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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Договірне право» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
Викладання навчальної дисципліни спрямовано на освоєння студентами
загальних положень договірного права, як важливої складової цивільного
права України через розгляд основних видів договорів та їх нормативноправового забезпечення.
Засвоєння дисципліни дає можливість майбутнім спеціалістам закладів
гостинності робити висновки щодо конкретних правових ситуацій
договірного права, що стосуються закладів готельно-ресторанного
господарства.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні види договорів
та їх нормативно-правове забезпечення.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даної навчальної дисципліни
безпосередньо засновано на вивченні дисциплін «Правознавство»,
«Підприємницьке право».
Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами загальних
положень договірного права, як важливої складової цивільного права
України.
1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Договірне право»
є:
теоретичні:
 здійснювати критичний аналіз щодо правового застосування основних
положень договірного права в закладах гостинності;
практичні:
 вміти застосовувати основні види договорів та їх нормативно-правове
забезпечення в закладах готельно-ресторанного господарства.
Компетентності:
 генерувати нові ідеї, виявляти фундаментальні проблеми й
формулювати завдання та визначати шляхи і методи впровадження
правових положень у діяльність закладів гостинності;
 визначати основні вимоги до побудови системи організаційних,
соціальних, інфраструктурних, технологічних та економічних
інновацій готельних підприємств;
 використовувати методи прогнозування і планування нововведень
стосовно ефективного правового законодавства в закладах готельноресторанного господарства;
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опанувати методологічні основи правових рішень ефективного
управління людськими ресурсами в закладах гостинності.

Очікувані результати навчання:
Студенти повинні:
знати :
- основні принципи договірного права;
- аналіз основних джерел договірного права в Україні та при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності;
- правовий аналіз основних інститутів договірного права;
- порядок укладання договорів за участю суб’єктів господарювання;
- порядок виконання договорів за чинним законодавством України;
- визначення основ правового регулювання договірних відносин в контексті
регулювання підприємницької діяльності в Україні;
- поняття та зміст господарських договорів;
- визначення та аналіз договорів окремих видів;
- аналіз способів захисту прав та законних інтересів учасників договірних
відносин, набуття досвіду роботи з правовими документами;
вміти:
- здійснювати професійну діяльність в межах вимог чинного законодавства
України та міжнародних договорів;
- визначати конкретні особливості правового регулювання договірних
відносин відповідно до потреб конкретного учасника господарської
діяльності;
- оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативноправових актів, що приймаються у встановленому законом порядку органами
державної влади та місцевого самоврядування.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:
Кількість змістових модулів: 1.
Змістовий модуль 1. Загальні положення договірного права.
Змістовий модуль 1.
Загальні положення договірного права
Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в
Україні.
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Публічно-правові та приватноправові відносини у сфері підприємництва.
Поняття і предмет договірного права. Метод і принципи договірного права та
їх закріплення в чинному законодавстві. Свобода договору та випадки її
обмеження. Система договірного права та характеристика його основних
інститутів. Джерела договірного права. Нормативно-правові акти та їх види.
Аналогія закону та аналогія права. Договір та акти державних органів.
Тема 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької
діяльності
Поняття зобов'язання і договору, співвідношення зобов'язання і договору
за цивільним та Господарським кодексами України. Поняття
підприємницького договору та функції договору у підприємницькій
діяльності. Класифікація договорів у підприємницькій діяльності: за
суб'єктним складом, метою укладення тощо. Попередній договір. Форма
підприємницького договору та наслідки недотримання форми договору в
господарських відносинах. Порядок укладання господарських договорів.
Пропозиція (оферта) та її види. Умови дійсності оферти. Зміст
господарського договору. Підстави та наслідки визнання договорів
недійсними та неукладеними. Підстави та порядок внесення змін до
договору. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством
України.
Тема
3.
Виконання
договірних
зобов'язань
суб'єктами
господарювання (підприємцями)
Поняття виконання договірних зобов'язань та порядок виконання умов
договору. Вимоги виконання господарського зобов'язання щодо суб'єкта,
часу, місця, способу. Заміна осіб у договірному зобов'язанні: відступлення
права вимоги, переведення боргу. Випадки обмеження заміни осіб у
договірному зобов'язанні. Підстави та порядок припинення договірних
зобов'язань, крім виконання: за домовленістю сторін, неможливістю
виконання, смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи. Загальна
характеристика способів забезпечення виконання договірних зобов'язань у
сфері підприємництва (неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та
притримання). Підстави виникнення правових засобів забезпечувального
характеру. Інші способи забезпечення. Відповідальність за порушення
договірних зобов'язань у сфері підприємництва за Цивільним та
Господарським кодексами України. Підстави та умови відповідальності за
порушення умов договору. Збитки та їх складові. Співвідношення збитків та
неустойки. Порядок стягнення неустойки у разі порушення умов договору.
Рекомендована література
Основні джерела
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1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні
аспекти): Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
2. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посіб./ 2-ге вид., змін. та
доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.
3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред.
О.І Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с.
4. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
5. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.
6. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. –
Х.: Юрсвіт, 2006. – 536 с.
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред.
В.М. Коссака. – К.: Істина, 2007.
8. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України
2-е видання, перероблене і доповнене / За заг. ред. Г.Л. Знаменського,
В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.
9. Підприємницьке право: Підручник / за ред.. О.В. Старцева. – 3-тє
вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2007. – 864 с.
10. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі:
зб. Нормативно-правових актів / Упоряд. О.І. Дорошенко. – Д.: Дніпрокнига,
2008. – 1056 с.
11. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. –
К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
Додаткові джерела
1. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.
2. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру:
проблеми теорії і практики. – К.: «Юстініан», 2006. – 424 с.
3. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових
умов: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 440 с.
4. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: Навч. пос. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. − 576 с.
5. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: Монографія.
– К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 512 с.
6. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2-х ч. – Ч.1. – Х.:
Право, 2008. – 496 с.
7. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2х ч. – Ч.2. – Х.:
Право, 2008. – 336 с.
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8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий
/ Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н.,
2008. – 1296 с.
9. Збірник нормативно-правових актів (Господарське законодавство
України: Зб. нормат. актів / Упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 720
с.
10. Щербина B.C. Господарське право: Підручник / 4-те вид., перероб. і
допов. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.
11. Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері
господарювання (теоретичні аспекти): Монографія. – Хмельницький: Видво Хмельницького університету управління та права, 2010. − 706 с.
12. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційногосподарських повноважень: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 240 с.
13. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О.
Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей,
2010. – 424 с.
14. А.Н. Кучер.
Теория и практика преддоговорного этапа:
юридический аспект. – М.: 2005. – 363 с.
15. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие
положения. – М: Статут, 2002. – 848 с.
Інтернет-ресурси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://www.lib.com.ua
http://www.library.lviv.ua
http://www.nbuv.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
http://franko/lviv.ua/library
http://www.urakad.kharkiv.edu
http://www.nla.od.ua/odessa/lib
http://www.uosa.uar.net
http://www.lib-gw.univ.kiev.ua

