


укладання зміни, виконання договорів. Вивчення договірного права має на меті набуття студентами 

навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які 

виникають у сфері договірних відносин на базі національного та міжнародного законодавства. Також 

студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів 

державної влади в частині регулювання договірних відносин 

Завдання дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти знання та розуміння предметної 

області та професійної діяльності., здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, знання і розуміння особливостей реалізації 

та застосування норм матеріального і процесуального права,  критично та системно аналізувати 

правові явища і застосувати набуті знання у професійній діяльності, консультувати з правових 

питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Договірне право» студенти повинні знати : 

теоретичні та практичні положення дисципліни «Договірне право»; джерела правового регулювання, 

що застосовуються у цій сфері, зміст цих джерел і правила їх застосування; основні інституції, які 

розглядають спори, що виникають між учасниками, та правила, за якими такі спори розглядаються; 

найбільш актуальні проблеми у сфері правового регулювання договірних відносин; основні положення, 

викладені в рекомендованій до курсу «Договірне право» літературі; вміти: визначати конкретні 

особливості правового регулювання договірних відносин відповідно до потреб підприємства та інших 

учасників господарської діяльності; складати різні види договорів; захищати права та законні інтереси 

сторін договору при вирішенні відповідних спорів. мати здатність здійснювати професійну діяльність 

у межах вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів, що ратифіковані у 

встановленому порядку відповідно до Конституції України студент повинен набути: оволодіти 

теоретичними знаннями з договірного права на основі знань, набутих у процесі практичної та 

теоретичної підготовки; 

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 

№ 

тижня 

Тема лекції
*
 Тема практичного 

заняття
*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальні теоретичні Загальні теоретичні Підготовка до 8 [1, с. 17-41]; 

положення 

договірного права 

положення договірного 

права 
семінарського заняття 
№1: 

[2, с. 24-47]; 
[4, с. 37-54] 

  - опрацювання лекційного  

  матеріалу (лекції №1);  

  - вивчення нормативно-  

  правових актів до теми  

  №1.  

3 Договір купівлі- 

продажу 

Договір купівлі- 

продажу. Вибір 

теми реферату. 

Підготовка до 8 [3, с, 19-21]; 
семінарського заняття [4,с. 46-68]; 

№2: [5, с.28-49] 
- опрацювання  

лекційного матеріалу  

(лекції №2);  

- вивчення нормативно-  

правових актів до теми  

№2.  

5 Договори дарування 

та довічного 

Договори дарування та 

довічного утримання 
Підготовка  до 

семінарського заняття 

7 [3, с, 29-31]; 



 утримання  №3: 
- опрацювання лекційного 

матеріалу (лекція №3); 

- вивчення нормативно- 

правових актів до теми 

№3. 

 [4,с. 114- 

145]; [5, с.99- 

127] 

7 Загальні положення 

договору найму 

(оренди) 

Загальні положення 

договору найму 

(оренди) 

Підготовка  до 

семінарського заняття 

№4: 

- опрацювання лекційного 

матеріалу (лекція №4); 

- вивчення нормативно- 

правових актів до теми 

№4. 

7 [2, с. 178- 

1951]; [3,с. 

36-39]; [5, 

с.188-207] 

9 Договори про 

виконання робіт 

Договори про 

виконання робіт 
Підготовка  до 

семінарського заняття 

№5: 
- опрацювання лекційного 

матеріалу (лекції №5); 

- вивчення нормативно- 

правових актів до теми 

№5; 
- підготовка до тестового 

контролю за темами 

№№4,5. 

8 [3, с 44-47]; 

[4,с. 192- 

209]; [5, 

с.156-188] 

11 Загальні положення 

договору про надання 

Послуг 

Загальні положення 

договору про надання 

послуг 

Підготовка  до 

семінарського заняття 

№6: 

- опрацювання лекційного 

матеріалу (лекція № 6); 

- вивчення нормативно- 

правових актів до лекції 

№6. Підготовка до захисту 
рефератів. 

8 [3, с 59-62]; 
[4,с. 293- 

326]; [5, 

с.243-258] 

13 Договір 

страхування 

Договір страхування Підготовка  до 

семінарського заняття 

№7: 

- опрацювання лекційного 

матеріалу (лекція №7); 

- вивчення нормативно- 

правових актів до теми 

№7. 

- підготовка до тестового 

контролю за темами 

№№1-7. 

-підготовка до захисту 

рефератів 

8 [3, с 68-71]; 
[5, с.362-381] 

15 Договори 

дарування та 

комісії 

Договори дарування 

та комісії.  

Захист  рефератів. 

Підготовка  до 

семінарського заняття 

№8: 

- опрацювання лекційного 

матеріалу (лекція № 8); 

- вивчення нормативно- 

правових актів до лекції 

№8. 

7 [3, с 78-84]; 
[4,с. 407-436]; 

[5, с.402-436] 



17 Особливості 

договорів позики, 

кредитних, 

банківського 

вкладу, 

банківського 

рахунку та 

факторінгу 

Особливості 

договорів позики, 

кредитних, 

банківського вкладу, 

банківського рахунку 

та факторінгу. 

Захист рефератів. 

