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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Економіка та право європейської інтеграції (цивільне 

і торгове право країн Європейського Союзу)» є складовою освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з 
галузі знань – 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки – 7.03020101 

«Міжнародні відносини». 
Предметом вивчення дисципліни «Економіка та право європейської 

інтеграції (цивільне і торгове право країн Європейського Союзу)» є: історичні 
процеси виникнення, становлення та розвитку цивільного та торгового права в 

основних системах права, проведення порівняльно–правового дослідження 
вчення про джерела цивільного права, систему цивільного права, елементи, 

суб’єктів, об’єкти, особливості застосування матеріальних норм, сутність та 
підходи до вирішення проблемних питань цивільно-правових відносин та 

торгових відносин, особливості захисту суб’єктивних прав, речові відносини, 
зобов’язальні, деліктні та квазіделіктні відносини. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Економіка та право 
європейської інтеграції (цивільне і торгове право країн Європейського Союзу)» має 

зв'язок з такими навчальними дисциплінами, як «Міжнародне приватне право», 
«Порівняльне цивільне право», «Право ЄС» а також з іншими спеціальними 
курсами приватноправової спрямованості.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 
модулів: 

1. Загальне положення про цивільне та торгівельне право ЄС 
2. Речове та зобов’язальне право країн ЄС. 

 
І. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни є надання студентам базових теоретичних 
знань в області порівняльного цивільного права, зокрема, оволодіння 

ними нормативним матеріалом – діючим законодавством  України, 
міжнародних договорів, прикладів з судової практики.  

1.2. Основними завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є 
надання необхідних навичок для виконання практичної, аналітичної та 
науково-дослідної роботи у сфері порівняльного цивільного та торгового 

права. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен –  

знати: 

 понятійний апарат цивільного та торгового права ЄС; 

  основні інститути, вимоги вітчизняного законодавства, законодавства 

країн ЄС та основні нормативні акти ЄС; 

 особливості становлення та тенденції сучасного розвитку цивільного та 

торгового права в ЄС; 

 
вміти:  

 застосовувати чинне законодавство України та країн ЄС; 



 

 формулювати юридичні висновки й консультації  цивільного та торгового 
права країн ЄС. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 3 кредити 
ECTS. Зокрема: лекції – 17 год., семінарські заняття – 17 год., самостійна 

робота – 38 год. 
 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 

3. Засоби діагностики успішності навчання та методи оцінювання 
3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: тематичних 

досліджень, здійснення аналітики, групової роботи, кейс-стаді, ситуативних 
тестових завдань, опитування у різних формах. 

3.2. Когнітивні навички (навички мислення) оцінюються через: аналіз, есе, 
кейси, різнорівневі тести, оцінювання усіх частин окремих модулів, включаючи 
самостійну роботу. 

3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: проектної 
практичної роботи, есе, кейсів, комбінованих різнорівневих тестів у поєднанні 

або без поєднання з конкретними ситуативними завданнями; написання 
практичної роботи, рольових ігор, аналізу ситуацій роботи органів судочинства, 

зокрема та насамперед міжнародного, практичної роботи міжнародних 
інституцій, порівняльного аналізу правових норм. 

3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка 
передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 

теоретичної підготовки (100%) включає: презентацію (20%), глибинність 

методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість 

пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних 
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (100%) 

включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), 

ідентифікацію шляхів і методологію вирішення проблеми, яка виникла чи може 
виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) 

проблем (25%). 
Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання 

детально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у 

робочих програмах навчальних дисциплін. 
 

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль I. 
Загальне положення про цивільне та торгівельне право країн ЄС 

 
Тема 1. Поняття цивільного та торгового права. Предмет та система 
цивільного та торгового права  

 Поняття цивільного та торгового права. Місце цивільного та торгового 
права в системі правових галузей.  



 

 Предмет, методи і функції цивільного та торгового права. Система 
цивільного та торгового права. Порівняльне цивільне та торгове  право. 

Цивільне та торгове право ЄС. 
Поняття та предмет науки цивільного та торгового права. Методи, що 

використовуються в науці цивільного та торгового права: формально-логічний, 

порівняльний, системно-структурний, конкретно-соціологічний. Система науки 
цивільного права. Цивільне право та інші юридичні науки.  

 
Тема 2. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн 

 Джерела цивільного права Франції та ФРН. Французький цивільний 
кодекс 1804 р. (ФЦК). Структура кодексу. Інституційна основа. Рецепція ФЦК . 

Дуалізм цивільного права Франції. Торгівельний кодекс Франції 1807 р. 
Джерела Цивільного права ФРН. Німецьке цивільне укладення 1896 р. 

Пандектна система. Дуалізм цивільного права Німеччини. Німецьке торгове 
укладення (НТУ) – 1897 р.  

