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Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

«Право» 

 

Третій 

(освітньо-

науковий)  

рівень 

Денна 2 4 3 

Заочна 2 4 3 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Зубар Володимир Михайлович 

статус по навчальній дисципліні: лектор, проведення семінарських занять  

посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри цивільного права, 

кандидат юридичних наук, доцент     

кабінет, корпус: Піонерська, 9, каб. 41     

контактний телефон: (048) 719-88-11  

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення та забезпечення динаміки осмислення існування, виділення та 

розвитку категорії цивільно-правового договору у підприємницькій діяльності 

що зумовлюється, перш за все, об'єктивними чинниками – удосконаленням 

сучасного виробництва, впровадження інформаційно-прогресивних цивільно-

правових тенденцій, комерціалізацією економічних процесів держави, тощо. 

Вироблення і розуміння сутності призначення правової адаптації в умовах 

євроінтеграції. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Надати уявлення про сучасні тенденції розвитку цивільно-правових договорів у 

підприємницькій діяльності через характеристику їх різновидів (купівля-

продаж, поставка, контрактація, позика, міна, оренда, лізинг, прокат тощо). 

 

Мова 

викладанн

я 

Українська 

 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 20 10 60 3 

Заочна форма 4 4 82 3 

 

 

 

 



Зв’язок з нормативними результатами навчання 

 

Шифр 

РН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують 

такі нормативні результати навчання: 

ПРНК01 
Застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації наукової 

інформації 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК03 Розробити та застосувати наукову методологію дослідження 

ПРНК05 
Виділяти особливості сучасних загальнотеоретичних концепцій у сфері тлумачення 

держави та права як суспільного явища чи окремих його галузей та інститутів 

ПРНК06 
Продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих правових галузей та 

інститутів 

ПРНК07 
Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом та новітніми процесами і тенденціями 

розвитку правової системи як явища або її окремих елементів 

ПРНК08 
Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових приписів 

ПРНА03 Розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 
Пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 
Розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до формування 

нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 
Концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 

Узагальнювати закономірності розвитку української юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних концепцій та юридичної практики з подальшим 

формуванням відповідних концепцій щодо особливостей функціонування держави та 

права 

ПРНП04 
Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з філософськими, 

загальнотеоретичними та практичними аспектами функціонування держави, права в 

цілому та окремих його галузях та інститутах 

ПРНП05 
Удосконалити існуючі філософсько-правові, теоретичні та практичні концепти, 

конструкти та теорії функціонування держави і права 

ПРНП06 
Адаптувати наукові здобутки та навички наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери функціонування права 

 

 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення 

цього модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК01 Застосувати сучасні інформаційні 

технології для пошуку, обробки та 

організації наукової інформації у 

сфері договірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні 

дискурсиу сфері договірного права 
лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 



ПРНК03 Розробити та застосувати наукову 

методологію дослідження 

договірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНК05 

 

Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичнихконцепцій у 

сфері договірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНК06 

 

Продемонструвати інтегральне 

розуміння закономірностейта 

тенденцій розвитку теорії 

договірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНК07 

 

Пояснювати та інтерпретувати різні 

проявизі встановленням зв’язку між 

сучасним станом та новітніми 

процесами і тенденціями 

розвиткудоговірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНК08 

 

Демонструвати глибинне розуміння 

доктрини прав 

людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової 

політики та способів реалізації 

правових приписів у сфері 

договірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНА03 

Розв’язувати наукові проблеми на 

основі досягнень сучасної 

гносеології у сфері договірного 

права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНА06 

Пояснювати фундаментальні 

аспекти правовоїреальності та 

засадидоговірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНА07 

 Розкривати та застосовувати 

міждисциплінарні знання та 

творчі здібності до формування 

нових наукових ідей у сфері 

договірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

 

ПРНА09 

 

 

 

