
1 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

Кафедра фундаментальних економічних та природничих дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

до самостійної роботи з дисципліни  

ОК 03. - «ДОГОВІРНЕ ПРАВО» 

для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

073  «Менеджмент» (менеджмент організацій і адміністрування)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ-2022 



2 

Перун Т. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Договірне право».  Львів : ЛІМ, 2022. 10 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту та міжнародного бізнесу  

Протокол №1  від 11 серпня 2022р. 

 

 

 

 

Схвалено Вченою радою Львівського інституту менеджменту  

Протокол № 1 від 12 серпня 2022р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Самостійна робота студентів — один з основних засобів опанування 

навчального матеріалу у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 

Основною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 

поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь та навичок, а 

також самостійне вивчення нового матеріалу під керівництвом викладача, 

але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 

завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно із графіками, 

затвердженими кафедрою. 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Договірне 

право» для всіх економічних спеціальностей передбачає такі форми: 

• підготовку до практичних занять; 

• підготовку до виконання модульних (контрольних) завдань; 

• виконання домашніх завдань; 

• пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; 

• аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 

Мета самостійної роботи студентів — засвоїти в повному обсязі 

навчальну програму дисципліни «Договірне право» та сформувати 

самостійність як важливу освітню та професійну якість, сутність якої полягає 

у систематизації, плануванні та контролі власної діяльності. 

Завдання самостійної роботи студентів — засвоїти певні знання, 

закріпити і систематизувати здобуті знання, набути умінь, навичок, їх 

застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також 

виявити прогалини у системі знань із предмету «Договірне право». 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Договірне право» 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни 

«Договірне право»: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, 

конспектом лекцій, періодичними виданнями тощо. 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Договірне 

право» організовується з дотриманням низки вимог: 

• надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 

• забезпечення можливості творчого підходу до виконання роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 

• підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 

взаємозв’язку між викладачем та студентами. 

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Договірне право», 

мають інформуватися викладачем щодо організації самостійної роботи, її 

видів, термінів виконання, форм контролю та звітності, оцінювання 

виконання завдань. 
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Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та 

звітності, термін виконання та критерії оцінювання виконання завдання 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної 

програми дисципліни (розділ «Самостійна робота студентів»). 

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її 

результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів 

самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома 

студентів. 

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові 

та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною 

максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх 

виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку 

студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є 

альтернативними. 
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА  СТУДЕНТІВ 
 

Розрахунок годин, що відведено на самостійну роботу 

№ 

з/п 
Найменування робіт 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні 8 10 

2 Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності 8 11 

3 Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання 

(підприємцями) 

8 10 

4 Договори про передання майна у власність 8 11 

5 Договори про передання майна у користування 8 11 

6 Договори про виконання робіт 8 11 

7 Договори про надання юридичних та фактичних послуг 8 11 

8 Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин 8 11 

9 Договори про спільну діяльність 9 11 

 Разом  73 97 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в 

Україні 

1. Характеристика основних інститутів договірного права. 

2. Аналогія закону та аналогія права. 

3. Застосування звичаїв для регулювання договірних відносин у сфері 

підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Загальні положення про договори у сфері господарської 

діяльності 

1. Поняття господарського договору. 

2. Умови дійсності договору. 

3. Підстави та правові наслідки визнання договору недійсним. 

 

Тема 3. Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання 

(підприємцями) 

1. Заміна осіб у договірному зобов’язанні: відступлення права вимоги та 

перевід боргу. 

2. Припинення договірного зобов’язання. 

3. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 

 

Тема 4. Договори про передання майна у власність 

1. Договір роздрібної купівлі-продажу. 

2. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів (ІНКОТЕРМС 

2010). 

3. Договір поставки для державних потреб. 



6 

Тема 5. Договори про передання майна у користування 

1. Договір оренди державного та комунального майна. 

2. Договір оренди землі. 

3. Договір оренди транспортних засобів. 

 

Тема 6. Договори про виконання робіт 

1. Проектно-кошторисна документація за договором будівельного підряду. 

2. Договір підряду на проектні та пошукові роботи. 

3. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських 

та технологічних робіт. 

 

Тема 7. Договори про надання юридичних та фактичних послуг 

1. Договір страхування. 

