
 

Силабус  (Syllabus) 
 

  
Назва 

дисципліни 
          ДОГОВІРНЕ ПРАВО 

                                  Інформація про викладача 

Викладач ГЛАДКА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

тел. - (097) 152-28-00 

сайт – http://vki.vin.ua/ua//wp-content/uploads/2019/04/1-Hladka-Nataliya-

Mykhaylivna-VINNYTSKYY-KOOPERATYVNYY-INSTYTUT.pdf 

e-mail:  ana26134@ukr.net 

                                 Опис навчальної дисципліни 

 
Обсяг 

Кредитів                                      - 90/3 

Лекцій                                           - 14 годин 

Семінарських                               - 14 годин 

Самостійна робота студентів – 60 годин 
Мова 

викладання 

українська 

  
Семестр / форма 

підсумкової 

атестації 

 
1 семестр / екзамен 

Політика 

академічної 

доброчесності 

https://drive.google.com/file/d/11WWuPPYioYwWi7QIE1Ctc9YqfLNIeVUN/view 

 
Короткий опис 

курсу 

Дисципліна «Договірне право» призначена для формування у майбутніх фахівців 

знань про принципи договірного права, загальні та спеціальні процедури укладання 

господарських договорів, загальні умови виконання господарськодоговірних 

зобов’язань та підстав їх припинення, загальні засади господарськодоговірної 

відповідальності, специфіку, що притаманна окремим видам господарських 

договорів, а також здобуття навичок зі складання проектів договорів та захисту 

порушених прав і законних інтересів сторони за договором – все це є основою 

майбутньої професійної діяльності.. 

  

Мета та завдання 

курсу 

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. 

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. 

  
Курс має на меті 

сформувати та 

розвинути наступні 

компетентності 

студентів: 

Загальні 

компетентності 

 

 

 

Спеціальні 

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. 

 

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. 

 

  
 

 

 

 

Програмні 

результати 

навчання 

 

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). 

 

  
 

 

 

Структура 

дисципліни 

 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин Форми 

контролю денна форма         Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п с інд с.р. л п лаб.с с.р. лаб інд с.р. 

 

Тема 1. Загальна характеристика 

договірного права в Україні. 

Загальні положення про 

договори у сфері 

підприємницької діяльності 

12 2  2  8 11 1      10 ВОК, О, Д,  
Е. 



Тема 2. Виконання договірних 

зобов'язань суб'єктами 

господарювання підприємцями) 

12 2  2  8 11    1   10 ВОК, О, Д,  
Е, Т. 

Тема 3. Відповідальність за 

порушення договірних 

зобов'язань у сфері 

підприємництва 

12 2  2  8 11    1   10 ВОК, О, Д,  

Е, Т. 

Тема 4. Договори про 

передання майна у власність 

8 1  1  6 11 1      10 ВОК, О, Д,  

Е. 

Тема 5. Договори про передання 

майна у користування 

8 1  1  6 11 1      10 ВОК, О, Д,  
Е. 

Тема 6. Договори про 

виконання робіт 

12 2  2  8 11 1      10 ВОК, О, Д,  

Е, П. 

Тема 7. Договори про надання 

послуг 

12 2  2  8 11 1      10 ВОК, О, Д,  

Е, П. 

Тема 8. Правове регулювання 

кредитнорозрахункових 

відносин, здійснення спільної 

діяльності та договірних 

відносин у сфері 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

12 2  2  8 11 1      10 ВОК, О, Д,  

Е, П, Т. 

ПМК 2      2            ПМК 

Усього годин 90 14  14  60 90 6   2   80      

 

Підсумковий контроль                                 екзамен 
 

 

                                              Політика дисципліни 

Форми контролю  усне та письмове опитування - О; 

 дискусія, диспут - Д; 

 реферати, есе - Е; 

 ведення опорного конспекту – ВОК; 

 презентації та виступи на наукових заходах – П; 

 тестування – Т; 

 підсумкова модульна контрольна – ПМК; 

 екзамен – ЕКЗ. 
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джерел 
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