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ВСТУП 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Договірне право» є важливою складовою 

програми підготовки студентів, котрі навчаються за напрямом підготовки 

6.030401 «Правознавство» / спеціальністю 081 «Право». Це пояснюється 

надзвичайно важливою роллю, яку відіграє договірне регулювання суспільних 

відносин, значенням договору як юридичного факту, що породжує цивільно-

правові та господарські зобов’язання, як універсального регулятора 

господарських зв’язків. 

Викладання дисципліни «Договірне право» викликано необхідністю набуття 

системи правових знань, невід’ємно пов’язаних із професійною юридичною 

діяльністю. Вивчення дисципліни сприятиме розвитку творчих навиків щодо 

правового забезпечення економічних процесів, визначення відповідності дій 

господарюючих суб’єктів та фізичних осіб вимогам чинного законодавства, яке 

регламентує порядок укладання, виконання та припинення господарських 

договорів та цивільно-правових договорів. 

Предметом навчальної дисципліни «Договірне право» є сукупність норм, 

що унормовують діяльність учасників договірних відносин, у першу чергу суб’єктів 

господарювання, система нормативних актів, що містять відповідні норми та 

регулюють порядок укладення, зміни та розірвання окремих видів договорів. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Навчальна 

дисципліна нерозривно пов’язана передусім з навчальними дисциплінами 

«Цивільне право», «Господарське право», враховує здобуті студентами під час 

опанування цих галузей знання, та частково спирається на них. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

Модуль 1 – «Загальні положення щодо регулювання договірних відносин» – 

включає в себе теми які містять навчальний матеріал щодо поняття договірного 

права та його джерел, поняття договірних правовідносин, договорів як підстав їх 

виникнення, порядку їх укладення, зміни припинення, загальних принципів та 

вимог до їх виконання. 

Модуль 2 – «Особливості правового регулювання окремих видів цивільно-

правових та господарсько-правових договорів» – включає теми, які містять 

навчальний матеріал щодо поняття, змісту та форми окремих видів господарських 

(передусім) та цивільно-правових договорів, особливостей їх правового регулювання. 

Структура науки і навчальної дисципліни «Договірне право» визначається з 

позицій системного підходу з урахуванням положень, розроблених наукою. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Договірне право» є 

розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного права та 

законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і застосування 

судами (господарськими) та іншими правозастосовними органами норм чинного 

законодавства щодо укладання зміни, виконання договорів. Вивчення договірного 

права має на меті набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, 

уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних 
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відносин на базі національного та міжнародного законодавства. Також студенти 

мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень 

органів державної влади в частині регулювання договірних відносин. 

Вивчення договірного права, крім практичних навиків, також має на меті 

прищеплення поваги до закону, вміння його додержуватися, високу 

правосвідомість при здійсненні підприємницької діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Договірне право» є: 
– вивчення поняття, предмета та основних принципів договірного права; 

– аналіз основних джерел договірного права в Україні при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– правовий аналіз основних інститутів договірного права; 

– визначення порядку укладання договорів за участю суб’єктів господарювання; 

– визначення порядку виконання господарських договорів за чинним 

законодавством України; 

– вивчення основ правового регулювання договірних відносин в контексті 

регулювання підприємницької діяльності в Україні; 

– визначення поняття та змісту господарських договорів; 

– визначення та аналіз договорів окремих видів, зокрема у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; 

– аналіз способів захисту прав і законних інтересів суб’єктів – учасників 

договірних відносин, набуття досвіду роботи із правовими документами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті 

вивчення дисципліни «Договірне право» студенти повинні: 

знати: 

– основні теоретичні положення договірного права на основі знань, набутих у 

процесі практичної та теоретичної підготовки; 

– порядок укладення, зміни, припинення, виконання договірних зобов’язань, 

способи забезпечення їх належного виконання та порядок притягнення до 

відповідальності за порушення сторонами умов договору; 

– основні види договірних конструкцій, передбачених законодавством України, а 

також непоіменовані договори; норми та правила, що регулюють різні види 

договорів, права та обов’язки їх сторін; 

уміти: 

– використовувати договірне право для вирішення господарських задач; 

– здійснювати професійну діяльність (щодо договірних зобов’язань) у межах 

вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів, що 

ратифіковані у встановленому порядку відповідно до Конституції України; 

– визначати конкретні особливості правового регулювання договірних відносин 

відповідно до потреб підприємства та інших учасників господарської діяльності; 

– оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативних актів, що 

приймаються у встановленому порядку органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин, 3 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Загальні положення щодо регулювання договірних відносин 

 

Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в 

Україні. 

Публічно-правові та приватноправові відносини в сфері підприємництва. 

