
  



  



ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Контракти та договірне право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю: 

292 – «Міжнародні економічні відносини», освітня програма – «Міжнародні 

економічні відносини». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни є надання студентам цілісної та логічно-

послідовної системи наукових знань про сферу договірного регулювання суспільних 

відносин, положення чинного законодавства України у галузі зобов’язального права та 

інших джерел сучасного цивільного права. 

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни «Контракти та договірне право» є: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим; 

ЗК4. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, 

гнучкість, уміння управляти часом; 

ЗК5. Здатність до усної та письмової загальної комунікації державною та 

іноземними мовами; 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та 

оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, 

формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних 

аргументів, забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та 

міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння чинників, які 

справляють позитивний чи негативний вплив на спілкування з представниками інших 

бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та мультикультурності та 

поваги до них; 

ЗК.10. Здатність мотивувати та розробляти ефективну систему організації праці, 

здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу; 

ЗК11. Здатність брати участь у розробці проектів, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, діяти соціально відповідально і свідомо; 

ЗК12. Вміння використовувати набуті знання, розуміти предметну область та 

професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних 

ситуацій. 

-  формування наступних фахових компетентностей: 

ФК7. Здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми 

реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин; 

ФК9. Знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 

природничими науками; 

ФК.10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та 

дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні;  

ФК.11. Здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних 

відносин з використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів; 

ФК.12. Знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й аналізу 

безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин; 

ФК13. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 

використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною 

та іноземними мовами; 



ФК15. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й 

ефективно використовувати їх в практичній діяльності. 

1.3. Кількість кредитів: 3 

1.4. Загальна кількість годин: 90  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Дисципліна за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції 

24 год. 10 год.( в т.ч. 2 год. ауд. лекції; 8 год. дист.) 

Практичні, семінарські заняття 

12 год. - год. 

Лабораторні заняття 

- год.  - год. 

Самостійна робота 

54 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання  

- год. 

1.6. Заплановані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 

результатів навчання: 

ПРН1. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, 

дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; 

прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних 

змін; 

ПРН2. Мислити креативно та критично, мати навички таймменеджменту, критично 

оцінювати наслідки продукованих ідей;  

ПРН3. Демонструвати навички письмової та усної комунікації державною та 

іноземними мовами, фахово використовувати економічну термінологію; 

ПРН5. Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження; 

виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати 

отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів 

на процеси та явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей 

національного і міжнародного середовища; 

ПРН6. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі 

розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 

функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових 

та просторово-часових зв’язків; 

ПРН7. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути критичним і 

самокритичним, розуміти детермінанти впливу на спілкування з представниками інших 

бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та 

поваги до них; 

ПРН8. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом 

лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу; 



ПРН9. Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, працювати в проектних 

групах, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та 

свідомо; 

ПРН12. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та 

налагоджувати комунікації між ними; 

ПРН13. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України; 

ПРН16. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових 

актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 

нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних відносин; 

ПРН20. Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, 

технологіями та методами у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх 

основних форм, зокрема: міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху 

капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських 

ресурсів, міжнародного трансферу технологій; 

ПРН21. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження 

стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з 

використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання 

міжнародної торгівлі; 

ПРН22. Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й 

інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин; 

ПРН25. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя для здобування 

знань, з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Основні принципи договірного права України. Поняття права, яке 

стосується договірних (контрактних) правовідносин. Суб’єкти договірного права. Свобода 

договора. Види договорів (контрактів), укладених згідно законодавства України. 

Тема 2. Загальні правили укладання, виконання і забезпечення виконання 

договорів. Процедура заключення договорів. Зміна, доповнення, пролонгація і розірвання 

договорів. Виконання договорів. Способи забезпечення виконання договорів. 

Тема 3. Цивільно-правові договори в підприємницькій діяльності. Роль 

договорів в підприємницькій діяльності. Підприємницькі і господарські договори. Умови 

дійсності договору. Зміст господарського договору. Система договорів в підприємницькій 

діяльності. Окремі види договірних відносин. 

Тема 4. Правовий аналіз окремих видів договорів у сфері господарювання 

діяльність.  Правовий аналіз договорів про передачу майна у власність та користування 

(договорів купівлі-продажу, поставки, міни (бартеру), приватизаційних угод, договорів 

лізингу, оренди державного та комунального майна, оренди землі тощо). Правовий аналіз 

договорів про виконання робіт (договорів побутового, будівельного підряду, підряду на 

проектні та пошукові роботи, виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт тощо).  

Тема 5. Договори про спільну підприємницьку діяльність. Мета і задачі 

договору про спільну діяльність. Суб’єкти договорів про спільну підприємницьку 

діяльність. Види і форми спільної підприємницької діяльності та їх договірне оформлення. 

