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Сьогодні ціла низка галузей права містить у своєму правовому 

інструментарії договір (господарське, цивільне, трудове, адміністративне право 

тощо). У процесі обслуговування потреб господарського обороту договір відіграє 

важливе значення, оскільки дозволяє забезпечити узгодження й реалізацію як 

приватних, так і публічних інтересів у сфері господарювання. За допомогою 

господарського договору здійснюється: ринковий обмін результатів суспільного 

виробництва, що набувають товарної форми; формується майнова основа 

господарювання; створюється ринкова інфраструктура, та оформлюються 

організаційні зв’язки між її учасниками тощо. Отже, належне засвоєння основних 

принципів договірного права, вивчення загальних та спеціальних процедур 

укладання господарських договорів, загальних умов виконання господарсько-

договірних зобов’язань та підстав їх припинення, загальних засад господарсько-

договірної відповідальності, специфіки, що притаманна окремим видам 

господарських договорів, а також здобуття практичних навичок зі складання 

проектів договорів та захисту порушених прав і законних інтересів сторони за 

договором – все це є основою майбутньої професійної діяльності. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність норм, що 

унормовують діяльність учасників договірних відносин, у першу чергу суб’єктів 

господарювання.  

Мета вивчення дисципліни – розкриття найважливіших категорій та 

конструкцій договірного права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій 

його розвитку і застосування судами та іншими правозастосовними органами 

норм чинного законодавства щодо укладення, зміни, виконання договорів. 

Вивчення договірного права має на меті набуття студентами навичок роботи з 

нормативним матеріалом, умінням вирішувати конкретні правові ситуації, які 

виникають у сфері договірних відносин, на базі національного та міжнародного 

законодавства. Вивчення договірного права, крім практичних навиків, має на меті 

також вироблення поваги до закону, вміння його дотримуватися, високої 

правосвідомості при здійсненні підприємницької діяльності.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 вивчення поняття, предмета та основних принципів договірного права; 

 аналіз основних джерел договірного права в Україні та при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 правовий аналіз основних інститутів договірного права; 

 визначення порядку укладення договорів за участю суб’єктів 

господарювання; 

 визначення порядку виконання договорів за чинним законодавством 

України; 

 визначення поняття та змісту господарських договорів; 

 визначення та аналіз окремих видів договорів, в тому числі в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Навчальний контент 
№з/п Теми Результати навчання 

1.  Поняття та загальна 

характеристика договірного права 

в Україні 

Знати: 

- поняття, предмет та основні засади договірного права; 

- джерела договірного права в Україні;  

- правова характеристика цивільних договорів;  

- засоби забезпечення договорів;  

- порядок укладання договорів за участю фізичних осіб 

та/або суб'єктів господарювання;  

- порядок виконання господарських договорів за 

чинним законодавством України;  

- поняття та зміст господарських договорів;  

- припинення договорів;  

- відповідальність за порушення умов договору.  

Вміти: 

- застосувати норми договірного права в практичній 

діяльності;  

- користуватися нормативно-правовими актами;  

- вирішувати конфліктні та спірні ситуації;  

- укладати окремі види договорів. 

2.  Загальні положення про договори 

у сфері господарської діяльності 

3.  Виконання договірних 

зобов’язань суб’єктами 

господарювання (підприємцями) 

4.  Договори про передання майна у 

власність 

5.  Договори про передання майна у 

користування 

6.  Договори про виконання робіт 

7.  Договори про надання 

юридичних та фактичних послуг 

8.  Правове регулювання кредитно-

розрахункових відносин 

9.  Договори про спільну діяльність 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

1.Навчальна та робоча програми. 

2.Навчальний посібник, підручник, курс лекцій, презентації. 

3.Методичні рекомендації до семінарських занять із курсу. 

4.Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів. 

5.Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на іспит. 

 

Компетентності та результати навчання згідно ОПП, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

Інтегральна компетентність (ІК):  
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.  

Загальні компетентності: 
ЗК 03 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.   

ЗК 05 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).   

ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні компетентності:  
СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів. 

СК 06 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми. 

СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

Програмні результати навчання:                            
ПРН 06 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 
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міркування та соціальну відповідальність. 

ПРН 07 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 09 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 

 

Політика оцінювання 

 Політика оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється з дотриманням 

принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи слід здавати у 

зазначені терміни. За порушення термінів здачі завдань знижується бал. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу навчального відділу за наявності 

поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування.  

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 1 

бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Правознавство», 

«Адміністративне право», «Економічна теорія», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», що 

необхідні для опанування компетентностями.  

Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни, 

будуть використовуватись при опануванні: «Управління проектами», «Управління 

якістю», «Фінансовий менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Міжнародний 

бізнес», «Креативний менеджмент», «Діловий протокол та ведення переговорів», 

«Психологія лідерства», а також при проходженні виробничої практики. 
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