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кредитах ЄКТС 
 Договірне право  2 кр. ЄКТС 32 год. лекцій  

 

Загальна інформація про 

викладача 

Костюк Наталія Петрівна  

канд. філос. наук., доцент кафедри «БЖД»  

Семестр, у якому планується 

вивчення дисципліни  
7, 8 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Економіко-гуманітарний факультет 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

необхідно знати підстави, засоби та форми організації 

відповідальності суб’єктів договірних відносин за неналежне 

виконання (невиконання) господарсько-договірних зобов’язань. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Для вивчення пропонованої дисципліни необхідні знання таких 

дисциплін: правознавство, транспортне право, трудове право, 

підприємницьке право, констуційне право. 

Основні теми дисципліни 

 Поняття, та предмет договірного права. 

Джерела та принципи договірного права України. 

Основні вчення про господарські зобов’язань. Окремі 

види договірних зобов’язань. 

Види забезпечення виконання зобов’язань. 

Правові основи господарської договірної 

відповідальності 

Теоретичні засади правового регулювання договірних 

відносин у сфері господарювання 

Загальний порядок та загальні процедури укладення 

договорів. 

Порядок та підстави зміни, розірвання та визнання не 

дійсними договорі. Правові підставі та наслідки 

порушення договірних зобов’язань. 

                                        Практичні заняття 

Поняття господарського договірного права України. 

Загальна характеристика джерел договірного права 

України. 

Поняття та види договірних зобов’язань. 

Забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

Поняття договірної відповідальності та зміст принципу її 

невідворотності. 



Поняття та загальна характеристика договору. 

Класифікація та істотні умови господарських договорів. 

Припинення договірних зобов’язань. Правові підстави та 

наслідки порушення договірних зобов’язань. 

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 
Мова викладання  українська 
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