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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

073 Менеджмент 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Загальна кількість годин 

– 90 

Другий (магістерський) 

рівень 

14 год.   6 год. 

Практичні, семінарські 

   14 год    2 год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

ПМК: 2 год. 

Вид контролю: екзамен 

 
Примітка. 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи та індивідуальної роботи 

% становить: 

для денної форми навчання  – 33,3   % 

для заочної форми навчання – 11,1  %. 
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2. Мета, завдання, компетентності та програмні результати навчання 

 
2.1. Метою навчальної дисципліни «Договірне право» є: формування системи знань про 

поняття, предмет та методи договірного права, огляд джерел та її основних інститутів, набуття 

студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові 

ситуації, які виникають у сфері договірних відносин, на базі національного та іноземного 

законодавства. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Договірне право» є: 

вивчити основні принципи договірного права; 

знати основні джерела договірного права в Україні; 

вміти проводити правовий аналіз основних інститутів договірного права; 

засвоїти порядок укладання договорів за участю суб’єктів господарювання; 

вивчити порядок виконання договорів за чинним законодавством України; 

засвоїти визначення основ правового регулювання договірних відносин в контексті 

регулювання підприємницької діяльності в Україні; 

вивчити поняття та зміст господарських договорів; 

засвоїти визначення та аналіз договорів окремих видів; 

сформувати вміння захисту прав та законних інтересів учасників договірних відносин, набуття 

досвіду роботи з правовими документами; 

розвивати у студентів вміння оперувати положеннями законів України, підзаконних 

нормативноправових актів, що приймаються у встановленому законом порядку органами державної 

влади та місцевого самоврядування. 

2.3. Компенетнтності 

2.3.1. Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня ( з 

експертами інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

2.3.2. Спеціальні компетенції: 

СК2. Здатність встановлювати цінність, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями розвитку, розробляти та реалізувати відповідні стратегії та плани. 

СК7. Здатність  розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість. 

 

2.4. Програмні результати навчання 

ПРН4. Обґрунтовувати  та  управляти  проектами,  генерувати  підприємницькі ідеї. 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачених умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність. 

ПРН13. Вміти  планувати  і  здійснювати  інформаційне,  методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальна характеристика договірного права в Україні.  

Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності 

Поняття договірного права в українській юридичній науці: питання визначення та наукові 

дискусії. Об’єкт, предмет, метод та функції договірного права. Система договірного права і 

законодавства. Нормативно-правове регулювання договірних правовідносин. Конвенція про право 

міжнародних договорів. Загальні вимоги щодо змісту та істотних умов договорів.  

 

Тема 2. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання 

(підприємцями) 

 Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов договору. Заміна 

осіб у договірному зобов’язанні: відступлення права вимоги та переведення боргу. Випадки 

обмеження зміни осіб у договірному зобов’язанні.  Підстави та порядок припинення договірних 

зобов’язань. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних зобов’язань 

підприємництві (неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та притримання).  Відповідальність 

за порушення договірних зобов’язань в сфері підприємництві за Господарським та Цивільним 

кодексами України. Підстави та умови відповідальності за порушення умов договору. Збитки та їх 

складові. Співвідношення збитків та неустойки. 

 

Тема 3. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань 

у сфері підприємництва 

Поняття відповідальності за порушення договірних умов. Підстави та умови договірної 

відповідальності. Форми відповідальності за порушення договірних умов. Підстави звільнення від 

відповідальності. 

Тема 4. Договори про передання майна у власність 

Поняття та предмет договору купівлі-продажу. Форма окремих видів договорів купівлі-

продажу. Права та обов’язки сторін за договорами купівлі-продажу. Договір ренти. Поняття та 

предмет договору комерційної концесії.  Форма договору комерційної концесії та його державна 

реєстрація. 

Тема 5. Договори про передання майна у користування 

 Поняття та предмет договору найму (оренди). Істотні умови договору найму (оренди). 

Строк договору найму (оренди). Права та обов’язки сторін договору найму (оренди). Договір 

лізингу. 

 

Тема 6. Договори про виконання робіт 

Суттєві умови договорів про виконання робіт. Особливості суттєвих умов договору про 

капітальне будівництво. Підрядні відносини.  Припинення договорів про капітальне будівництво. 

Відповідальність у сфері договірних відносин виконання будівельних робіт. 
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Тема 7. Договори про надання послуг 

 Загальні положення про надання послуг.  Виконання договору про надання послуг. Плата 

за договором про надання послуг. Розірвання договору про надання послуг. Договір перевезення. 

Договір транспортного експедирування. Договір зберігання. 

 

Тема 8. Правове регулювання кредитнорозрахункових відносин, здійснення спільної 

діяльності та договірних відносин 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

 Поняття та правова природа банківських договорів. Окремі види банківських договорів. 

Договір банківського кредиту. Договір банківського рахунку. Договір факторингу. Особливості 

укладання договорів, які направлені на досягнення загальної мети для усіх учасників. Договірні 

відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с.р. л п сем інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Тема 1. 