 Джерела цивільного права Англії та США. Становлення загального права. 
Формування загального права. Система судових наказів. Статутне право Англії. 

Розповсюдження англійського права. Характерні риси цивільного права США. 
Вплив англійського права. Федеральне право та право штатів. Компетенція 
федерального законодавства. Цивільні кодекси Луїзіани, Каліфорнії. Президент 

- основне джерело цивільного права США. Єдиний Торгівельний Кодекс США.  
 Джерела цивільного та торгового права ЄС. Тенденції зближення та 

уніфікації норм цивільного права в країнах ЄС. 
 

Тема 3. Фізичні особи як суб’єкти цивільного та торгового права 
 Поняття цивільної правоздатності та дієздатності. Цивільна 

правоздатність фізичної особи. Початок та кінець правоздатності фізичної 
особи. Зміст та обсяг правоздатності. Визначення фізичної особи безвісно 

відсутньою. Оголошення фізичної особи такою, що померла. Встановлення 
факту смерті.  

 Поняття фізичної дієздатності фізичної особи. Вплив віку та стану 
здоров’я на дієздатність фізичної особи. Повна цивільна дієздатність. Часткова 
цивільна дієздатність. Обмежена дієздатність. Визнання фізичної 

недієздатності. Опіка. Піклування.  
Поняття комерсанта за законодавством країн ЄС. 

 
Тема 4. Юридичні особи  в цивільному та торговому праві ЄС 

 Поняття та ознаки юридичної особи. Теорії юридичної особи. Теорія 
фікції. Теорія реальності. 

 Правоздатність юридичної особи. Дієздатність юридичної особи. Місце 
знаходження юридичної особи. Види юридичних осіб. Юридичні особи 

публічного права. Установи. Товариства (повне товариство, командитне 
товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з 

додатковою відповідальністю, акціонерне товариство). 
 Асоціації. Корпорації. Консорціуми. Концерни. 



 

 Створення юридичної особи. Філії та представництва юридичної особи. 
Припинення юридичної особи.  

Загальна характеристика правового регулювання юридичних осіб в 
Євросоюзі. Гармонізація корпоративного права в Європейському Союзі. 
Директиви про реорганізацію компаній. Директиви про фінансову звітність. 

Директива про товариство з одним учасником. Директива про права акціонерів. 
Наднаціональні компанії у праві Євросоюзу. Європейське об'єднання з 

економічних інтересів. Європейське товариство. Європейський кооператив. 
 

Тема 5. Представництво в цивільному та торговому праві ЄС 
Поняття, значення та підстави представництва. Сфера застосування 

представництва. Види представництва. Поняття повноважень представника і їх 
особливості. Довіреність. Форма довіреності. Строк довіреності. 

Передоручення. Припинення довіреності. Торгівельне представництво та 
посередництво в праві зарубіжних країн. Представництво, що здійснюється 

торговими агентами.  
 Представництво в праві Англії та США.  

Директива Ради N 86/653/ЄЕС «Щодо зближення законодавств держав-членів 
ЄС відносно незалежних комерційних  агентів» від 18.12.1986 р. 
 

Тема 6. Правочини в цивільному та торговому праві країн ЄС. 
 Поняття і види правочинів. Умова дійсності правочинів. Сторони в 

правочинах. Зміст правочину. Єдність волі і волевиявлення. Недійсність 
правочинів. Мнимі і удавані правочини. Нікчемні і заперечні правочини. 

Правові наслідки визнання недійсності правочину.  
 Поняття торгової операції. Класифікація торгових операцій в країнах ЄС. 

 
Тема 7. Строки в цивільному та торговому праві країн ЄС 

 Поняття та значення строків в цивільному праві. Види строків. Гарантійні 
строки, претензійні строки.  

 Поняття та значення позовної давності. Види строків позовної давності в 
країнах ЄС. Зупинення перебігу позовної давності. Переривання перебігу 
позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна 

давність не поширюється.  
 Позовна давність в німецькому, французькому та англо-американському 

праві.  
 

Змістовий модуль II. 
Речове та зобов’язальне право країн ЄС. 

 
Тема 8. Об’єкти цивільного права.  

 Поняття і види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав. 
Класифікація речей. Майно як об’єкт цивільного права. Гроші та цінні папери 

як суб’єкт цивільного права. Окремі види цінних паперів. Дії, послуги як 
об’єкти цивільного права. Результати творчої діяльності як об’єкти права. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/994_949
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_949


 

Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав (честь, гідність фізичної 
особи, найменування юридичної особи, товарний знак, права авторства). 

Службова та комерційна таємниця.  
 
