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Назва навчальної 

дисципліни 
Договірне право 

Кафедра  Кафедра трудового, земельного та господарського права 

Курс та семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма контролю  

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

БЛЯХАРСЬКИЙ Ярослав Станіславович, старший викладач 

кафедри трудового, земельного та господарського права, кандидат 

юридичних наук 

(https://www.univer.km.ua/index.php/profile/blyakharskyy-yaroslav-

stanislavovych).  

Семінарські заняття, консультації:  

БЛЯХАРСЬКИЙ Ярослав Станіславович, старший викладач 

кафедри трудового, земельного та господарського права, кандидат 

юридичних наук 

(https://www.univer.km.ua/index.php/profile/blyakharskyy-yaroslav-

stanislavovych)..  

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Договірне право» є набуття 

та засвоєння студентами системи знань у сфері правового регулювання 

договірних відносин, зокрема щодо основних видів договірних 

конструкцій, порядку укладення, зміни, розірвання, виконання 

договірних зобов’язань, способів забезпечення їх належного виконання 

та порядку притягнення до відповідальності за порушення сторонами 

умов договорів, визнання договорів недійсними тощо. У процесі занять 

студенти отримують необхідні знання як про загальні теоретико-

правові основи договірного права, так і про окремі різновиди договорів 

у сфері соціального забезпечення, судову практику вирішення спорів, 

що виникають з договірних правовідносин. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 04. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 05. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
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ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 13. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 01. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним 

розвитком Української держави, розуміти природу, динаміку, 

принципи організації системи соціального забезпечення, форми та 

способи взаємодії уповноважених органів та закладів. 

СК 02. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно 

соціальної роботи та соціального забезпечення. 

СК 03. Здатність консультувати з питань соціального забезпечення 

різних осіб та груп населення, котрі опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

СК 06. Здатність планувати та звітувати в системі соціального 

забезпечення, у тому числі шляхом застосування сучасних 

інформаційних систем та програмного забезпечення для отримання й 

обробки даних у сфері соціального забезпечення. 

СК 12. Здатність до організації та управління процесами в соціальному 

забезпеченні. 

СК 15. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів із 

надання соціальної допомоги та соціальних послуг для виконання 

завдань професійної діяльності. 

СК 16. Здатність визначати соціальні ризики та підбирати 

організаційні, економічні та правові механізми для їхнього подолання 

та/або мінімізації, надавати консультації та висновки щодо 

можливостей призначення та отримання окремих видів соціального 

забезпечення. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР 02. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку 

суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних 

категорій населення, демонструвати знання та розуміння фактів, 

джерел, принципів, теорій, механізмів, пов’язаних з явищами та 

процесами у сфері соціального забезпечення. 

ПР 04. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну 

базу системи соціального захисту населення. 

ПР 08. Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері 

соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства 

України в галузі соціального забезпечення. 

ПР 09. Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, 

приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців, 

здійснювати професійну діяльність на основі етичних принципів, 

дотримання прав особи, сприяння вирішенню проблем. 

ПР 14. Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з 

метою залучення їх до соціального захисту населення. 

ПР 16. Застосовувати нормативно-правову базу в захисті соціальних 

груп населення, демонструвати практичні навички застосування норм 

права щодо відносин, котрі виникають при наданні окремих видів 

соціального забезпечення. 

ПР 17. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та 

соціальному забезпеченні. 

ПР 22. Здатність самостійно планувати та здійснювати комплекс дій, 

необхідних для фахового надання допомоги особам, котрі її 

потребують, в умовах визначених законодавством. 



ПР 23. Готувати документи у рамках визначених законодавством 

повноважень. 

ПР 24. Надавати консультації щодо можливих способів здійснення та 

захисту прав та інтересів особи у сфері соціального забезпечення, вести 

формальну і неформальну бесіду з проблем соціального забезпечення. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, 

конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і 

принципи, цілісні теорії тощо) 

- визначати законодавство, що регулює правовідносини, які виникають 

у сфері договірних зобов’язань; 

- знати основні види договорів та особливостей їхнього правового 

регулювання; 

- знати загальний порядок та спеціальні процедури укладення договорів 

у сфері соціального забезпечення; 

- визначати форму та істотні умови укладення договорів у сфері 

соціального забезпечення. 

 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити 

факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, 

наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 

- пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

договірних відносин у системі соціального забезпечення; 

- визначати специфіку законодавства, яке регулює договірні відносини 

у системі соціального забезпечення; 

- характеризувати особливості укладення і виконання договорів у сфері 

соціального забезпечення; 

- розуміти особливості забезпечення належного виконання договорів. 

- прогнозувати відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 

- розуміти порядок та підстави зміни, розірвання та визнання 

недійсними договорів у сфері соціального забезпечення. 

 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях 

(наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних 

задач) 

- аналізувати сучасні проблеми правового регулювання договірних 

відносин у сфері соціального забезпечення; 

- аналізувати юридичні факти; 

- правильно застосовувати норми права; 

- оформляти документи необхідні для забезпечення договірних 

відносин у сфері соціального забезпечення. 

 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх 

взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в 

логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати 

значимість даних) 

- аналізувати конкретні переддоговірні чи договірні відносини; 



- порівнювати позиції контрагентів та вимог нормативно-правових 

актів задля визначення умов договорів у сфері соціального 

забезпечення; 

- аналізувати загальний порядок та спеціальні процедури укладення 

договорів у сфері соціального забезпечення; 

- виділяти головні положення (завдання, пропозиції), закріплені в 

нормативно-правових актах щодо оформлення договірних відносин. 

- здійснювати правовий аналіз окремих видів договорів у сфері 

соціального забезпечення. 

 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою 

системною властивістю) 

- аргументувати потребу визначення істотних умов в договорах у сфері 

соціального забезпечення; 

- визначати процедуру, необхідну для укладення договорів певного 

виду; 

- аргументувати потребу вибору певної форми договору; 

- визначати обсяг прав та обов’язків сторін, що випливають з умов 

укладеного договору: 

- визначати порядок та підстави зміни, розірвання та визнання 

договорів недійсними. 

 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

- узагальнювати значення правових норм для регулювання договірних 

відносин у сфері соціального забезпечення; 

- порівнювати загальний порядок та спеціальні процедури укладення 

договорів; 

- узагальнювати значення законодавства при укладенні договорів у 

сфері соціального забезпечення; 

- узагальнення судової практики щодо вирішення договірних спорів у 

сфері соціального забезпечення. 

 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в 

умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

- розробляти проекти договорів та інших документів, необхідних для 

юридичного оформлення договірних відносин у сфері соціального 

забезпечення; 

- розробляти пропозиції щодо вирішення договірних спорів; 

- розробляти пропозиції щодо особливостей договірного регулювання 

певних видів відносин. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальні засади договірного права України. 

Тема 2. Поняття, ознаки та види договорів. 

Тема 3. Сторони та зміст договорів у сфері соціального забезпечення.  

Тема 4. Специфіка регулювання істотних умов договорів у сфері 

соціального забезпечення. 

Тема 5. Загальний порядок та спеціальні процедури укладення 

договорів у сфері соціального забезпечення.  

Тема 6. Форма договорів. Особливості електронної модифікації 

письмової форми договору.  



Тема 7. Забезпечення належного виконання договорів. 

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 

Тема 8. Порядок та підстави зміни, розірвання та визнання недійсними 

договорів. 

Тема 9. Правовий аналіз окремих видів договорів у сфері соціального 

забезпечення. 
 


