
Назва дисципліни «КОНТРАКТИ ТА ДОГОВІРНЕ ПРАВО» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 
Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу для студентів 

бакалаврів 4 року навчання, напряму підготовки 

«Міжнародні економічні відносини». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 

ст. викладач Мірошниченко Тетяна Миколаївна 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 379; 

тел. (057) 707-55-54. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з 

цивільного права, господарського права, торговельного 

права, митного регулювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опис 

Мета дисципліни: 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. 

Очікувані результати навчання: у результаті 

вивчення навчальної дисципліни слухачі будуть знати 

основні поняття та терміни з курсу; порядок укладення, 

зміни та розірвання договору; основні джерела договірного 

права; порядок виконання договірних зобов’язань; 

особливості змісту окремих видів договорів у господарській 

діяльності та вміти правильно застосовувати положення 

законів України, підзаконних нормативних актів, що 

приймаються у встановленому порядку органами державної 

влади та місцевого самоврядування; готувати проекти 

господарських договорів різних видів; аналізувати зміст 

окремих видів договорів, виокремлювати істотні та звичайні 

умови договору 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 9 тем, які вивчаються протягом 36 годин 

аудиторних занять (24 год. – лекції, 12 год. – семінарські та 

практичні заняття) та 54 годин самостійної роботи. 

Теми лекційних занять: 

Тема 1.Основні принципи договірного права України. 

Тема 2. Загальні правили укладання, виконання і 

забезпечення виконання договорів. 

Тема 3. Цивільно – правові договори в підприємницькій 

діяльності. 

Тема 4. Правовий аналіз окремих видів договорів у сфері 

господарювання діяльність. 



 Тема 5. Договори про спільну підприємницьку діяльність.  

Тема 6. Контракти у зовнішньоекономічній діяльності. 

Тема 7. Міжнародне правове регулювання ЗЕД. 

Тема 8.Договірне регулювання трудових правовідносин. 

Тема 9. Відповідальність за порушення договірних 

зобов’язань. 

Теми семінарських (практичних) занять: Основні 

принципи договірного права України. Загальні правили 

укладання, виконання і забезпечення виконання договорів. 

Цивільно – правові договори в підприємницькій діяльності. 

Договори о сумісній підприємницькій діяльності. Контракти 

у зовнішньоекономічній діяльності. Відповідальність за 

порушення договірних зобов’язань. 

Для самостійної роботи студентам пропонуються 

наступні теми: Загальна характеристика договірного права 

України (Джерела договірного права України). Порядок 

укладення договору. Класифікація договорів. Договори про 

спільну діяльність. Види договорів про спільну діяльність. 

Способи належного виконання зобов’язань. Припинення 

договірних зобов’язань. Цивільно-правова відповідальність 

за порушення договірних зобов’язань. Основні тенденції 

розвитку та модернізації договірного права України. 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування, підсумкового контролю у 

формі заліку. 

Мова викладання: українська 

 


