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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Контрактне право ЄС  

Викладач (-і) Зеліско Алла Володимирівна, доктор юридичних наук, 

професор кафедри цивільного права 

Контактний телефон 

викладача 

+38 (0342) 596 130,  

 

E-mail викладача alla.zelisko@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

https://d-learn.pro 

 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді та сайті кафедри 

https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу 

Також передбачена можливість консультацій шляхом 

листування через електронну пошту, зокрема, що стосується 

погодження планів та змісту курсових проектів, індивідуальних 

науково-дослідних завдань тощо. 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є юридичні механізми укладення та 

реалізації контрактів у Європейському Співтоваристві на підставі аналізу комунітарного 

законодавства з позиції теорії права, а також практичні аспекти реалізації відповідних 

норм учасниками таких відповідних відносин. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модулія: 

1. Загальні положення про контрактне право Європейського Співтовариства. 

2. Принципи контрактного права Європейського Співтовариства. 

3. Зміст, укладення і розірвання контрактів в Європейському Співтоваристві. 

4. Контрактне регулювання відносин у Європейському Співтоваристві в сфері 

надання фінансових послуг. 

5. Контрактне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності у 

Європейському Співтоваристві. 

5. Контрактне регулювання відносин у Європейському Співтоваристві у сфері 

захисту прав споживачів. 

6. Контрактне регулювання відносин у Європейському Співтоваристві в сфері 

корпоративного права. 

7. Контрактне регулювання відносин у Європейському Співтоваристві в сфері 

публічних закупівель. 

8. Контрактне регулювання відносин у Європейському Співтоваристві в сфері 

перевезень. 

9. Гармонізація національного законодавства України і законодавства Європейського 

Співтовариства.  

Основними джерелами виступають міжнародні договори Європейського 

співтовариства, регламенти та директиви ЄС відповідно до конкретної сфери 

правозастосування в царині контрактного права. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою навчальної дисципліни Контрактне право ЄС є вивчення основних категорій, 

інститутів та механізмів функціонування сучасного європейського контрактного права. 

  

Основними цілями вивчення навчальної дисципліни «Контрактне право ЄС» є 

mailto:alla.zelisko@pnu.edu.ua
https://d-learn.pro/
https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу


набуття студентами знань та розуміння змісту норм комунітарного законодавства ЄС, 

формування умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які 

виникають у процесі реалізації власної правосуб’єктності учасниками контрактних відносин, 

грамотного застосування норм комунатарного законодавства ЄС в умовах гармонізації 

національного законодавства України з Європейським Співтовариством.  

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Загальні компетентності: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях у відповідній сфері 

відносин; 

здатність до розуміння предметної області контрактних відносин та професійної 

діяльності за спеціальністю; 

здатність вчитись та опановувати сучасні знання у сфері контрактного права ЄС; 

здатність до критичного мислення; 

здатність визначення нових перспективних напрямів наукових досліджень у сфері 

контрактного права ЄС; 

здатність дотримуватись етики у діяльності за спеціальністю; 

здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена демократичного суспільства 

на основі приватноправових засад контрактного права ЄС. 

 

Фахові компетентності: 

здатність кваліфіковано застосовувати правові акти комунітарного права, 

реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності; 

здатність до знання і розуміння основ правового регулювання контрактних відносин 

у ЄС; 

здатність демонструвати знання базових засад, сучасного стану, тенденцій розвитку 

окремих інститутів контрактного права Європейського Співтовариства; 

здатність аналізувати правові проблеми, формувати і обґрунтовувати правові позиції 

у сфері контрактного права ЄС; 

здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування; 

здатність до консультування з правових проблем контрактного права ЄС.  