Підготовка  до 

семінарського заняття 

№9: 

- опрацювання лекційного 

матеріалу (лекції №9); 

- вивчення нормативно- 

правових актів до теми 

№9; 

8 [3, с 91-95]; 
[5, с.487-504] 

   Всього за семестр 69  

 Примітка: 
*
Лекції проводяться по дві годин один раз в два тижні, практичні заняття проводяться щотижня по 

дві години 
 

Політика дисципліни. 

Вивчення програмного матеріалу вміщує використання міжпредметних зв’язків із спеціальними 

дисциплінами: теорією права і держави, конституційним правом, цивільним правом, адміністративним правом 
та іншими дисциплінами. Лекційні та семінарські заняття системно охоплюють увесь курс, допомагають 

студентам усвідомити його значення, обсяг і структуру, зміст окремих розділів і тем, надають змістовну, 
організаційну та методичну допомогу у самостійному їх вивченні, визначають найбільш складні теми та 

питання і допомагають їх засвоїти. Індивідуальна робота студентів полягає у підготовці ними рефератів, 

передбачених планами практичних занять, у проведенні індивідуальних консультацій викладачами для 
студентів. Самостійна робота /студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Основна 

мета самостійної роботи – засвоєння навчального матеріалу, передбаченого програмою курсу і не охопленого 

іншими видами занять – лекційними, семінарськими тощо. Вона сприяє розвитку у них юридичного мислення 
та формування правосвідомості, навичок цілеспрямованої самостійної роботи з нормативними актами та 

літературними джерелами, вміння на їх основі аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити власні 
висновки та обґрунтування як теоретичного, так і практичного характеру. До переліків нормативно-правових 

актів і літератури включені чинні закони та підзаконні нормативні акти із зазначенням офіційного видання, де 

вони надруковані. При користуванні вказаними нормативними джерелами слід звертати увагу на те, що до 
переважної більшості з них періодично вносяться зміни та доповнення. Тому необхідно відшукувати останні 

редакції цих нормативних актів і використовувати саме їх. При цьому найзручніше користуватися будь-якою з 

існуючих електронних баз нормативно-правових актів 

Критерії оцінювання результатів навчання. 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 

коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 

опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість виконання, 

набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом розв’язання задач та захисту курсової 

роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: знання теоретичного 

матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та розв’язувати задачі; своєчасне виконання 

домашніх завдань з теми. 

Захист реферату здійснюється публічно перед комісією, призначеною завідувачем кафедри відповідно 

до графіка. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

контроль 

   

 

Залік за 

рейтингом 

Семінарські заняття Контрольна 

робота (КР) 

Тестовий контроль 

(Т К): 

реферат 

УО (мінімальна кількість оцінок 

усього опитування – 6) 

тема №5 ( тема №9) 1 

ВК: 0,4 0,2 0,2 0,2 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється чотирма балами. 

Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. 

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 

Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у 

нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестове завдання 1 – 10 11-20 21-30 31-40 

Оцінка 2 3 4 5 



Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів вказати частину з них, 

то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості правильних відповідей. Наприклад, у тесті є три 

правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. При  

цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що відповідають правильним, на погляд 

студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на 

наступному занятті оголошує результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому порядку, але 

обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з 

дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при позитивній 

відповіді йому виставляється мінімальна оцінка „задовільно”. 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

 
З

ар
ах

о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

 
Н

ез
ар

ах
о

в
ан

о
 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни. 

 

Контрольні питання з дисципліни. 

1. Поняття та ознаки господарського договору. 

2. Укладання, зміна і розірвання господарських договорів. 

3. Визнання господарських договорів недійсними і неукладеними. 

4. Попередній господарський договір. 

5. Виконання господарських договорів. 

6. Заходи забезпечення виконання господарських зобов'язань. 
7. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань. 

8. Загальна характеристика договору купівлі-продажу. 

9. Права та обовязки сторін в договорі купівлі-продажу. 

10. Правила торгівлі у розстрочку. 

11. Поняття договору поставки 

12. Правова характеристика сторін договору поставки. 

13. Відповідальність за порушення умов договору поставки 

14. Поняття договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

15. Храктеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

16. Правова характеристика договору міни. 

17. Поняття та предмет договору дарування. 

18. Обовязки сторін в договорі дарування. 

19. Договір управління майном. 

20. Поняття найму (оренди). 

20. Правова характеристика договору найму. 

21. Форма договору найму. 

22. Особливості договору оренди державного та комунального майна. 

23. Поняття договору лізингу. 

24. Правова характеристика договору лізингу. 

25. Договір концесії. 

26. Поняття договору підряду та його характеристика. 

27. Обовязки сторін в договорі підряду. 

28. Договір підряду на капітальне будівництво 

29. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу. 

30. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору перевезення. 

31. Договір транспортного експедирування 



32. Договір страхування. 

33. Агентський договір. 

34. Договір комісії. 

35. Договір консигнації. 

36. Договір зберігання. 

37. Договір про спільну діяльність. 

38. Засновницький договір про створення юридичної особи. 

39. Загальні засади функціонування електронної комерції в Україні. 

40 Законодавство України у сфері електронної комерції. 

41. Учасники відносин у сфері електронної комерції. 

42. Правовий статус постачальника послуг проміжного характеру у сфері електронної комерції. 

43. Порядок вчинення електронних правочинів 
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