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Назва 
дисципліни 

Договірне право 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної  підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

3 кредити ЄКТС (90 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І семестр (І-ша четверть) 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Менеджменту 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2024  

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доц., канд. екон. наук Фріман Євгеній Михайлович 

E-mail: 2012@start.dp.ua, кімн. Б-517 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:   

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2024/p-2/e1066 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Відсутні 

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Сприяти засвоєнню фундаментальних знань щодо правовідносин 

господарювання, формуванню умінь і навичок застосовувати набуті 

знання у правозастосовчій практиці, піднесенню методологічної 

культури, інтенсифікації творчих зусиль студентів, розвитку їхньої 

пізнавальної діяльності, актуалізації знань, формуванню у студента 

наукового світогляду, креативності, правничого мислення, 

правосвідомості, правничої культури, моральних та інших якостей 

фахівця. 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК4. Здатність вести професійну комунікацію. 

ЗК7. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань і принципів академічної доброчесності. 

ФК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління міжнародною економічною діяльністю. 

ФК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, 

вибирати належні напрями та відповідні методи для їх розв’язання, 

беручи до уваги наявні ресурсні обмеження. 
Програмні 
результати 
навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– суспільні відносини, що становлять предмет договірного права; 

– чинне законодавство щодо складання договорів та угод; 

вміти: 

– орієнтуватись у системі джерел договірного права; 

– аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми 

договірного права в господарській діяльності, роз’яснити їх зміст 

іншим; 

– розрізняти відносини, що регулюються чинним законодавством у 

сфері договірного права; 

– застосовувати на практиці норми правових актів у сфері 
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заключення договорів; 

– користуватись джерелами договірного права та тлумачення норм 

права, коментарями при вирішенні спорів; 

– складати і оформлювати документи господарсько-правового 

характеру; 

– логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово, 

аргументовано) викладати правничий матеріал із застосуванням знань з 

різних джерел і галузей права, користуватись правовою термінологією; 

– приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм 

договірного права у практичній діяльності; 

– керуватись у практичній діяльності та поведінці правовими 

знаннями і переконаннями, брати участь у правовому вихованні 

населення. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Поняття та зміст договірного права. 

Модуль 2. Договори як підстава виконання підприємницьких 

зобов’язань. 

Модуль 3. Забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 здійснюється за результатами екзамену 

у письмовій формі. Модулям, що контролюються під час екзамену, 

призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з 

екзаменаційною оцінкою.  

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч  в е р т ь 

I 

Усього годин за навчальним планом 90 90 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 32 32 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття - - 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 58 58 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 

 

16 

 

16 

- підготовці до заходів модульного контролю 9 9 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань - - 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 33 33 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 
 
 

Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та комп’ютерних робочих місць із програмним 

забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  
Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 

1. Беляневич O.A. Господарське договірне право України (теоретичні 

аспекти) / O.A. Беляневич. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 592 с. 
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2. Вінник О.М. Господарське право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. - 2-е вид., змін., допов. - К. : Правова єдність, 2010. - 766 с. 

3. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / за ред. О.В.Дзери. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 896 с. 

4. Договірне  право  України. Особлива частина : навч. посіб. / 

О.В. Дзера (ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1200 с. 

Додаткова література: 

1. Цивільний  кодекс  України  [Електронний ресурс – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15] 

2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15] 

3. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів : навч.-практ. посіб. / 

Є.О. Мічурін. - X. : Юрсвіт, 2009. - 536 с.  

 
 

 

 