Тема 9. Загальні положення про речове право та право власності в країнах 

ЄС 
Поняття речового права. Підстави виникнення речових прав. Об’єкти 

речових прав. Суб’єкти речових прав. Види речових прав. Захист речових прав.  
Поняття права власності. Зміст права власності. Форми власності. Ризик 

випадкового знищення майна. Виникнення права власності. Припинення права 
власності. 

Право власності господарських товариств. Акціонерна власність. Право 
власності господарських об’єднань. Власність кооперативів. Власність 

господарських організацій. Власність релігійних організацій.  
 Загальні поняття власності громадян. Об’єкти права приватної власності 

фізичних осіб. Умови виникнення і припинення права приватної власності 
фізичних осіб. Здійснення фізичними особами права приватної власності.  

 Загальні положення про державну і комунальну власність. Підстави 
виникнення права державної і комунальної власності. Зміст і здійснення права 
державної і комунальної власності. Правовий режим майна державних 

підприємств. Особливості правового регулювання режиму майна державних 
бюджетних установ. 

Поняття права спільної власності. Види спільної власності. Право 
спільної часткової власності. Право спільної сумісної власності подружжя.  

Значення та засоби захисту права власності. Витребування майна власником із 
чужого незаконного володіння. Витребування майна власником від 

добросовісного набувача. Витребування грошей і цінних паперів на 
пред’явника. Захист прав власника від порушень, не поєднаних із позбавленням 

володіння. Інші засоби цивільно-правового захисту права власності. 
 

Тема 10. Володіння та інші речові права в цивільному та торговому праві 
країн ЄС 
 Володіння. Поняття і зміст володіння. Суб’єкти володіння. Виникнення 

володіння. Припинення володіння. Захист володіння майном.  
 Право обмеженого користування чужими речами (сервітутами). Поняття 

сервітуту. Земельний сервітут. Види сервітутів. Право користування чужим 
рухомим майном без одержання доходу (узус). Право користування чужим 

майном із одержанням доходів (узуфрукт). Право користування житловими 
помешканнями власниками житлових будинків і квартир, які не є учасниками 

спільної сумісної або часткової власності. Право користування чужою землею 
для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Поняття емфітевзису. 

Встановлення та припинення емфітевзису.  
Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій). Наслідки 

втрати права користування земельною ділянкою власником нерухомого майна. 
Припинення суперфіцію. Захист суперфіцію.  



 

Довірча власність в англо-американському праві (зміст відносин, 
виникнення та припинення). Права та обов’язки сторін при довірчої власності в 

англо-американському праві. 
Речові права підприємців за законодавством країн ЄС. 
 

Тема 11. Загальні положення про зобов’язання 
 Поняття і система зобов’язального права. Поняття і елементи зобов’язань. 

Об’єкти зобов’язань. Зміст зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань.  
 Договір. Адміністративні акти. Заподіяння шкоди іншій особі. Придбання 

або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав.  
 Сторони в зобов’язанні. Множинність осіб у зобов’язанні. Часткові 

зобов’язання. Солідарні та субсидіарні зобов’язання. Регресне зобов’язання.  
 Уступка вимоги і переведення боргу.  

 Загальні умови виконання зобов’язань. Виконання зобов’язань 
сторонами. Виконання зобов’язань третьою особою. Строк виконання 

зобов’язань Місце виконання зобов’язань. Дострокове виконання зобов’язань. 
Виконання взаємних зобов’язань за договором. Валюта виконання грошових 

зобов’язань. Виконання зобов’язання з множинністю осіб. Виконання 
часткового зобов’язання. Виконання солідарного зобов’язання. Виконання 
субсидіарного зобов’язання. 

Виконання зобов’язання. Припинення зобов’язань заліком. Збіг боржника 
і кредитора в одній особі. Припинення зобов’язань угодою сторін. Припинення 

зобов’язань неможливістю виконання. Припинення зобов’язання смертю 
фізичної особи. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи. 

Відшкодування збитків, спричинених порушенням зобов’язання. Збитки і 
неустойка. Відповідальність і виконання зобов’язань в натурі. Відповідальність 

за порушення грошового зобов’язання. Підстави звільнення від 
відповідальності за порушення зобов’язання. Субсидіарна відповідальність. 

Наслідки порушення зобов’язання з вини обох сторін. Відповідальність 
боржника за дії третіх осіб. Прострочення боржника. Прострочення кредитора.  

 
Тема 12. Забезпечення виконання зобов’язань 
 Способи забезпечення зобов’язань. Неустойка. Види неустойки. 

 Порука. Відповідальність поручника. Права поручника, який виконав 
зобов’язання.  

 Права та обов’язки поручника у разі поставлення до нього вимоги. 
Припинення поруки.  