 

Програмні результати навчання: 

вільно визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

процесів і обставин у сфері цивільного права; 

вільно здійснювати аналіз суспільних процесів у площині контрактного права ЄС, 

встановлювати проблему їх розвитку та формувати шляхи її розв’язання; 

формувати власні обґрунтовані судження у спеціальній сфері контрактного права 

ЄС; 

вільно оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи проблеми у сфері 

контрактного права ЄС; 

самостійно визначати ті питання, у з’ясуванні яких потрібно допомога і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій; 

доносити до респондента матеріал з контрактного права ЄС доступно і вільно; 

пояснювати характер певних подій і процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту; 

належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для професійної діяльності в галузі контрактного права 

Європейського Союзу; 

виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів формування контрактного права Європейського Союзу; 

кваліфіковано застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях у сфері 



цивільного права, виокремлювати юридично значущі факти та формувати власні 

правові висновки; 

надавати консультації щодо можливого захисту права та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях в галузі контрактного права ЄС. 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
18 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

7 081 Право 4 вибіркова  

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Загальні положення про контрактне право Європейського Співтовариства. 

Тема №1. Сфера та умови застосування контрактного 

права ЄС. Принципи контрактного права ЄС 

2 2 10 

Тема № 2. Джерела контрактного права ЄС  2 2 6 

Тема № 3. Діяльність Європейського Співтовариства з 

уніфікації норм контрактного права ЄС 

– – 4 

Модуль ІІ. Окремі сфери контрактного регулювання у праві ЄС 

Тема №6. Контрактне регулювання відносин у 

Європейському Співтоваристві в сфері надання 

фінансових послуг 

2 4 10 

Тема №7. Контрактне регулювання відносин у 

Європейському Співтоваристві у сфері захисту прав 

споживачів 

2 4 10 

Тема №8. Контрактне регулювання відносин у 

Європейському Співтоваристві в сфері публічних 

закупівель 

2 4 10 

Тема №9. Контрактне регулювання відносин у 

Європейському Співтоваристві в сфері перевезень. 

2 2 10 

 Всього за VІІ семестр 12 18 60 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок оцінювання успішності здобувачів вищої 

освіти у Навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, затвердженим Вченою радою Навчально-наукового 

юридичного інституту Прикарпатського національного  університету 

імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 10.10.2010 р. (в редакції 

від 30 листопада 2022 року.) – текст розміщений на сайті 

Інституту https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-

оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf 

Вимоги до Вивчення дисципліни передбачає виконання студентами письмової 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2023/02/Положення-про-порядок-оцінювання-здобувачів-у-ННЮІ.pdf


письмової 

роботи 

модульної контрольної роботи, яка виконується на 9-му 

семінарському занятті.  

Максимальний бал за контрольну становить 50.  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти 

можуть виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного 

семінарського заняття. Види, приклади підготовки та критерії 

оцінювання індивідуальних завдань знаходяться на кафедрі та 

розміщені на сайті кафедри 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять передбачає поточні оцінки 

успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 

«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських 

(практичних) занять.  

Підсумкова оцінка за семінарські (практичні) заняття виставляється в 

кінці семестру за результатами роботи на семінарських (практичних) 

заняттях, самопідготовки і є середнім арифметичним (заокругленим 

до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські (практичні) заняття та 

оцінок за відпрацьовані заняття.  

Підсумковий бал за семінарські (практичні) заняття (максимально 45 

балів) – середня оцінка за семінарські (практичні) заняття, помножена 

на коефіцієнт 9, заокруглена до цілого. 

Система оцінювання семінарських занять визначена Положенням про 

порядок оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються Розділом 5 

Положення про порядок оцінювання успішності студентів у 

Навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника.  

Якщо здобувач освіти виконав усі види робіт, передбачені силабусом 

та набрав за результатами семестрового (поточного) контролю не 

менше 50 балів, то набраний ним бал зараховується як підсумковий 

контроль (залік). 

Підсумковий 

контроль 

Підсумковий контроль – залік – проводиться, якщо здобувач освіти 

набрав за результатами семестрового (поточного) контролю менше 50 

балів. 

Залік проводиться в письмовій формі та передбачає виконання 

письмової залікової роботи на предмет з’ясування опанування 

магістрантом змісту навчальної дисципліни, системності набутих ним 

компетентностей. Заліковий білет включає 3 теоретичні питання та 1 

задачу, які оцінюються по 25 балів кожне. Максимальний бал за залік 

– 100 балів. 

