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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Навчальна дисципліна ДОГОВІРНЕ ПРАВО 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 3 

Форма здобуття освіти Заочна 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 1 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни: полягає у набутті цілісної 

системи знань про правове регулювання 

порядку укладання, виконання та припинення 

дії різних видів господарських договорів. 

Завдання дисципліни: вивчення понять, 

предмета та основних принципів договірного 

права України; аналіз основних джерел 

договірного права України, у тому числі 

джерел правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; правовий 

аналіз основних інститутів договірного права 

України; вивчення порядку укладання та 

виконання господарських договорів за чинним 

законодавством України; визначення поняття 

та змісту господарських договорів. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК 2 Здатність до спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності);  

СК 3 Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 



Форма підсумкового оцінювання Іспит 

Програмні результати навчання 

Р 1 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

Р 7 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

Р 11 Забезпечувати особистий професійний 

розвиток та планування власного часу 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Для іспиту 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Господарське договірне право України: поняття, структура, метод 

Поняття господарського договірного права України. Метод договірного права. Система 

договірного права та характеристика його основних інститутів. Аналогія права та аналогія 

закону як засоби подолання прогалин у регулюванні договірних відносин.  

 

Тема 2. Джерела та принципи господарського договірного права України 

Загальна характеристика джерел господарського договірного права України. Господарське 

законодавство України у сфері укладання та виконання договорів 

(внутрішньонаціональний рівень). Можливість застосування до змісту договору 

національного законодавства іноземних країн; поняття колізійних норм. Конвенційний 

рівень джерел договірного права. Звичаї ділового обороту (торговельні звичаї), 

узвичаєння, заведений порядок як регулятори господарсько-договірних відносин. 

Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві. Свобода 

договору та її обмеження. 

 

Тема 3. Основи вчення про господарські зобов’язання 

Поняття та види господарських зобов’язань. Підстави виникнення господарських 

зобов’язань. Публічні зобов’язання у сфері господарювання. Суб’єктний склад 



організаційно-господарських зобов’язань. Загальні умови виконання господарських 

зобов’язань. Передоручення виконання майново-господарських зобов’язань 

(переадресування прийняття виконання майново-господарських зобов’язань); делегування 

прав (повноважень) за організаційно-господарськими зобов’язаннями. Заміна осіб у 

господарському зобов’язанні. Підстави припинення господарських зобов’язань. 

 

Тема 4. Види забезпечення виконання господарських зобов’язань 

Загальні умови та види забезпечення виконання господарських зобов’язань. Порука як 

засіб забезпечення виконання зобов’язань. Гарантія як засіб забезпечення виконання 

зобов’язань. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань. Завдаток та 

притримання як засоби забезпечення виконання зобов’язань. 

 

Тема 5. Правові основи господарсько-договірної відповідальності 

Поняття господарсько-договірної відповідальності та зміст принципу її невідворотності. 

Межі господарсько-договірної відповідальності суб’єктів господарювання. Форми 

реалізації господарсько-договірної відповідальності. Строки позивної давності під час 

реалізації господарсько-договірної відповідальності у судовому порядку. Досудовий 

порядок реалізації господарсько договірної відповідальності. Стягнення збитків за 

порушення господарсько-договірних зобов’язань. Оперативно-господарські санкції як 

засіб господарсько-договірної відповідальності. Застосування штрафних санкцій за 

порушення господарсько-договірних зобов’язань. 

 

Тема 6. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин у сфері 

господарювання 

Поняття та загальна правова характеристика господарського договору. Основні функції 

договору в господарському обороті. Характер співвідношення господарського договору та 

господарського зобов’язання. Класифікація господарських договорів. Істотні умови 

господарських договорів. Поняття та правове значення попереднього договору в сфері 

господарювання. Поняття та правове значення договору приєднання у сфері 

господарювання. 