Поняття та предмет договірного права. Метод і принципи договірного права та 

їхнє закріплення в чинному законодавстві. Свобода договору та випадки її 

обмеження. Система договірного права та характеристика його основних 

інститутів (складових). 

Джерела договірного права. Нормативно-правові акти та їхні види. Аналогія 

закону та аналогія права. Договір та акти державних органів. 

 

Тема 2. Поняття та загальна характеристика договору. Договір у сфері 

господарської діяльності. 

Поняття зобов’язання й договору, співвідношення зобов’язання й договору 

за Цивільним та Господарським кодексами України. Поняття підприємницького 

(господарського) договору та функції договору в підприємницькій 

(господарській) діяльності. 

Класифікація договорів у сфері підприємницької діяльності: за суб’єктним 

складом, метою укладення тощо. Попередній договір. Форма підприємницького 

договору та наслідки недотримання форми договору в господарських відносинах. 

 

Тема 3. Порядок укладення, зміни та припинення договору. 

Порядок укладання господарських договорів. Пропозиція (оферта) та її 

види. Умови дійсності оферти. Зміст господарського договору. Підстави та 

наслідки визнання договорів недійсними й неукладеними. 

Підстави та порядок внесення змін до договору. Порядок та підстави 

розірвання договору за законодавством України. 

 

Тема 4. Виконання договірних зобов’язань. 

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 та переведення боргу. Випадки обмеження зміни осіб у договірному 

зобов’язанні. 

Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань, крім виконання 

зобов’язань: за домовленістю сторін, неможливістю виконання, смерті фізичної 

особи або ліквідації юридичної особи. 

 

Тема 5. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних 

зобов’язань у сфері підприємництва (неустойка, порука, гарантія, завдаток, 
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застава та притримання). Підстави виникнення правових засобів 

забезпечувального характеру. Інші способи забезпечення. 

 

Тема 6. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань у сфері 

підприємництва за Господарським та Цивільним кодексами України. Підстави та 

умови відповідальності за порушення умов договору. Збитки та їхні складові. 

Співвідношення збитків та неустойки. Порядок стягнення неустойки в разі 

порушення умов договору. 

 

Тема 7. Захист прав учасників договірних відносин. 

Способи захисту прав та інтересів учасників договірних відносин. 

Самозахист прав сторін договору. Оперативно-господарські санкції. 

Нотаріальний захист прав учасників договірних відносин. 

Судовий захист прав сторін договору. 

 

Модуль 2. Особливості правового регулювання окремих видів цивільно-

правових та господарсько-правових договорів 

 

Тема 8. Договори про передачу майна у власність. 

Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 

Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу. Порядок 

заняття торговельною діяльністю й правила обслуговування населення. 

Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної 

діяльності й торговельного обслуговування покупців. 

Поняття та ознаки оптової купівлі-продажу. Суб’єкти оптової торгівлі, їхні 

права та обов’язки. Предмет договору оптової купівлі-продажу. 

Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та 

функціонування. Учасники біржової торгівлі. Порядок установлення правил 

біржової торгівлі. 

Договір поставки, сторони та істотні умови. Міжнародні правила 

тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС». Договір контрактації. 

Договір міни: поняття та особливості. Договір безоплатної передачі 

(дарування). Приватизація державного та комунального майна в Україні. Суб’єкти 

приватизації та порядок визначення способу приватизації майна в Україні 

(аукціон, тендер тощо). Особливості укладання договору купівлі-продажу в 

процесі приватизації та його зміст. 

Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. 

Відповідальність за порушення порядку закупівель. 

 

Тема 9. Договори про передачу майна в користування. 

Поняття та зміст договору найму (оренди). Загальна характеристика прав та 

обов’язків сторін за договором оренди. Предмет договору оренди. Порядок 

визначення розміру орендної плати та порядок внесення плати за користування 

орендованим майном. Особливості використання предмета оренди, зміна порядку 
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використання орендованого майна. Порядок передачі майна в суборенду. 

Підстави для відмови від договору оренди та розірвання договору оренди. 

Види договорів найму (оренди). 

Поняття договору прокату та особливості правового регулювання. 

Особливості оренди державного й комунального майна. Суб’єкти та предмет 

договору оренди державного й комунального майна. Порядок укладання договору 

оренди державного та комунального майна. Правові наслідки припинення або 

розірвання договору оренди державного та комунального майна. 

Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види. Особливості 

фінансового лізингу. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їхні 

види. 

 

Тема 10. Договори про виконання робіт. 

Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна характеристика 

договору підряду. Випадки зміни та розірвання договору підряду. Порядок і 

строки пред’явлення позовів у разі виявлення недоліків у роботі. 