Залік може проводитися з використанням технологій дистанційного 

навчання на платформі https://d-learn.pro/ У такому разі залік 

проводиться у тестовій формі. Структура білета – 50 тестових завдань 

різної складності, кожне з яких оцінюється в 2 бали. 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових 

завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в 

Методичних вказівках і завданнях для підготовки до семінарських (практичних) занять), 

https://d-learn.pro/


письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо, а також додаткових 

письмових індивідуальних завдань, курсових робіт– Методичні вказівки розміщені на 

сайті кафедри  

Академічна доброчесність: 

Очікується, що добувачі будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 

запобігання академічному плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності у 

навчальній та науково-дослідній роботі здобувачів освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. URL: https://pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2022/09/Нова-редакція-Положення-про-запобігання-академічному-

плагіату.pdf  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без 

поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, 

які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, 

керівник навчальної дисципліни віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу 

студента (п. 5.1.2 Положення про порядок оцінювання успішності студентів у 

навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-

процесу/).  

8. Рекомендована література 

1Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн. Навчальний посібник. К.: 

КНЕУ. 2004. 220 с.  

1. Омельченко   А.   Застосування   принципів   європейського договірного права в 

комерційній практиці в Україні.// Юридична Україна. –  2013. - No7. – сс. 37-41. 

2. Гайдулін О. Основні напрями «європеїзації» контрактного права та  перспективи  

приєднання  до  не ї  України.  –  [Електронний  ресурс]: http://www.justinian.com. 

ua/article.php?id=3063. 

3. Lando  O.,  Beale  H.  Principles  of  European  Contract  Law,  Part  1: Performance. 

non — performance and Remedies, Dordrecht, 1995.   

4. Lando O., Beale H. Principles of European Contract Law, Part I  and II. — The Hagne, 

1999. 

5. Lando  О.,  Clive  E.,  Prüm  A.,  Zimmermann  R.  Principles  of European Contract 

Law. Part III. Kluwer Law International, 2003. 

6. Principles,  Defnitions  and  Model Rules  of  European  Private  Law. Draft  Common  

Frame  of  Reference (DCFR).  Munich:  Interim  Outline  Edition, 2008. - [Электронный 

ресурс]: 

https://www.google.com.ua/search?q=Principles,+Defnitions+and+Model+Rules+of+Europea

n+Private+Law.+Draft+Common+Frame+of+Reference+(DCFR).+Munich:+Interim+Outline

+Edition,+2008&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=q6NQVb_7C4GMsgGb9Yew. 

7. Регламент (ЕС) No 593/2008 Европейского Парламента и Совета «О праве, 

подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»). - [Электронный 

ресурс]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_905. 

8. Towards a European Civil Code. Third Fully Revised and Expanded Edition (Kluwer 

Law International, 2004), p. 581. 4. Бургуані Т. Право та політика ЄС у сфері захисту прав 

споживачів : навчальний посібник , Т. Бургуані, Г. Рогачова, О. Серьогін. – Одеса : 

Юридична література, 2004. – С. 56. 5. Кібенко О. Право товариств (company law): 

порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та Законодавства України / 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Нова-редакція-Положення-про-запобігання-академічному-плагіату.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Нова-редакція-Положення-про-запобігання-академічному-плагіату.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Нова-редакція-Положення-про-запобігання-академічному-плагіату.pdf
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/
http://www.justinian.com/
https://www.google.com.ua/search?q=Principles,+Defnitions+and+Model+Rules+of+European+Private+Law.+Draft+Common+Frame+of+Reference+(DCFR).+Munich:+Interim+Outline+Edition,+2008&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=q6NQVb_7C4GMsgGb9Yew
https://www.google.com.ua/search?q=Principles,+Defnitions+and+Model+Rules+of+European+Private+Law.+Draft+Common+Frame+of+Reference+(DCFR).+Munich:+Interim+Outline+Edition,+2008&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=q6NQVb_7C4GMsgGb9Yew
https://www.google.com.ua/search?q=Principles,+Defnitions+and+Model+Rules+of+European+Private+Law.+Draft+Common+Frame+of+Reference+(DCFR).+Munich:+Interim+Outline+Edition,+2008&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=q6NQVb_7C4GMsgGb9Yew


О. Кібенко, А. Пендак Сарбах. – К.: Юстиніан, 2006. – 496 с. 

