
Нормативна дисципліна «ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» 

Курс забезпечує: к.ю.н., доц. Руденко О.В. 
 

Актуальність та необхідність вивчення нормативної дисципліни         

«Європейське комерційне право» зумовлені тим, що внутрішній ринок передбачає 
скасування перешкод у свободі пересування товарів, осіб, послуг і капіталу між 
державами-членами ЄС, а відмінності в національному праві істотно ускладнюють 
процес укладення транскордонних договорів, створюють правову невизначеність у 
договірних відносинах між господарюючими суб’єктами різних держав, ведуть до 
збільшення транзакційних витрат, що перешкоджає економічній інтеграції та 
співробітництву держав Європи. Необхідність усунення названих правових обмежень 
і забезпечення безперешкодної та вільної торгівлі поставило завдання гармонізації 
приватного права країн-учасників ЄС, що було істотною умовою завершення процесу 
створення загальноєвропейського товарного ринку.  

Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
а) дати магістрам знання та розуміння: основних характеристик і 

тенденцій розвитку правового регулювання комерційної діяльності в ЄС; становища 
ЄС як лідера світової торгівлі; єдиних принципів спільної торговельної політики ЄС; 
особливостей укладення тарифних та торговельних угод; шляхів досягнення 
уніфікації у заходах щодо лібералізації торгівлі; експортної політики та заходів із 
захисту торгівлі; демпінгу та субсидіювання в ЄС; 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння: розуміти регулювання експорту 
товарів з країн ЄС до інших країн;  розрізняти тарифне та нетарифне регулювання 
імпорту товарів з держав, які не є членами ЄС; розпізнавати режим генералізованих 
тарифних преференцій; застосовувати набуті знання щодо укладення тарифних та 
торговельних угод; вміти застосовувати заходи із захисту торгівлі; розуміти 
нетарифне регулювання торгівлі в ЄС, зокрема мати уявлення про демпінгові 
процедури, ліцензування, субсидіювання; розрізняти підприємницьку, торговельну 
та комерційну діяльність в ЄС; 

в) прищепити магістрам практичні навички: розпізнавання суб’єктів 
комерційної діяльності ЄС; визначати організаційно-правові основи регулювання 
комерційної діяльності; застосовувати на практиці основи функціонування товарних 
ринків ЄС; вміти застосувати саморегулювання у сфері торговельної діяльності; 
розуміти процес укладення комерційних договорів; розуміти договірний процес в 
комерційному обороті; розрізняти договірні конструкції та систему комерційного 
представництва; виявляти сервісні зобов’язання в комерційному обороті; розрізняти 
договірну відповідальність та зобов’язальний захист суб’єктів комерційної діяльності 
в ЄС; розуміти правові основи формування конкурентного середовища в комерційній 
діяльності ЄС.  
Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних умінь і 
практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника європейського 
типу. 
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