Правове регулювання спільної підприємницької діяльності. 

Тема 6. Контракти у зовнішньоекономічній діяльності. Поняття і форма 

зовнішньоекономічного контракту. Суб’єкти зовнішньоекономічних контрактів. Зміст 

зовнішньоекономічних контрактів. Право, яке застосовується у зовнішньоекономічних 

контрактах. Порядок вирішення спорів у зовнішньоекономічній діяльності. 



Тема 7. Міжнародне правове регулювання ЗЕД. Конвенції, укладені в рамках 

Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Конвенції, укладені в рамках 

інших міжнародних організацій. Конвенції ООН і Європейські конвенції, які регулюють 

питання міжнародних торгово-економічних відносин. Регламенти міжнародних 

комерційних арбітражних судів. Рекомендації Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі 

і Міжнародного інституту по уніфікації приватного права з питань укладення і виконання 

міжнародних договорів купівлі-продажу, а також розглядання міжнародних торговельно-

економічних спорів.   

Тема 8. Договірне регулювання трудових правовідносин. Поняття і види 

трудових договорів. Контракт, як форма трудового договору. Укладання, виконання і 

розірвання трудових договорів. Колективний трудовий договір. Відповідальність за 

порушення умов трудового договору.   

Тема 9.  Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. Понятті та 

зміст відповідальності в договірних правовідносинах. Види і форми відповідальності. 

Підстави виникнення і порядок залучення до відповідальності в договірних 

правовідносинах. Порядок вирішення спорів в господарських і цивільно-правових 

договорах. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Ус

ьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

ср л п ла

б 

ін

д 

ср 

1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Основні принципи 

договірного права України. 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема 2. Загальні правили 

укладання, виконання і 

забезпечення виконання 

договорів. 

10 2 2   6 12 2    10 

Тема 3. Цивільно-правові 

договори в підприємницькій 

діяльності. 

12 4 2   6 11 1    10 

Тема 4. Правовий аналіз окремих 

видів договорів у сфері 

господарювання діяльність. 

8 2    6 11 1    10 

Тема 5. Договори про спільну 

підприємницьку діяльності. 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема 6. Контракти у 

зовнішньоекономічній 

діяльності. 

12 4 2   6 11 1    10 

Тема 7. Міжнародне правове 

регулювання ЗЕД. 

8 2    6 11 1    10 

Тема 8. Договірне регулювання 

трудових правовідносин. 

8 2    6 6 1    5 

Тема 9.  Відповідальність за 

порушення договірних 

зобов’язань. 

12 4 2   6 6 1    5 

Усього годин  

90 

 

24 

 

12 

 

- 

 

- 

 

54 

 

90 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

80 

 



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Основні принципи договірного права України. 2 

2. Загальні правили укладання, виконання і забезпечення виконання 

договорів. 
2 

3. Цивільно-правові договори в підприємницькій діяльності. 2 

4. Договори про спільну підприємницьку діяльності. 2 

5. Контракти у зовнішньоекономічній діяльності. 2 

6. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 2 

 Разом 12 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна форма заочна форма 

1.  Загальна характеристика договірного права України 

(Джерела договірного права України. Поняття та 

учасники договорів. Функції договору). За 

допомогою рекомендованої літератури та лекційного 

матеріалу вивчити питання теми задля підготовки до 

практичного заняття, а також з метою підготовки до 

підсумкового семестрового контролю освоїти 

загальні характеристики договірного права України. 

6 10 

2.  Порядок укладення договору(Стадії укладення 

договору. Оферта. Публічна оферта та акцент. 

Порядок укладення договору на біржах, аукціонах, 

конкурсах). З метою підготовки до практичного 

заняття опрацювати лекційний матеріал та додаткову 

літературу і вміти укладати договори. 

6 10 

3.  Класифікація договорів (Види договорів. Зміст 

договору. Умови договору). Підготовка до 

семінарського заняття та поточної контрольної 

роботи за темою задля освоєння класифікації 

договорів. 

6 10 

4.  Договори про спільну діяльність (Види договорів про 

спільну діяльність.  Зміст договору простого 

товариства. Припинення договору простого 

товариства).  Підготовка до семінарського заняття 

шляхом вивчення додаткової літератури та 

закріплення отриманих знань у роботі з тестовими 

завданнями. Студент повинен вміти укладати 

договори про спільну діяльність. 

6 10 

5.  Способи належного виконання зобов’язань (Види 

забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка та 

завдаток. Застава та при тримання). Вивчити питання 

теми задля підготовки до практичного заняття, а 

також з метою підготовки до підсумкового 

семестрового контролю за допомогою 

рекомендованої літератури.  