2. Договір перевезення вантажів. 

3. Договір перевезення пасажирів і багажу. 

 

Тема 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин 

1. Договір банківського рахунку. 

2. Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій 

діяльності за законодавством України. 

3. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення. 

 

Тема 9. Договори про спільну діяльність 

1. Договір про спільну діяльність. 

2. Договір простого товариства. 

3. Публічно-правове регулювання договорів про спільну діяльність. 

 

 

Підготовка до підсумкового контролю 

Підсумковий тест  включає 60 питань відкритого і закритого типу, які 

передбачають перевірку розуміння слухачами основних понять дисципліни; 

перевірку вміння слухачів застосувати норми договірного права в практичній 

діяльності; користуватися нормативно-правовими актами; вирішувати 

конфліктні та спірні ситуації; укладати окремі види договорів. 

Підсумковий контроль дозволяє викладачеві визначити узагальнений 

рівень теоретичних знань слухачів за програмою навчальної дисципліни. 

Підготовка до підсумкового контролю включає опрацювання 

слухачами основних теоретико-методологічних та наукових положень за 

темами затвердженої навчальної програми дисципліни, що розглядалися на 

лекціях; акумулювання навичок розширеного засвоєння теоретичних знань, 

індивідуального їх застосовування для вироблення оптимальних підходів 

щодо вирішення конкретних проблем, здобутих та закріплених під час 

самостійного опрацювання матеріалу, що не викладається на лекціях, 

підготовки та участі у семінарських заняттях. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Публічно-правові та приватноправові відносини у сфері підприємництва. 

2. Поняття і предмет договірного права. 

3. Методи і принципи договірного права. 

4. Свобода договору та випадки її обмеження. 

5. Система договірного права. 

6. Джерела договірного права. 

7. Поняття зобов’язання і договору. 

8. Поняття та значення договору. 

9. Класифікація договору. 

10. Укладення договору. 

11. Загальний порядок укладення договору. 

12. Спеціальний порядок укладення договору. 

13. Підстави та наслідки визнання договору недійсним. 

14. Підстави та наслідки визнання договору неукладеним. 

15. Умови дійсності оферти. 

16. Підстави та порядок внесення змін до договору. 

17. Підстави та правові наслідки розірвання договору. 

18. Умови належного виконання договору. 

19. Заміна кредитора у договірному зобов’язанні. 

20. Заміна боржника у договірному зобов’язанні. 

21. Припинення договірних зобов’язань. 

22. Загальна характеристика видів забезпечення виконання договірних 

зобов’язань. 

23. Неустойка як один із видів забезпечення виконання договірних 

зобов’язань. 

24. Порука як один із видів забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

25. Гарантія як один із видів забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

26. Завдаток як один із видів забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

27. Застава як один із видів забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

28. Притримання як один із видів забезпечення виконання договірних 

зобов’язань. 

29. Місце виконання договірного зобов’язання. 

30. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання. 

31. Договір купівлі-продажу. 

32. Договір роздрібної купівлі-продажу. 

33. Договір поставки. 

34. Договір міни. 
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35. Договір дарування. 

36. Договір найму (оренди). 

37. Договір прокату. 

38. Договір лізингу. 

39. Договір прокату. 

40. Договір побутового підряду. 

41. Договір будівельного підряду. 

42. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських 

та технологічних робіт.  

43. Договір доручення. 

44. Договір комісії. 

45. Договір зберігання. 

46. Договір складського зберігання. 

47. Спеціальні види зберігання. 

48. Договір страхування. 

49. Договір управління майном. 

50. Договір позики. 

51. Кредитний договір. 

52. Договір банківського вкладу. 

53. Договір банківського рахунку. 

54. Договір факторингу. 

55. Договори про спільну діяльність. 

56. Договір простого товариства. 

57. Вклади учасників договору простого товариства. 

58. Засновницький договір. 

59. Договір перевезення вантажів. 

60. Договір перевезення пасажирів і багажу. 
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2. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL :  

http://reyestr.court.gov.ua/  
3. Верховний Суд України. URL :  

https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/  
4. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

«Правове забезпечення договірної роботи на підприємстві», розроблений 

в ПНС. URL :  https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7329. 
 