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог
об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності,
всебічності та професійної спрямованості контролю навчальних досягнень
студентів.
Використовуються різні методи контролю (усного, письмового), які
забезпечують підвищенню мотивації студентів – майбутніх фахівців до
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навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової
підготовки перевага надається поточному контролю (тестуванню, усному та
письмовому опитуванню, перевірці конспектів) та підсумковому контролю
(залік).
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Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів під час
складання заліку з навчальної дисципліни «Договірне право»
Кількість Оцінка за
Оцінка
балів національною ECTS
шкалою
1
2
3
90-100

5 відмінно

А

82-89

4 добре

В

74-81

4 добре

С

64-73

3 задовільно

D

60-63

3 задовільно

Е

Рівні прояву критеріїв
4
Студент має глибокі міцні і системні
знання з усього теоретичного курсу.
Вільно володіє понятійним апаратом, знає
основні проблеми навчальної дисципліни,
її мету та завдання. Він має чітке
уявлення про розробку інноваційних
продуктів у готельних господарствах,
знає та вміє обирати методику та
організувати
процес
планування
інноваційної діяльності підприємств.
Правильно застосовує здобуті теоретичні
знання на практиці.
Студент має міцні ґрунтовні знання, але
може
допустити
неточності
у
характеристиці
сучасних
методів
інноваційної діяльності в готельному
бізнесі.
Студент знає програмний матеріал
повністю, має практичні вміння з
підготовки документальної бази та
виконання завдань щодо планування
інноваційної
діяльності
готельних
підприємств, але має труднощі у
формулюванні висновків.
Студент знає основні теми курсу, але
його знання мають загальний характер,
іноді не підкріпленні прикладами.
Студент знає не всі теми на достатньому
рівні. Замість чіткого термінологічного
визначення
пояснює
матеріал
на
побутовому рівні. Має прогалини у
теоретичних знаннях та практичних
вміннях

10
1
35-59

2
2
незадовільно

3
FХ

1-34

2
незадовільно

F

4
Студент має фрагментарні знання з
усього курсу. Не володіє термінологією,
понятійний апарат не сформований. Не
вміє викласти програмний матеріал.
Практичні вміння не сформовані.
Студент повністю не знає програмного
матеріалу, не працював в аудиторії під
керівництвом викладача та самостійно