6 10 

6.  Припинення договірних зобов’язань (Підстави 

припинення договірних зобов’язань.  Невиконання 

6 10 



чи неналежне виконання договірного зобов’язання). 

З метою підготовки до практичного заняття 

опрацювати додаткову літературу за темою та знати 

підстави припинення договірних зобов’язань. 

7.  Цивільно-правова відповідальність за порушення 

договірних зобов’язань. Студент повинен знати види 

цивільно-правової відповідальності за порушення; 

способи обчислення неустойки;  підстави звільнення 

сторони від цивільно-правової відповідальності за 

порушення договірних зобов’язань та опрацювати 

додаткову рекомендовану літературу за темою з 

метою підготовки до підсумкового семестрового 

контролю. 

6 10 

8.  Основні тенденції розвитку та модернізації 

договірного права України. (Порядок зміни та 

розірвання господарських договорів. Господарсько-

договірне забезпечення інноваційної діяльності в 

Україні). Вивчити питання теми задля підготовки до 

практичного заняття, а також з метою підготовки до 

підсумкового семестрового контролю за допомогою 

рекомендованої літератури вміти оформляти 

господарські договори. 

6 5 

9.  Відповідальність за порушення договірних 

зобов’язань(Вивчити питання теми задля підготовки 

до практичного заняття, а також з метою підготовки 

до підсумкового семестрового контролю за 

допомогою рекомендованої літератури вміти 

оформляти господарські договори.) 

6 5 

 Разом 54 80 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені планом навчання. 

 

7. Методи навчання  

Використовуються такі методи навчання, як словесні (бесіда, розповідь, пояснення, 

диспут); наочні (демонстрація, ілюстрація); практичні (відповіді на тести, практична 

робота) тощо. 

 

8. Методи контролю 

             Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських 

занять. При вивченні дисципліни «Контракти та договірне право» застосовуються 

наступні методи контролю: усний та письмовий. Контроль з  дисципліни складається з 

поточного контролю, який проводиться у формі усного опитування або письмового 

експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при 

обговоренні питань на заняттях, тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для визначення балів, при визначенні підсумкової 

залікової оцінки з дисципліни. 

Поточний контроль є складовою системи організації навчального процесу. 

Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, набутих 

під час засвоєння окремого розділу дисципліни. Кожен окремий розділ включає 

семінарські та практичні заняття, завдання для самостійної роботи, письмові контрольні 

роботи тощо.  



Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку в 8 

семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання залікового завдання – 40 (для 

студентів денної форми навчання). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти залік дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Контракти та договірне право» (https://dist.karazin.ua/moodle/  ) 

 

 

 

 

9. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Разом Залікова 

робота 

 

 

100 60 60 40 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми. 

Загальна кількість балів за успішне виконання завдань − 60.  

З них: написання поточної контрольної роботи №1 – 20 балів (2 теоретичні питання 

по 10 б.). 

написання поточної контрольної роботи №2 – 20 балів (2 теоретичні питання по 10 

б.). 

активна участь у семінарських заняттях – 20 балів. 

Підсумковий контроль здійснюється під час проведення заліку. Загальна кількість 

балів за успішне виконання залікових завдань − 40. 

Час виконання − 60 хвилин. 

Критерії оцінювання відповідей на заліку: належна відповідь на 2 теоретичних  

питання. 

Теоретичні питання – кожне по 20 балів. 

У випадку використання заборонених джерел студент на вимогу викладача залишає 

аудиторію й одержує загальну нульову оцінку (0). 

Набрана кількість рейтингових балів студентом є основою для оцінки за 

національною шкалою й за шкалою ECTS . 

За результатами поточного й підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 

100 балів включно. 
             

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка (для дворівневої шкали 

оцінювання) 

90 – 100  

 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

 

 



10. Рекомендована література 

      Нормативно-правові акти 
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВР 

України. - 1996. - № 30. - Ст. 141  

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 

2003. - № 2 40-44. - Ст. 356.  

3. Господарський кодекс України, від 16 січня 2003 р.// ВВР , 2003 р. № 18-22.  

4. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. - 2005. - № 6. - Ст. 56.  

5. Хозяйственній кодекс Украины:Комментарий, Издание второе- Х.: ООО 

«Одиссей»,2005-896 с.  

6. Митний кодекс України від 12 грудня 1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 16. - Ст. 203.  

7. Закон України від 16 квітня 1991 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ВВР 

УРСР. - 1991. - № 29. - Ст. 377.  

8. Закон України від 18 червня 1991 р. "Про цінні папери та фондову біржу" // ВВР УРСР. 

- 1991. - № 38. - Ст. 508.  

9. Закон України від 18 вересня 1991 р. "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України. - 

1991. - № 47. - Ст. 646.  

