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Силабус навчальної дисципліни  

«ДОГОВІРНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право  

Рівень вищої освіти  Другий магістерський  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового переліку  

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити /90 годин   

Мова викладання  Українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Після прийняття в Україні програмно-інтеграційних правових актів 

наближення до законодавства ЄС стає заходом, що охоплює 

нормотворення в усіх ланках влади, і переходить у практичну площину. 

Рівень співробітництва з ЄС безпосередньо вплинув на характер 

підготовки юридичних кадрів.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Викладення курсу полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти 

системи спеціальних знань у сфері договірного права ЄС у галузевому 

розрізі.  

Чому можна 

навчитися  

(результати 

навчання)  

- узагальнення та розширення знань здобувачів вищої освіти у галузі 

договірного права ЄС;   

- ознайомлення зі сутністю та змістом договірних відносин у рамках 

ЄС;   

- вивчення особливостей правового регулювання договірних 

відносин у рамках ЄС;   

- дослідження механізму  регулювання договірних відносин у рамках 

ЄС.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності)  

Здатність аналізувати характер та сучасні тенденції регулювання відносин 

у сфері договірного права ЄС, здатність працювати з першоджерелами у 

даній сфері, вміння висловлювати власну думку з питань гармонізації 

договірного права в рамках ЄС та аргументувати її.   

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Загальна характеристика права ЄС. Еволюція 

договірного права ЄС. Принципи Європейського договірного права. Вплив 

договірного права ЄС на правові системи держав-членів. Контрактове право ЄС. 

Договірне регулювання відносин за участі споживача в ЄС. Договірне 

регулювання відносин інтелектуальної власності в ЄС. Договірне 

регулювання відносин у сфері банківської діяльності в ЄС.  

Види занять: лекції, практичні  

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, заочна  



Пререквізити  Здобувачі повинні володіти категоріальним апаратом із таких дисциплін 

як: «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Теорія 

держави». Знати класифікацію джерел права, основні поняття щодо теорії 

права, вміти аналізувати та тлумачити нормативно-правові акти.   

Пореквізити  Знання курсу можуть бути використані для комплексного аналіз досвіду 

уніфікації та гармонізації регулювання цивільно-правових договорів у ЄС 

для договірного права України.   

Інформаційне 

забезпечення  

з репозитарію та 

фонду  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Основи права Європейського Союзу: навч. посіб. / О.В. Тюріна. – 

К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 100 с.  

2. Дахно І.І. Право Європейського Союзу: навч. посіб. – Київ :  

Центр учб. літ., 2018. – 415 с.  

Репозитарій НАУ:   

1.Офіційний портал ВРУ: https://rada.gov.ua.  

2.Законодавство України. Міжнародні акти: zakon.rada.gov.ua.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

аудиторія теоретичного навчання, проектор  

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика  

залік, тестування  

Кафедра  Цивільного права і процесу  

Факультет  Юридичний факультет  

Викладач(і)                                    ЯМНЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА  

 

Посада: професор  

Вчений ступінь: доцент  

Науковий ступінь: доктор юридичних наук Профайл 

викладача:  

http://law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair3/1825yamnenko-
tetyana-mychailivna  

Тел.: (044) 406 77 72  
E-mail: tetiana.yamnenko@npp.nau.edu.ua Робоче 

місце: 1.456                                     

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну    

  

https://rada.gov.ua/
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