
ДОГОВІРНЕ ПРАВО 
 

Мета курсу – оволодіння знаннями про національну і зарубіжну 
доктрини щодо визначення правової природи, принципів, новітніх інститутів 

сучасного договірного права, модернізацію системи договорів, проблеми 
праворозуміння і правозастосування у сфері договірної діяльності, перспективи 
реформування цивільного законодавства щодо договорів, в тому числі шляхом 

запозичення передового зарубіжного досвіду. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Договірне право» має безпосередній 

зв'язок із такими дисциплінами як: «Приватне право: проблеми, тлумачення, 

застосування».  
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність аналізувати основні нормативно-правові 

положення про цивільно-правові договори; здатність застосовувати 

методологію тлумачення цивільно-правових договорів; здатність застосовувати 

норми чинного законодавства України щодо договірного права; спроможність 

використовувати зарубіжні нормативні і доктринальні джерела, визначати 

прогресивне і корисне в них, співвідносити з потребами і особливостями 

національної правової системи України, пропонувати раціональні способи 
запозичення цих ідей і положень.   

Програмні результати навчання: 
знати: зміст договірної форми регулювання суспільних відносин; основні 

нормативно-правові акти та інші правові джерела, що регулюють договірні 

відносини; поняття і види цивільно-правових договорів; вимоги до змісту 

(істотних умов) різного виду договорів; зміст прав та обов’язків сторін різних 

видів договорів; порядок укладання, зміни і розірвання договорів; порядок 

виконання та наслідки порушення договорів. 
вміти: аналізувати основні положення цивільно-правових договорів; 

тлумачити цивільно-правові договори; застосовувати норми чинного 

законодавства України в контексті договірного права.  
володіти: понятійно-категоріальним апаратом договірного права. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Загальна характеристика цивільно-правового договору. Класифікація 

цивільно-правових договорів. Договірне право як підгалузь цивільного права та 

навчальна дисципліна. Загальна характеристика цивільно-правового договору. 
Укладення, зміна та розірвання договору. Виконання договірних зобов’язань. 
Забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

Припинення договірних зобов’язань. Окремі види договірних зобов’язань. 

Господарський договір. Припинення договірних зобов’язань. Правові підстави 

та наслідки порушення договірних зобов’язань. Відповідальність за їх 

порушення. Окремі види договірних зобов’язань. Загальна характеристика 

господарських договорів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 150 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 90 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 

 