10. Закон України від 19 вересня 1991 р. "Про господарські товариства" // ВВР України. - 

1991. - № 49. - Ст. 682.  

11. Закон України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території 

України" // ВВР України. - 1992. - № 10. - Ст. 137.  

12. Закон України від 2 жовтня 1992 р. "Про заставу" // ВВР України. - 1992. - № 47. - Ст. 

642.  

13. Закон України від 13 жовтня 1992 р. "Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон" // ВВР України. -1992. -№ 50. - Ст. 676.  

14. Закон України від 14 березня 1995 р. "Про оренду державного та комунального майна" 

// ВВР України. - 1995. - № 15. - Ст.99.  

15. Закон України від 15 вересня 1995 р. "Про операції з давальницькою сировиною в 

зовнішньоекономічних відносинах" IIУК. - 1995. - 16 листопада.  

16. Закон України від 21 листопада 1995 р. "Про промислово-фінансові групи в Україні" // 

ГУ. - 1996. - 21 травня.  

17. Закон України від 7 березня 1996 р. "Про страхування" // УК. - 1996. - № 72-73 (18 

квітня). - С. 8-Ю.  

18. Закон України від 19 березня 1996 р. "Про режим іноземного інвестування" // ВВР 

України. - 1996. - № 19. - Ст. 80.  

19. Закон України від ЗО жовтня 1996 р. "Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні" // ВВР України. - 1996. -№51. -Ст. 292.  

20. Закон України від 19 лютого 1997 р. "Про приватизацію державного  

майна"// ГУ. - 1997. - 20 березня.  

21. Закон України від 17 липня 1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" // УК. - 

1997. - 14 серпня.  

22. Закон України від 16 грудня 1997 р. "Про лізинг" // УК. -1998. - 10 січня.  

 

Основна література 

1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) [Текст ] / 

О.А. Беляневич. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.  

2. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О.М.Вінник- 2-е вид., змін., допов. -- К. : Правова єдність, 2008. - 766 с.  

3. Договірне право України. Загальна частина [Текст]: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / за ред. О.В.Дзери. - К. : Юрінком Інтер, 2008. -896 с.  

4. Договірне право України. Особлива частина [Текст]: Навч. посіб. / О.В. Дзера (ред.). - 

К. : Юрінком Інтер, 2009. -1200 с.  



5. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів [Текст]: Навч.-практ. посіб. / Є.О. Мічурін. - 

Х. : Юрсвіт, 2006. - 536 с.  

6. Підприємницьке право [Текст]: Підруч. /За ред.. О.В.Старцева. – 3-тє вид., перероб. і 

допов. – К. : Істина, 2007. – 864.  

7. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі [Текст]: Зб. 

нормативно-правових актів / упоряд. 0.І. Дорошенко. - Д. : Дніпрокнига, 2008. - 1056 с.  

8. Хозяйственное право Украины [Текст]: Учеб. / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. 

Хахулин и др.; под ред. В.К. Мамутова. - К. : Юринком Интер, 2002. - 912 с.  

9. Щербина В.С. Господарське право України [Текст]: Навч. посіб. /В.С.Щербина. – К. , 

2009.  

10. Притика Д.М. Арбітражний процес [Текст]: Навч. посіб. /Д.М.Притика, М.І.Тітов, 

В.С.Щербина та ін. – Харків, 1999.- ч.ІІ.  

 

Допоміжна література 
1. Господарський кодекс України [Текст]: Наук.-практ. коментар / О.І. Харитонова (ред.) - 

Х. : Одіссей, 2007. - 831 с.  

2. Hayково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В.М. Коссака. - К. : 

Істина, 2007.  

3. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / за ред. Г.Л. 

Знаменського, В.С. Щербини. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2008. -720 

1.1.Підприємницьке право: підручник / за ред. О.В. Старцева. - 3-тє вид., перероб. і допов. 

- К. : Істина, 2007. - 864 с.  

4. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: Навч. пос. – К.: 

Юрінком Інтер, 2008. − 576 с. 

5. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та 

ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 424 с. 

6. М.В. Кратенко. Злоупотребление свободой договора: частно-правовые и публично-

правовые аспекты: Монография. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 208 с. 

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Eлeктpонний peсуpс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.rada.gov.ua 

2. Нормативні акти України[Eлeктpонний peсуpс] – Режим доступу до 

ресурсу:  http://www.nau.kiev.ua   

3.Міністерство Юстиції України [Eлeктpонний peсуpс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://minjust.gov.ua/ 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних 

обмежень через пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі 

лекційні заняття; 

– дистанційно на платформі Modle (https://dist.karazin.ua/moodle/  ) проводяться практичні 

(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться в певному відсотку 

практичні та семінарські заняття у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.  

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік 



дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Контракти та договірне право» , 

режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/  . 


