Договірне право
Тип дисципліни: вибіркова
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Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 48 (лекції – 32, практичні – 16)
Лектори: канд. юрид. наук, доц. Герц А. А. (ел. адреса: agerc@mail.ru )
канд. юрид. наук Верес І. Я. (ел. адреса: klymovska@mail.ru)
Результати навчання:
знати:
- поняття та види цивільно-правових договорів;
- порядок укладення, зміни і розірвання цивільно – правових
договорів;
- права та обов’язки сторін цивільно – правових договорів;
- особливості виконання окремих видів цивільно – правових
договорів;
- цивільно - правову відповідальність за невиконання чи неналежне
виконання договірних зобов’язань.
вміти:
- аналізувати і тлумачити джерела договірного права;
- використовувати науково-теоретичні дослідження договірного
права;
- розробляти проекти цивільно-правових договорів;
- здійснювати перевірку цивільно-правових договорів на відповідність
чинному законодавству.
Анотація навчальної дисципліни. Розширення сфери договірного
регулювання суспільних відносин, підвищення значення договору як одного із
джерел цивільного права зумовлює необхідність поглибленого вивчення
договірного права. Навчальна дисципліна «Договірне право» охоплює
вивчення як загальних положень про договір, так і окремих видів цивільноправових договорів. Оскільки викладання даної дисципліни здійснюється
студентам, які вже набули базових знань договірного права в рамках
навчального курсу «Цивільне право України», тому особлива увага
присвячена аналізу судової практики та спеціальних теоретичних досліджень.

Отримані знання та практичні навики є необхідними для формування
кваліфікованого правника.
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