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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні 

знання та набути практичні навички в оперуванні положеннями чинного 

законодавства у сфері укладання та виконання господарських договорів, в 

організації договірних відносини; в реалізації питань  відповідальності 

суб’єктів договірних відноси за неналежне виконання  (невиконання) 

господарсько – договірних зобов’язань на сучасному етапі розвитку економіки 

України. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів 

договірно-правових відносин; 

- здатність досліджувати економічну сутність договірних зобов’язань; 

- здатність застосовувати знання договірного законодавства у сфері 

державно-правового  регулювання господарсько-виробничих відносин; 

- здатність використовувати теоретичний та методичний матеріал при 

підготовці проектів договорів різних видів; 

- здатність використовувати відповідні положення правових норм під час 

досудового розв’язання можливих суперечок,  пов’язаних з укладанням та 

виконанням господарських договорів,   а також з реалізацією господарсько-

договірної відповідальності у добровільному порядку; 

- здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки 

напрямів удосконалення системи договірних відносин. 

Програмні результати навчання:  

- використовувати фундаментальні закономірності розвитку системи 

договірних відносин; 

- уміння визначати та систематизувати особливості договорів різного виду 

всіх галузей народного господарства України і зарубіжних країн світу; 

- розуміти основні засади і особливості змісту окремих видів договорів, що 

опосередковують господарську діяльність;  

- уміння формувати власне бачення проблеми та перспектив розвитку 

сучасної системи договірних відносин; 

- вміти здійснювати розрахунки щодо порядку та розмірів відповідальності 

за невиконання договірних зобов’язань; 

- застосовувати у професійній діяльності  підготовку проектів договорів 

різних видів;  

– аналізувати зміст окремих видів договорів на предмет його відповідності 

положенням чинного законодавства України;  

– правильно застосовувати правові норми в галузі господарсько-договірної 

діяльності  держави, юридичних та фізичних осіб. 

 



Короткий зміст курсу:  

  Поняття договору як основного засобу організації відносин між 

суб’єктами господарювання, регулятора господарської діяльності та 

інструменту  їх планування, формою і засобом організації господарських 

зв’язків, універсальною та найбільш доцільною формою опосередкування 

товарно-грошових відносин. 

Поняття договірних відносин між господарюючими суб’єктами, як засобу 

можливого постійного співробітництва.  

Загальні положення щодо укладення, виконання, забезпечення 

господарського договору та відповідальність за їх порушення.  

Договори на  реалізацію, про  надання послуг  та договори на передачу 

майна у  тимчасове користування. Договори на виконання науково-дослідних, 

дослідно – конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського 

господарства. Договори, спрямовані на забезпечення потреб юридичних і 

фізичних осіб у матеріальних, енергетичних, продовольчих ресурсах (купівля-

продаж, поставка, контрактація, міна-бартер, постачання енергії  тощо). 

 