Загальна характеристика 

договірного 

права в Україні. Загальні 

положення про 

договори у сфері 

підприємницької 

діяльності 

12 2  2  8 11 1     10 

Тема 2. 

Виконання договірних 

зобов'язань 

суб'єктами 

господарювання 

(підприємцями) 

12 2  2  8 11   1  10 

Тема 3. Відповідальність за 

порушення договірних 

зобов'язань у сфері 

підприємництва 

12 2  2  8 11   1  10 

Тема 4. 

Договори про передання 

майна у 

власність 

8 1  1  6 11 1    10 

Тема 5. 

Договори про передання 

майна у 

користування 

8 1  1  6 11 1    10 

Тема 6. 

Договори про виконання 

робіт 

12 2  2  8 11 1    10 

Тема 7. 

Договори про надання 

послуг 

12 2  2  8 11 1    10 

Тема 8. 

Правове регулювання 

кредитнорозрахункових 

відносин, здійснення 

спільної діяльності та 

договірних 

відносин у сфері 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

12 2  2  8 11 1    10 

ПМК 2      2      

Усього годин 90 14  14  60 90 6  2  80 
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5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

 

1 Тема 1. Загальна характеристика договірного права в Україні. 

Загальні положення про договори у сфері підприємницької 

діяльності. 

Тема лекції 1. Загальна характеристика договірного права в 

Україні. Загальні положення про договори у сфері 

підприємницької діяльності. 

2 

 

 

2 

3 Тема 2. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами 

господарювання (підприємцями). 

Тема лекції 2. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами 

господарювання (підприємцями). 

2 

3 

5 Тема 3. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань 

у сфері підприємництва. 

Тема лекції 3. Відповідальність за порушення договірних 

зобов'язань у сфері підприємництва. 

2 

4 

7 Тема 4. Договори про передання майна у власність. 

Тема 5. Договори про передання майна у користування. 

Тема лекції 4. Договори про передання майна у власність та 

користування. 

2 

5 
9 Тема 6. Договори про виконання робіт. 

Тема лекції 5. Договори про виконання робіт. 2 

6 
11 Тема 7. Договори про надання послуг. 

Тема лекції 6. Договори про надання послуг. 2 

7 

13 Тема 8. Правове регулювання кредитнорозрахункових відносин, 

здійснення спільної діяльності та договірних відносин у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема лекції 7. Правове регулювання кредитнорозрахункових 

відносин, здійснення спільної діяльності та договірних відносин у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

2 

Разом: 14 
 



 

9 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 2 Тема 1. Загальна характеристика договірного 

права в Україні. Загальні положення про 

договори у сфері підприємницької діяльності. 

Тема семінарського заняття 1. Загальна 

характеристика договірного права в Україні. 

Загальні положення про договори у сфері 

підприємницької діяльності. 

2 

2.  4 Тема 2. Виконання договірних зобов'язань 

суб'єктами господарювання (підприємцями). 

Тема семінарського заняття 2. Виконання 

договірних зобов'язань суб'єктами 

господарювання (підприємцями). 

2 

3. 6 Тема 3. Відповідальність за порушення 

договірних зобов'язань у сфері 

підприємництва. 

Тема семінарського заняття 3. 

Відповідальність за порушення договірних 

зобов'язань у сфері підприємництва. 

2 

4. 8 Тема 4. Договори про передання майна у 

власність. 

Тема 4. Договори про передання майна у 

користування. 

Тема семінарського заняття 4. Договори про 

передання майна у власність та користування. 

2 

5. 10 Тема 6. Договори про виконання робіт. 

Тема семінарського заняття 5. Договори про 

виконання робіт. 

2 

6. 12 Тема 7. Договори про надання послуг. 

Тема семінарського заняття 6. Договори про 

надання послуг. 

2 

7 14 Тема 8. Правове регулювання 

кредитнорозрахункових відносин, здійснення 

спільної діяльності та договірних відносин у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема семінарського заняття 7. Правове 

регулювання кредитнорозрахункових відносин, 

здійснення спільної діяльності та договірних 

відносин у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

2 

Разом  14 
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7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Загальна характеристика договірного права в 

Україні. Загальні положення про договори у сфері 

підприємницької діяльності. 

Нормативно-правове регулювання договірних 

правовідносин.  

Конвенція про право міжнародних договорів.  

Загальні вимоги щодо змісту та істотних умов 

договорів. 

8 

2.  Тема 2. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами 

господарювання (підприємцями). 

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань 

в сфері підприємництві за Господарським та Цивільним 

кодексами України.  

Підстави та умови відповідальності за порушення умов 

договору.  

Збитки та їх складові.  

Співвідношення збитків та неустойки. 

8 

3.  Тема 3. Відповідальність за порушення договірних 

зобов'язань у сфері підприємництва. 

Підстави звільнення від відповідальності. 

8 

4.  Тема 4. Договори про передання майна у власність 

Форма окремих видів договорів купівлі-продажу. 