 Гарантія. Забезпечення гарантією зобов’язання принципала. Незалежність 
гарантії від основного зобов’язання. Обов’язки гаранта під час розгляду вимоги 

бенефіціара. Межі зобов’язання гаранта. Припинення гаранта.  
 Завдаток. Наслідки невиконання і припинення зобов’язання, 

забезпеченого завдатком.  
 Застава. окремі види застави. Права та обов’язки заставодавця та 

заставоутримувача. Припинення застави.  
 Утримання. 



 

 
Тема 13. Загальні положення про договори 

 Цивільно-правовий договір. Поняття, значення та функції договору в 
цивільному праві. Види договору. Договори односторонні, двосторонні, 
багатосторонні, оплатні та безоплатні. Договір на користь третьої особи. Інші 

види договорів. Господарські договори. Види господарських договорів.  
 Зміст і тлумачення договору. Істотні умови договору. Звичайні умови 

договору. Випадкові умови договору. Взірцеві умови договору. Публічний 
договір. Договір про приєднання. Попередній договір. Тлумачення договору.  

 Укладання, зміна і розривання договору. Укладення договору. Стадії 
укладення договору. Оферта. Акцепти. Момент укладання договору. Уніфікація 

договору за формою, яка містить строк для акцепту та яка не містить строку для 
акцепту. Акцепт, одержаний із запізненням. Акцепт, одержаний на інших 

умовах.  
 Місце укладання договору в країнах романо-германської системи. 

Вирішення переддоговірних спорів. Місце укладання угоди в країнах англо-
американського права.  

Зміна або розірвання договору. Підстави для зміни або розірвання 
договору. Форма і порядок зміни або розірвання договору. 

Комерційні договори в праві країн ЄС. Принципи європейського 

договірного права. 
 

Тема 14. Позадоговірні зобов’язання в цивільному праві країн ЄС 
 Загальні положення про публічне обіцяння винагороди. Поняття та зміст 

зобов’язання із публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу. 
 Публічне обіцяння нагороди через конкурс. Скасування або зміна умов 

конкурсу. Рішення про виплату нагороди (премії). Використання премійованих 
витворів творчості, що представлені на конкурс. Повернення здобувачем 

результатів, які представлені на конкурс. 
Поняття зобов’язання із безпідставного збагачення або збереження майна. 

Його відмінність від суміжних правовідносин. Суб’єктивний склад та підстави 
виникнення зобов’язань із безпідставного придбання або зберігання майна.  
 Спосіб виконання зобов’язання, обсяг виконання. Майно, що не підлягає 

поверненню.  
 Особливості правового регулювання зобов’язань, що виникають із 

безпідставного збагачення у різних правових системах (Франції, ФРН, Англії, 
країнах Східної Європи). 

 Ведення чужих справ без доручення. Відшкодування витрат, зазнаних 
при веденні чужих справ без доручення. Надання звіту про ведення чужих 

справ без доручення.  
 Поняття зобов’язань із заподіяння шкоди (деліктні зобов’язання). 

Відмінність їх від інших цивільно-правових відносин. Відношення власності, 
договірні зобов’язання, інші позадоговірні зобов’язання.  



 

 Джерела правового регулювання зобов’язань із заподіяння шкоди в 
Україні, країнах Східної Європи, розвинутих країн Заходу (Франція, ФРН, 

Англія). 
 Умови виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди. Склад цивільного 
правопорушення, його елементи. Шкода. Поняття шкоди. Проблема 

відшкодування моральної шкоди в Україні, країнах СНД та окремих країнах 
Заходу. 

 Поняття протиправної поведінки та її форми. Відшкодування шкоди, 
заподіяної у стані крайньої необхідності. Причинний зв’язок між протиправною 

поведінкою та шкодою. Теорія необхідного та випадкового причинного зв’язку 
в науці цивільного права. Використання теорії еквівалентності або необхідної 

умови (condicic sine quanon) та теорії типового (адекватного) причинного 
зв’язку у західних правових системах. 

 Вина особи, що заподіяла шкоду. Презумпція винуватості. Форми вини у 
цивільному та кримінальному праві. Вина потерпілого.  

 Загальні зобов’язання із заподіяння шкоди (загальний делікт). Інші види 
зобов’язань із заподіяння шкоди (спеціальні делікти).  

 Система деліктних зобов’язань в країнах Східної Європи. 
 Системи зобов’язань із заподіяння шкоди у цивільному законодавстві 
країн Заходу. Система ―генерального делікту‖ в ФЦК. Система ―сингулярних 

деліктів‖ (torts) в англо-американському праві. Змішана система деліктів в 
Германському цивільному уложенні.  

Регламент ЄС № 864/2007 Європейського Парламенту і Ради щодо права, 
що застосовується до не договірних зобов'язань від 11.07.2007 року. 

Зобов’язання, що виникають із безпідставного збагачення в  проекті Єдиної 
системи принципів законодавства. 
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