Особливості договору підряду на капітальне будівництво. Правовий статус 

генерального замовника, підрядника й субпідрядника. Істотні умови договору 

будівельного підряду. Строки в договорі підряду (загальні та проміжні), наслідки 

порушення строків виконання робіт. Поняття кошторису та його види. 

Особливість передавання результатів робіт та порядок оформлення акта прийому-

передавання в договорі будівельного підряду. Ризик випадкового знищення або 

пошкодження майна при виконанні будівельних робіт. 

Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи. Об’єкт та 

предмет договору. Виконання, передання та прийняття, оплата робіт за 

договором. 

 

Тема 11. Договори на надання юридичних послуг. 

Агентські відносини у сфері господарювання, сторони та предмет договору. 

Поняття та зміст договору доручення. Права та обов’язки сторін за 

договором доручення. Припинення зобов’язань за договором доручення. 

Особливості договору комісії за законодавством України. Правовий статус 

комітента та комісіонера, їхні права та обов’язки. Договір консигнації. Умови 

договору комісії та підстави для відступу від умов договору комісії при його 

виконанні. 

 

Тема 12. Договори на надання фактичних послуг. 

Договір зберігання, його істотні умови та форма. Сторони в договорі 

зберігання. Форма договору зберігання. Строк і ціна в договорі зберігання. 

Відповідальність за порушення умов договору зберігання. Спеціальні види 

зберігання: зберігання на товарному складі, зберігання речей у готелях, камерах 

схову, охорона майна державними організаціями, нотаріусом тощо. 

Договір страхування. Правове регулювання страхової діяльності у сфері 

підприємництва. Види договору страхування. 
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Транспортні договори та їхні види. Система та види перевезення вантажів, 

їхнє правове регулювання. Поняття та види договору перевезення вантажів. 

Загальна характеристика сторін за договором перевезення вантажів. Істотні умови 

договору перевезення вантажів. Перевізні документи та їхні види. 

Відповідальність за порушення умов договору перевезення вантажів. 

Договір перевезення пасажирів і багажу. Права та обов’язки сторін за 

договором перевезення пасажирів та багажу. Договір транспортної експедиції, 

сторони та істотні умови. Порядок виконання договору перевезення. 

 

Тема 13. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. 

Загальна характеристика законодавства щодо правового регулювання 

розрахункових та кредитних відносин. 

Поняття та загальна характеристика договору позики. Істотні умови 

договору позики. Новація у відносинах позики. Відповідальність за порушення 

договору позики. 

Договір позики та кредитний договір. Поняття та істотні умови кредитного 

договору. Співвідношення понять «кредит» та «кредитний договір». Сторони 

кредитного договору, поняття фінансової установи та їхні види. Права та 

обов’язки сторін кредитного договору. Способи забезпечення виконання 

кредитних зобов’язань. 

Правова природа договору банківського рахунку. Сторони за договором 

банківського рахунку, їхні права та обов’язки. Види рахунків та порядок 

відкриття рахунків банками України суб’єктам господарювання. Підстави та 

наслідки розірвання договору банківського рахунку. 

Банківський вклад та його види. Права та обов’язки сторін за договором 

банківського вкладу. Відповідальність за порушення умов договору. 

Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій 

діяльності за законодавством України. Особливості розрахунків із застосуванням 

платіжних доручень, чеків, акредитивів та інкасовими дорученнями. 

Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення. Обмеження 

готівкових розрахунків за участю суб’єктів господарювання. 

 

Тема 14. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення 

юридичної особи. 

Договори про спільну діяльність. Склад майна й порядок здійснення внесків 

учасниками спільної діяльності. Особливості управління спільною діяльністю. 

Публічно-правове регулювання договорів щодо спільної діяльності. Поняття 

договору простого товариства. 

Засновницький договір про створення юридичної особи. Форма та зміст 

договору про створення юридичної особи. Права й обов’язки сторін за 

засновницьким договором. 
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Тема 15. Правове регулювання договірних відносин у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору. Правовий статус 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхні види (резиденти та нерезиденти 

тощо). Порядок укладання, зміни та розірвання зовнішньоекономічного договору. 

Види зовнішньоекономічних договорів та особливості їх застосування в Україні. 

Порядок застосування міжнародних догорів (конвенцій) при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. Захист прав і законних 

інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
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5. Засоби діагностики успішності навчання 

Засобами діагностики успішності навчання студентів з дисципліни 

«Договірне право» є усне опитування та обговорення теоретичних питань на 

семінарських та лекційних заняттях, пакети тестових завдань, ситуаційні завдання 

(кейси) з дисципліни, пакети завдань для модульних контрольних робіт, пакет 

завдань для комплексної контрольної роботи, комплект екзаменаційних білетів з 

дисципліни. 