Форма договору комерційної концесії та його державна 

реєстрація. 

6 

5.  Тема 5. Договори про передання майна у користування 

Істотні умови договору найму (оренди). Строк договору 

найму (оренди).  

Права та обов’язки сторін договору найму (оренди). 

6 

6.  Тема 6. Договори про виконання робіт 

Відповідальність у сфері договірних відносин 

виконання будівельних робіт. 

8 

7.  Тема 7. Договори про надання послуг 

Договір перевезення.  

Договір транспортного експедирування.  

Договір зберігання. 

8 

8.  Тема 8. Правове регулювання кредитнорозрахункових 

відносин, здійснення спільної діяльності та договірних 

відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

Особливості укладання договорів, які направлені на 

досягнення загальної мети для усіх учасників.  

Договірні відносини у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

8 

Разом 60 
 

8. Індивідуальні завдання (навчальним планом не передбачено) 
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9. Методи навчання 

 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання різних методів та технологій 

викладання і навчання. 

- словесні методи  (лекція, навчальна дискусія, диспут тощо); 

-       наочні методи (мультимедійна презентація); 

-       робота з навчально-методичною літературою, науковими джерелами і електронними 

ресурсами ( самостійне опрацювання додаткової науково-методичної літератури); 

- інтерактивні методи навчання; 

-      індивідуальна науково-дослідна робота  здобувачів вищої освіти. 

 

10. Критерії та методи оцінювання 

Оцінка за  

шкалами ЕСТS, 

стобаловою, 

розширеною 

Критерії оцінювання 

Рівень 

досягнень 

студента 

А 

90-100 

балів 

ВІДМІННО 

 

  Студент володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього 

компонента на поглибленому рівні; комплексом знань та вмінь, 

який характеризується системністю. Вільно викладає зміст питань 

освітнього компонента, розуміє його значення для професійної 

підготовки. В
И

С
О

К
И

Й
 

В 

82-89 

балів 

ДУЖЕ 

ДОБРЕ 

 

        Студент володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього 

компонента на поглибленому рівні. 

         Студент володіє комплексом знань та вмінь, який є частково-

впорядкованим. У процесі застосування знань студент спроможний 

вибрати необхідній елемент комплексу знань та вмінь. 

В
И

С
О

К
И

Й
 

С 

74-81 

балів 

ДОБРЕ 

 

   Студент володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього 

компонента на підвищеному рівні, може усвідомлено застосовувати  

знання та вміння для висвітлення суті питання. Комплекс знань 

частково-структурований. Знання застосовуються переважно у 

знайомих ситуаціях.  

 

 

Д
О

С
Т

А
Т

Н
ІЙ

 

 

D 

64-73 

балів 

ДОБРЕ 

 

        Студент володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього 

компонента на середньому рівні, може проілюструвати  власними 

прикладами відповідь на питання, частково усвідомлює специфіку 

навчальних ситуацій тощо, має знання про способи розв’язування 

типових ситуацій . Однак процес самостійного розв’язування 

ситуацій  потребує опори на зразок.  

 З
А

Д
О

В
ІЛ

Ь
Н

И
Й

 

Е 

60-63 

балів 

ДОСТАТНЬО 

 

        Студент володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього 

компоненту на середньому рівні. Має уявлення про специфіку 

навчальних ситуацій. Виконання дій при роз’ясненні задач, 

ситуацій частково усвідомлюється, здійснюється частково 

правильно. Н
И

З
Ь

К
И

Й
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Поточний контроль відбувається на усіх видах аудиторних занять реалізується такими методами: 

усного і письмового опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, написання есе 

(рефератів), презентацій командних (групових) проектів, тощо.  

Поточний контроль виконання самостійної роботи здійснюється за усіма темами. 

      Модульний контроль у вигляді письмової відповіді. 

      Методи підсумкового оцінювання: екзамен. 

 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Екзамен Сума 
Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
40 100 

7 7 7 7 7 7 7 11 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів  Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90 – 100 А відмінно   зараховано 

82-89 В 
добре  

 

74-81 С  

64-73 D 
задовільно  

 

60-63 Е   

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Договірне право». 

Fх 

35-59 

балів 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

 

       Студент володіє понятійним  і фактичним апаратом  освітнього 

компонента на елементарному рівні, має уявлення про зміст 

основних розділів. Виконання окремих дій відбувається не 

усвідомлено, однак переважно правильно, навчально-пізнавальна 

активність мотивується ситуативно-прагматичним інтересом. 

 

Н
Е

З
А

Д
О

В
ІЛ

Ь
Н

О
 

 

F 

0-34 

балів 

НЕПРИЙНЯТО 

 

         Студент володіє понятійним і фактичним апаратом  освітнього 

компонента на елементарному рівні, має уявлення про зміст 

окремих розділів.  
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13. Рекомендована література 
Базова 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-IX#Text (дата звернення 30.08.2022 р.). 
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