
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни Приватне право ЄС 

Рівень вищої освіти  третій (освітньо-науковий) 

Кількість кредитів ЄКТС 5  

Форма контролю Залік 

Мета формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок у визначені місця і ролі 

приватного права ЄС в розвитку міжнародної 

економічної, науково-технічної і культурної 

співпраці; стану науки, її основних принципів, 

інститутів, галузей; розвинути у студентів певну 

грамотність, достатню для самостійної роботи з 

вивченого курсу при вирішенні професійних 

завдань. 

Завдання  сформувати знання щодо процесів 

виникнення і розвитку норм, розуміння принципів 

приватного права ЄС; 

 виробити вміння орієнтуватися та 

застосовувати джерела приватного права ЄС;  

 набути вміння обирати найбільш ефективні 

способи захисту прав суб’єктів приватного права 

ЄС; 

 сформувати знання щодо окремих галузей 

приватного права ЄС; 

 виробити вміння професійно вирішувати 

складні завдання у сфері реалізації і захисту прав 

суб’єктів приватного права ЄС. 

Загальні компетентності, що 

будуть сформовані у здобувача в 

результаті опанування дисципліни 

 здатність аналізувати складні явища 

суспільного життя на основі загально-

філософських методів, пов’язувати загально-

філософські проблеми з вирішенням завдань, що 

виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності; 

 здатність встановлювати фактичні 

обставини юридичної справи, що вимагає 

вирішення, надавати правову кваліфікацію фактам 

та обставинам 

 здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

 здатність виявляти та усувати причини і 

умови виникнення, вирішувати комплексні 

юридичні проблеми (конфлікти), застосовувати 

теоретичні знання для вирішення складних 

практичних ситуацій в професійній діяльності. 

Результати навчання  на основі загально-філософських методів 

аналізувати складні явища суспільного життя, 

пов’язувати загально-філософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній 



та науково-інноваційній діяльності; 

 здійснювати пошук та оброблення 

інформації з різних джерел, застосовувати сучасні 

інформаційні технології, бази даних та інші 

електронні ресурси, спеціалізоване програмне 

забезпечення при здійсненні наукової та 

педагогічної діяльності; 

 бути здатним виявляти та усувати причини і 

умови виникнення, вирішувати складні практичні 

ситуації, комплексні юридичні проблеми 

(конфлікти), вживати заходів для їх попередження; 

 мати поглиблені знання практики 

застосування окремих галузей приватного права 

ЄС. 

Зміст дисципліни Поняття та особливості приватного права ЄС.  

Імунітет держави і приватне право ЄС. Суб’єкти 

приватного права ЄС. Корпоративне право ЄС. 

Договірне право ЄС. Транспортне право ЄС. 

Трудове право ЄС. Забезпечення рівності 

соціальних прав чоловіків і жінок в праві 

Європейського Союзу. Участь працівників в 

управлінні підприємством та розподілі прибутку, 

соціальне партнерство в ЄС. Міжнародне приватне 

право і міжнародний цивільний процес в ЄС. 

Співпраця судових органів у цивільних справах в 

рамках ЄС. Міжнародна підсудність цивільних і 

комерційних спорів. Проблема колізії юрисдикцій. 

Регулювання питань, пов'язаних зі спорами між 

суб'єктами права різних держав-членів: загальні 

вимоги до надання правової допомоги, порядок 

вручення судових та позасудових документів.   

 

 

 