Концептуалізувати відомості про 

вітчизняну правову 

традицію та поширювати ідеї 

оновленняу сфері договірного 

права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

 Узагальнювати закономірності лекції, поточне оцінювання на 



 

ПРНА10 

 

 

 

розвитку української 

юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних 

концепцій та юридичної практики з 

подальшимформуванням 

відповідних концепцій щодо 

особливостейфункціонуваннядогові

рного права 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

практичних заняттях 

ПРНП04 

 

 

Інтегрувати знання і вирішити 

комплексні дослідницькі задачі у 

сфері договірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНП05 

 

Вдосконалювати існуючі концепти, 

конструкти та теорії у сфері 

договірного права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

ПРНП06 

Адаптувати наукові здобутки та 

навички наукового 

обґрунтування до формування 

пропозицій щодо 

вдосконалення сферидоговірного 

права 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота, 

консультації 

поточне оцінювання на 

практичних заняттях 

 

Зміст навчання 

Тема за 

п/п 

Назва теми Посилання на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (денна 

ф/н) 

Л/ПЗ/СР

З, год. 

(заочна 

ф/н) 

Тема 1. Категорія господарського 

договору у сфері цивільного 

права (законодавства) 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05  

ПРНК06  

ПРНК07  

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06  

ПРНА10 

ПРНП05  

2/2/6 2/2/9 

Тема 2. Особливості правового 

регулювання договору купівлі-

продажу (договори про 

передачу майна у власність) 

ПРНК05  

ПРНК06 

ПРНК07  

ПРНА07  

ПРНП04  

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/6 2/2/9 

Тема 3. Специфіка договорів про 

надання послуг 

ПРНК05  

ПРНК06  

ПРНК08  

ПРНП04  

ПРНП06 

2/2/6 
0/0/9 



Тема 4. Окремі питання правового 

регулювання договорів про 

передання майна у тимчасове 

користування 

ПРНК06 

ПРНП04  

ПРНА07  

ПРНП06 

2/2/7 0/0/9 

Тема 5. Договори про спільну 

діяльність 

ПРНК06 

ПРНА07  

ПРНП04  

ПРНП06 

2/2/7 0/0/9 

Тема 6. Загальні положення про 

розрахунки в підприємницькій 

діяльності 

ПРНК05  

ПРНК08 

ПРНА10  

ПРНП04  

ПРНП06 

2/0/7 0/0/9 

Тема 7. Особливості договорів 

страхування у системі 

цивільно-правових договорів 

ПРНК06 

ПРНА07  

ПРНА09 

ПРНП04  

ПРНП06 

2/0/7 0/0/9 

Тема 8. Актуальні питання договорів на 

передачу майнових прав 

інтелектуальної власності 

ПРНК05  

ПРНА07  

ПРНП04  

ПРНП06 

2/0/7 0/0/9 

Тема 9. Проблеми правової адаптації 

цивільного права України до 

сучасного концепту приватного 

права Європи (в контексті 

цивільно-правових договорів в 

підприємницькій діяльності) 

ПРНК05  

ПРНК07  

ПРНК06  

ПРНА06  

ПРНА10 

ПРНП05 

2/0/7 0/0/10 
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Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України ―Про освіту‖ академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-2021-�#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-2021-�#Text


законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

―ОЮА‖ визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ «ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-

ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-

oyua 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції 10 

Практичні заняття 40 

Самостійна робота 30 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 

A 

 

90-100 
Відмінно 

B 82-89 Добре 

 

C 

 

75-81 
Добре 

 

D 

 

67-74 
Задовільно 

 

E 

 

60-66 
Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 

 

1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(денна 

форма) 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(заочна 

форма) 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Кількість кредитів/год 
3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  
30 8 

● лекційні заняття, год. 
20 4 

● практичні заняття, год. 
10 4 

● семінарські заняття, год. 
- - 

● лабораторні заняття, год. 
- - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 60 82 

● контрольні роботи, к-сть/год. 
- - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 
15 15 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 
45 67 

Екзамен + + 

Залік  
 

 