9. European Civil Code. Illustrative draft of possible structure, especially for Books I to III 

(Revised after meeting of Structure group on 8-th and 9-th November 2004) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http:/www.sgecc.net. 10. European Parliament resolution on the 

approximation of the civil and commercial law of the Member States. 15 November 2001 (OJ 

C 140E 2002).  

10. Draft Articles of European Civil Code [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http:/www.sgecc.net/pages/en/texts/index.draft_articles.htm.  

11. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Prepared by the Study Group on a European 

Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group). (Sellier. European 

Law Publishers), 2009. – P. 277–390. 

12. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: 

формування, інститути, напрями розвитку [Електронний ресурс] / Центр досліджень 

інтелектуальної власності та трансферу технології НАН України. 2-е вид. Київ: 

Академперіодика, 2020. 664 с 

13. Kur Annette, Dreier Thomas, Stefan Luginbuehl. European Intellectual Property Law: 

Text, Cases and Materials. : Second Edition. Cheltenham, Norhhampton: Edward Eigar Pub; 

2nd edition, 2019. 736 p. 4. Pila Justine, Torremans Paul. European Intellectual Property Law. 

Oxford: Oxford University Press, 2 0 19.-712 p. 

14. Капіца Ю.М. Acquis EC и положения Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС в сфере интеллектуальной собственности. Legea si Viata. 2017. Mai 2017. 

C. 63— 66.  

15. Капіца Ю.М. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав-членів ЄС 

у сфері інтелектуальної власності. Юридична Україна. 2016. № 3—4. С.98— 102. 

16. Jessen, Henning, and Michael Jürgen Werner. EU Maritime Transport Law. 

Bloomsbury Academic, 2016.  

17. Maritime Safety in Europe: A Comparative Approach (Maritime and Transport Law 

Library). 1st ed., Informa Law from Routledge, 2021.  

18. Power, Vincent. EU Shipping Law (Lloyd's Shipping Law Library). 3rd ed., Informa 

Law from Routledge, 2018.  

19. Pozzo, Rossi Francesco Dal. EU Legal Framework fo r Safeguarding Air Passenger 

Rights. Softcover reprint of the original 1st ed. 2015, Springer, 2016. 

20. Rabinovici, Itai. “The Application of EU Competition Rules in the Transport Sector.” 

Journal o f European Competition Law & Practice, vol. 10, no. 3, 2019, pp. 187-95, 

doi:10.1093/jeclap/lpz011. 

29. Бернська конвенція 1886 - Бернська конвенція з охорони літературних та 

художніх творів (Берн, 9 вересня 1886); 

30. Віденська конвенція 1980 - Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів (Відень, 11 квітня 1980); 

31. Гамбурзька конвенція 1978 - Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 

(так звані Гамбурзькі правила) (Гамбург, 31 березня 1978); 

32. Паризька конвенція 1883 - Паризька конвенція з охорони промислової власності 

(Париж, 20 березня 1883); 

33. Принципи УНІДРУА – Принципи міжнародних комерційних договорів 

УНІДРУА, 2004 р.; 

34. Римська конвенція 1980 - Конвенція про право, застосовне до договірних 

зобов'язань (Рим, 19 червня 1980); 

35. Регламент "Рим I" - Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС від 17 

червня 2008 р. N 593/2008 про право, застосовне до договірних зобов'язань; 

36. Регламент "Рим II" - Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС від 11 

липня 2007 р. N 864/2007 про право, застосовне до позадоговірних зобов'язальних 



відносин. 

 

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, 

нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в навчально-

методичних посібниках з вивчення дисципліни. 

 

Викладач      ________________ проф. Алла ЗЕЛІСКО 


