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Кандидат юридичних наук,  доцент кафедри менеджменту ДДМА.  
Досвід роботи - більше 20 років.  
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.  
Провідний лектор з дисциплін: «Правознавство», «Конституційне право», «Основи адміністративного права», «Договірне 
право», «Трудове право», «Виборче право» 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
 

Освітні компоненти, які передують вивченню 
1. Правознавство, 2. Менеджмент. 3. Економіка підприємства 

Освітні компоненти для яких є базовою Управління комерційною діяльністю, Електронна комерція, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 
Кваліфікаційна робота бакалавра 
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Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку,  верховенства права,  прав і свобод людини 
і громадянина в Україні 
ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
ЗК15.  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

СК6.  Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 
СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту 
СК14.  Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності. 
СК15.  Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН) 
ПРН1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 
ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Необхідність вивчення основних положень договірного права  здобувачами, які освоюють основні освітні програми вищої економічної і управлінської освіти, 

вбачається: 

- в засвоєнні здобувачами основних положень теорії договірного права та основ правового регулювання договірних відносин в контексті регулювання 

підприємницької діяльності в Україні 

- у визначенні порядку укладання та виконання договорів за участю суб’єктів господарювання; 

- в аналізі  способів захисту прав і законних інтересів суб’єктів-учасників договірних відносин, набуття досвіду роботи із правовими документами. 

Навчальна дисципліна «Договірне  право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

073 «Менеджмент». 

Мета 
формуванні системи знань  про поняття, предмет та методи договірного права, огляд його джерел та  основних інститутів, набуття здобувачами навичок роботи з 

нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних відносин, на базі національного та міжнародного 

законодавства. 

Формат 
 Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль –залік 

(очний, дистанційний формат). 

«Правила гри» 

• Курс передбачає роботу в колективі. 

• Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання 

• Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. 

• Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою. 

• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

• Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 

• Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

• За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів. 

Політика академічної  доброчесності 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати 

джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

  



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1  
Поняття та загальна характеристика 

договірного права в Україні. 
Практичне 

заняття 1 

Система договірного права та характеристика його 
основних інститутів. (діалог-пояснення, обговорення 
проблемних питань теми, усне опитування) 
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1) Загальна характеристика джерел договірного права України;  

2) Господарське законодавство України у сфері укладання та виконання 

договорів (внутрішньонаціональний рівень);  

3) Принципи договірного права та їх закріплення у чинному 
законодавстві;  

4) Свобода договору та її обмеження;  

5) Система договірного права та характеристика його основних інститутів;  
6) Аналогія права та аналогія закону як засоби подолання прогалин в 

регулюванні договірних відносин;  

7) Підстави виникнення та припинення господарських зобов’язань;  
8) Загальні умови та види забезпечення виконання господарських 

зобов’язань; 

9) Поняття та загальна правова характеристика господарського договору; 

10) Загальний порядок укладення господарських договорів;  

11) Повноваження на укладення господарських договорів від імені 

юридичних осіб;  
12) Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація господарських 

договорів; 

13) Межі господарсько-договірної відповідальності суб’єктів 
господарювання; 

14) Досудовий порядок реалізації господарсько-договірної 

відповідальності;  
15) Стягнення збитків за порушення господарсько-договірних зобов’язань; 

16) Договір контрактації сільськогосподарської продукції;  
17) Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу;  

18) Договір ренти;  
19) Поняття та предмет договору лізингу;  

20) Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу; 

21) Форма договору зберігання;  
22) Строк і ціна в договорі зберігання;  

23) Правове регулювання страхової діяльності у сфері підприємництва;  

24) Особливості розрахунків із застосування платіжних доручень, чеків, 
акредитивів та інкасовими дорученнями;  

25) Обмеження готівкових розрахунків за участю суб'єктів господарювання. 
 

Лекція 2  

Загальні положення про договори у 

сфері підприємницької діяльності Практичне 

заняття 2 

Поняття підприємницького договору та функції 
договору у підприємницькій діяльності. Порядок 
укладання, внесення змін та розірвання  
господарських договорів. (діалог-пояснення, 
ситуаційні вправи, усне опитування) 

Лекція 3 
Виконання договірних зобов'язань 

суб'єктами господарювання 

(підприємцями) 

Практичне 

заняття 3 
Модульна контрольна робота №1 

Лекція 4 
Договори про передачу майна у 

власність 
Практичне 

заняття 4 

Порядок укладання та виконання договорів про 
передачу майна у власність (діалог-пояснення, 
ситуаційні вправи, усне опитування) 

Лекція 5 
Договори про передачу майна у 

користування 
Практичне 

заняття 5 

Порядок укладання та виконання договорів про 
передачу майна у користування (діалог-пояснення, 
ситуаційні вправи, усне опитування) 

Лекція 6 
Договори про виконання робіт. Практичне 

заняття 6 

Порядок укладання та виконання договорів про 
виконання робіт (діалог-пояснення, ситуаційні 
вправи, усне опитування) 

Лекція 7 

 Договори про надання юридичних та 

фактичних послуг. Правове 

регулювання кредитно-розрахункових 

відносин 

Практичне 

заняття 7 

Порядок укладання та виконання договорів про 
надання юридичних та фактичних послуг. Правове 
регулювання кредитно-розрахункових відносин 
(діалог-пояснення, ситуаційні вправи, усне 
опитування) 

Лекція 8 

Зобов'язання про спільну діяльність. 