 

Тема 7. Загальний порядок та спеціальні процедури укладення господарських 

договорів 

Загальний порядок укладення господарських договорів. Повноваження на укладення 

господарських договорів від імені юридичних осіб. Нотаріальне посвідчення та державна 

реєстрація господарських договорів. Порядок укладення біржових угод. Укладення 

договорів за державним замовленням. Укладення договорів за конкурсом (у межах 

державно-приватного партнерства). Укладення договорів на публічних торгах (аукціонах). 

 

Тема 8. Порядок та підстави зміни, розірвання та визнання недійсними 

господарських договорів 

Поняття «недійсний договір». Перевірка дійсності договору. Наслідки недотримання 

законодавчих вимог до договору. Недійсний договір. Розірвання договору. Види 

недійсних договорів.  

 

Тема 9. Правові основи безготівкових та готівкових розрахунків у господарському 

обороті України 

Правове регулювання безготівкових розрахунків у господарській діяльності. Основні 

принципи організації безготівкових розрахунків. Загальна характеристика основних видів 

платіжних інструментів. Поняття та правове регулювання касових операцій. 

 

Тема 10. Зовнішньоекономічний договір  



Зовнішньоекономічний договір його поняття і суб’єкти. Структура 

зовнішньоекономічного договору. Перелік нормативно-правових актів України, що 

регулюють питання форми, порядку укладення та виконання зовнішньоекономічного 

договору. 

 

Тема 11. Договори про передачу майна у власність  

Загальні положення про договір купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. 

Форма окремих видів договорів купівлі-продажу. Структура договору купівлі-продажу. 

Обов’язки продавця і покупця відповідно до договору купівлі-продажу. Правові наслідки 

порушення умов договору купівлі-продажу. Строк, якість, комплектність, страхування за 

договором купівлі-продажу. Характеристика договору поставки та його структура. 

Договір міни. Договір дарування. Договір про пожертву. Договір довічного утримання. 

 

Тема 12. Договори про передачу майна у користування. Найм. Оренда  

Загальна характеристика договору найму. Предмет договору найму. Плата за 

користування майном. Строк договору найму. Правові наслідки порушення договору 

найму. Права третіх осіб на річ, передану у найм. Піднайм. Права наймача. 

Відповідальність наймача. Розірвання договору найму. Структура та умови договору 

оренди. Орендна плата. Оренда державного та комунального майна. Суборенда. 

Припинення договору  оренди. Договір прокату. Договір найму земельної ділянки. Форма 

договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Оренда транспортного засобу. 

Лізинг. Договір найму житла. Договір позички. 

 

Тема 13. Договори про виконання робіт  

Договір підряду та його характеристика і структура. Істотні умови договору. Генеральний 

підрядник та субпідрядник. Ціна роботи. Кошторис. Строки виконання ро-боти. Права 

замовника. Права підрядника. Відповідальність підрядника. Договір побутового підряду. 

Договір будівельного підряду. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 

 

Тема 14. Договори про надання послуг  

Договір про надання послуг його характеристика і структура. Загальні положення про 

перевезення. Договори про перевезення. Договір транспортного експедирування. Договір 

зберігання. Спеціальні види зберігання. Договір страхування. Договір доручення. Договір 

комісії. Договір управління майном. 

 

Тема 15. Договори з надання фінансових послуг  

Договір позики. Форма договору позики. Проценти за договором позики. Обов’язки 

позичальника. Наслідки порушення договору позичальником. Оспорювання договору 

позики. Кредитний договір. Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунка. 

Поняття договору факторингу. Загальні положення про розрахунки. 

 

Тема 16. Договори з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності  

Види договорів з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія 

на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір 

про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір 

комерційної концесії. Договори про спільну діяльність. 

 

Тема 17. Договори з комерційного посередництва  

Агентський договір. Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. 

Предмет агентського договору. Немонопольні і монопольні агентські відносини. 



Взаєморозрахунки в агентських відносинах. Відповідальність за порушення агентського 

договору. Припинення агентського договору. 
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