
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права 

(протокол № 7 від 30 січня  2020 р.) 

 

Програмові вимоги з навчальної дисципліни 

«Контракти у підприємницькій діяльності» 

для магістрантів денної та заочної форм навчання на 2019 – 2020 н. р. 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення укладення та виконання 

підприємницьких договорів 

 

Тема 1. Поняття, умови дійсності та класифікація підприємницьких договорів 

Роль договорів у підприємницькій діяльності. Поняття та ознаки 

підприємницького договору. Розмежування понять «господарський», 

«комерційний», «підприємницький» договір. Співвідношення цивільного та 

підприємницького договорів. Принципи підприємницьких договорів. Свобода 

договору у підприємницькій діяльності.  

Умови чинності (дійсності) підприємницького договору. Система договорів 

у підприємницькій діяльності. 

 

Тема 2. Загальні положення щодо змісту, укладання, зміни і озірвання 

підприємницьких договорів 

Загальний порядок укладення договорів. Момент та місце укладення 

договору. «Неконкурентний спосіб» укладення підприємницький договорів. 

«Конкурентний спосіб» укладення підприємницьких договорів. Укладення 

договорів на біржах, аукціонах та в порядку конкурсу.  

Зміст підприємницького договору. Істотні умови договорів у 

підприємницькій діяльності. Тлумачення договору.  

Зміна, розірвання договору та продовження (пролонгація) його дії. 

 

Тема 3. Виконання, забезпечення виконання підприємницьких 

договорів та відповідальність за їх порушення 

Загальні умови виконання підприємницького договору. Предмет, суб’єкти, 

спосіб, строки та місце виконання зобов’язання.  

Способи забезпечення виконання підприємницьких договорів. Поняття та 

види неустойки. Порука. Гарантія. Завдаток. Застава. Притримання. 

Поняття та форми цивільно-правової відповідальності. Підстави та форми 

відповідальності за порушення підприємницьких договорів. Види договірної 

відповідальності. Умови (підстави) договірної відповідальності. 

 

Змістовий модуль 2. Окремі види підприємницьких договорів 

 

Тема 4. Договори про оплатну реалізацію майна (товарів) 

Загальні положення про купівлю-продаж. Міжнародні акти у сфері 

регулювання відносин оплатної реалізації майна (Конвенція ООН про договори 

міжнародної купівлі-продажу, Правила ІНКОТЕРМС). Поставка. Контрактація 

та інші договори на реалізацію сільськогосподарської продукції. Постачання 

енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу. Міна (бартер). 



 

Тема 5. Договори про передачу майна у тимчасове користування 

Оренда майна. Особливості оренди державного і комунального майна. 

Оренда землі. Правове регулювання лізингових операцій в Україні. Договір 

фінансової оренди (лізингу). Види та форми лізингу. 

 

Тема 6. Договори про виконання робіт 

Загальні положення про договори підряду. Поняття капітального 

будівництва та джерела його фінансування. Договір будівельного підряду. 

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Укладення і 

виконання договору. Експертиза і приймання технічної документації. 

 

Тема 7. Договори про надання послуг 

Загальні положення про договори щодо надання послуг. Поняття і види 

договірних зобов'язань по наданню послуг.  

Транспортні договори. Поняття транспортних зобов’язань та їх правове 

регулювання. Особливості договору перевезення вантажу на різних видах 

транспорту. Договір залізничного перевезення вантажів. Договір повітряного 

перевезення вантажів. Договір повітряного чартеру. Договір морського 

перевезення вантажів. Договір чартеру. Договір перевезення вантажів по 

внутрішніх водяних шляхах. Договір автомобільного перевезення вантажів. 

Договір централізованого перевезення вантажів автотранспортом. Договір 

перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні. 

Поняття і види експедиційних послуг. Експедиційні зобов'язання. Договори 

транспортної експедиції, їх відмінність від суміжних цивільно-правових 

договорів. Предмет договору транспортної експедиції. Зміст і виконання 

договору транспортної експедиції. Відповідальність за порушення договору 

транспортної експедиції, її підстави і межі. 

Договір буксирування. 

Договір зберігання на товарному складі. Складські документи і права їх 

власників. Зберігання речей із правом їхнього використання. 

Договір комісії. Відмінність договору комісії від договору доручення. Зміст 

договору комісії. Виконання і припинення договору комісії. Відповідальність 

комісіонера. Договір консигнації та його особливості. Агентський договір. Зміст 

договору агентування. 

Поняття довірчого управління майном. Особливості довірчого управління. 

Об'єкти довірчого управління. Зміст і виконання договору довірчого управління. 

Відповідальність довірчого керуючого. Припинення договору довірчого 

управління. Особливості довірчого управління емісійними цінними паперами. 

Довірче управління майном у силу закону. 

Договір страхування. Договір банківського рахунку. Кредитний договір. 

Факторинг. 

 

Тема 8. Договори про спільну підприємницьку діяльність 

Договори про спільну підприємницьку діяльність у сфері простого 

товариства. Зміст договору простого товариства Учасники договору простого 

товариства Внески учасників договору. Правовий режим загального майна 



товаришів. Ведення загальних справ товариства Відповідальність товаришів по 

загальних зобов'язаннях. Припинення договору простого товариства. Види 

договорів простого товариства Просте торгове і просте цивільне товариство. 

Договір про спільну діяльність по створенню чи реорганізації юридичної особи. 

Засновницький (установчий) договір. Поняття установчого договору. 

Відмінність установчого договору від договору простого товариства Сторони 

установчого договору. Зміст установчого договору. Функції установчого 

договору. Виконання установчого договору і корпоративне правовідношення. 

Установчий договір і статут юридичної особи (корпорації). Зміна і розірвання 

установчого договору. 

 

Тема 9. Контракти у зовнішньоекономічній діяльності 

Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічного контракту. Форма 

зовнішньоекономічних договорів. Зміст зовнішньоекономічного договору. 

Право, яке застосовується до зовнішньоекономічного договору. 

Зовнішньоекономічні інвестиційні договори. 
 

 

 

Керівник                                                                           Гришко У. П. 