Договір про створення юридичної 

особи. 
Практичне 

заняття 8 

Порядок укладання договорів про спільну діяльність 
та про створення юридичної особи. (діалог-
пояснення, ситуаційні вправи, усне опитування). 

 

Лекція 9 

Правове регулювання договірних 

відносин у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Практичне 

заняття 9 
Модульна контрольна робота №2  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Комп’ютери з програмним забезпеченням OpenOffice.org 4.1.7, Googledocs, Internet-браузер Google Chrome 85.04183.121. 
Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран; 

Система дистанційного навчання і контролю Moodle – http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1292  

  

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1292


ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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Нормативно-правові акти 

1. Конституція України : Закон України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР. — Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua/.  

2. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України вiд 

28.03.2003 - 2003 р., № 11, стор. 7, стаття 461. 

3. Господарський кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 р. — Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua/.  

4. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959- XII— Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua/.  

5. Про фінансовий лізинг : Закон України від 11.12.2003 № 723/97-ВР — Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua/.  

6. Про банки та банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121- III // Відомості Верховної 

Ради України вiд 09.02.2001 - 2001 р., № 5, стаття 7. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України 

від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 04.08.2006 - 2006 р., № 31, стор. 1126, 

стаття 268. 

8. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI — Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua/.  

9. Про міжнародне приватне право: Закон України  від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.  

10. Про страхування:  Закон України  від 07.03.1996  № 86/96-ВР –  Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text   

11. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.09.1991 №  1023-XII  –  Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1023-12. 

12. Про товарну біржу: Закон України від  10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 

№ 10. – Ст. 139. 

 

Основна література 

1. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ.  навч. закл. / За ред.  О.В. Дзери. 

– К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  

2. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. вищ.  навч. закл. / За ред.  О.В. Дзери. 

– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.  

3. Цивільне право України : навчальний посібник : у 2 ч. Ч. 2 / за заг. ред. канд. юрид. наук, проф. В. А. 

Кройтора, канд. юрид. наук, доц. Кухарєва О. Є., канд. юрид. наук, доц. Ткалича М. О. – Запоріжжя : 

Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 352 с. 

4. Зобов’язальне право: навч.-метод. посібник. Ч. І. / Б.В. Деревянко ; МОН України, Українська академія 

банківської справи. – Суми : УАБС, 2015. – 106 с. 

5. Господарське право: загальна частина : навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р., Юнін О. С., Юніна М. 

П. та ін.]. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. – 262 с. 
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1. Договори в цивільному праві України: Навчальний посібник: 

Альб. схем. О.О.Грін. – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза 

А.Е., 2012. – 219с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: 

у 2 т. - 5- те вид., перероб. і допов. / за ред. О.В. Дзери (кер. 

авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 

2013. – Т.1. – 832 с. 

3. Науково-практичний коментар Господарського кодексу 

України: / [Л.Ф. Винокурова та ін.] ; за заг. ред. В.С. 

Щербини, Н.Б. Пацурії. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 810 

с. 

4. Мічурін Є.О.  Техніка складання договорів:  Навч.-практ.  

посіб. –  Х.:  Юрсвіт, 2006. – 536 с.  

 

 
Web-ресурси 

1. Законодавство України. Веб-портал Верховної Ради 

України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index   

2. Офіційне інтернет-представництво Президента України.  

Режим доступу: https://www.president.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. Режим 

доступу: www.kmu.gov.ua  

4. Офіційний вебпортал парламенту України. Режим 

доступу: https://www.rada.gov.ua 

5. Офіційний сайт міністерства юстиції України. Режим 

доступу: https://minjust.gov.ua/ 

6. Вищий господарський суд України. Режим доступу: 

http://www.arbitr.gov.ua/  

7. Електронна бібліотека юридичної літератури. Режим 

доступу: http://pravoznavec.com.ua/  
 

  

https://zakon.rada.gov.ua/go/1023-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1023-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
http://www.kmu.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/
http://www.arbitr.gov.ua/
http://pravoznavec.com.ua/


СИСТЕМА ОЦІНКИ 

Склад модулів Сума балів ECST Оцінка Рівень компетентності 

Форми та методи контролю 
Рейтингова 

оцінка, бали 
90 - 100 A відмінно 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, 

які він отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені 
питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Усне опитування на 

семінарських заняттях або 

тестування за темами 

7*4=28 

81 - 89 B 

добре 

Достатній 

Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Виконання індивідуального 

завдання (реферат-

презентація) 

22 
75 - 80 C 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

65 - 74 D 

задовільно 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни 

55 - 64 E 
Середній 

Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни 

Модульна контрольна робота 

№ 1,2  

25*2 

 30 - 54 FX 
незадовільно 

Низький 

Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни 

Підсумкова атестація 100 0 - 29 F 
Незадовільний 

Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Договірне право» 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmabSp5N7r2y_5Gu2_HZw21ifz2VxmPaKfUCZLexA4feikAw/viewform?usp=sf_link 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmabSp5N7r2y_5Gu2_HZw21ifz2VxmPaKfUCZLexA4feikAw/viewform?usp=sf_link
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