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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

4 кредити  / 120годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), семінарські (20 год.),самостійна 

робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), семінарські (4 год.),самостійна робота 

(110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання.  

Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять. Відвідання занять є важливою складовою 

навчання. Очікується, що всі здобувачі вищої освіти відвідають 

лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Освіта майбутніх 

фахівців в галузі права має базуватись не тільки на оволодінні 

основними аспектами професійної діяльності, а й бути 

зорієнтованою на креативно-практичну професійну діяльність, 

основою якої є креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 

академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 

за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 

здобувачі вищої освіти за дисципліною. 

Що будемо вивчати?  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система правових 

норм українського законодавства та законодавства зарубіжних країн, 

що регулюють відносини між працівником, роботодавцем та іншими 

учасниками трудових правовідносин. 

Чому це треба вивчати?  Метою викладання навчальної дисципліни «Договірне право 

України» є засвоєння студентами основних положень договірного 



права, розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного 

права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його 

розвитку закріплення необхідних юридичних знань з метою 

вирішення конкретних питань практичної діяльності. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знання сучасних теоретичних основ, фундаментальних положень 

договірного права України. 

Знання положень правової доктрини з питань виникнення та 

припинення договірних правовідносин, поняття та правову природу 

договору, порядок його укладення та припинення, порядок 

виконання договірних зобов’язань, порядок вирішення спорів. 

Вміння орієнтуватися в нормативній базі, що регулює договірні 

відносини, розрізняти джерела договірного права. 

Набуття навичок правової оцінки ситуацій та їх застосування для 

вирішення конкретного господарського спору. 

Набуття навичок роботи з Єдиним державним реєстром судових 

рішень, застосування судової практики. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність оперувати юридичними поняттями та категоріями в 

договірному праві, надання професійних обґрунтованих 

консультацій. 

Здатність використовувати засади договірного права для вирішення 

практичних завдань (складання юридичних документів, цивільно-

правових договорів, аналіз та юридична оцінка). 

Здатність правильно застосовувати та тлумачити законодавство в 

сфері договірних відносин, визначати конкретні особливості 

правового регулювання договірних відносин відповідно до потреб 

підприємства та інших учасників господарської діяльності. 

Здатність визначати індикатори якості й ефективності юридичної 

практики з питань складання, укладання, та виконання договорів. 

Зміст дисципліни Загальна характеристика договірного права України. 

Поняття та загальна характеристика договору. Договір у сфері 

господарської діяльності. 

Порядок укладення, зміни та припинення договору. 

Виконання договірних зобов’язань. 

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 

Договори про передачу майна у власність та в користування. 

Договори про виконання робіт та надання послуг. 

Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення 

юридичної особи.  

Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. 

Правове регулювання договірних відносин у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, складання тестів, вирішення задач, написання 

ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Дисципліна «Договірне право України» пов’язана з дисциплінами – 

Цивільне право України, Господарське право, Цивільне 

процесуальне право України, Господарський процес, Корпоративне 

право. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.)  
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