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Змістовий модуль 1. Теоретичні підходи до розуміння категорії договору у праві 

 

Тема 1. Цивільно-правовий договір як основний інститут цивільного 

права 

Поняття та цивільно-правова природа договору. Співвідношення понять 

«правочин», «угода», «домовленість» та «договір».  

Доктринальні підходи до розуміння договору. Роль договору у механізмі 

правового регулювання приватноправових відносин.  

Система принципів договірного права. Реалізація принципів справедливості, 

добросовісності та розумності в договірних зобов’язаннях. Принцип свободи в 

договірному праві України. Принцип неприпустимості зловживання правом у 

договірних зобов’язаннях. 

 

Тема 2. Правове регулювання цивільно-правових договорів 

Поняття та види джерел договірного права. Класифікація норм договірного 

права. Дія норм про договори в часі, просторі та за колом осіб.  Застосування норм 

про договори за аналогією. Тлумачення норм про договори. 

Кодекси та інші закони як джерела договірного права, їх характеристика. 

Міжнародний договір як джерело договірного права. Поняття «колізійна норма», 

«звичай», «звичай ділового обороту» та їх значення в правовому регулюванні 

договору. 

 Договір як джерело договірного права. Співвідношення договору та норми 

права. Типізація договірних форм. 

 

Тема 3. Договір як форма реалізації цивільної правосуб’єктності учасників 

цивільного обороту 

Загальні положення про цивільну правосуб’єктність учасників цивільних 

правовідносин. Елементи цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб. 

Роль правосуб’єктності в структурі механізму регулювання цивільних 

правовідносин учасників цивільних правовідносин. Вплив правосуб’єктності на 

дійсність договорів, укладених фізичними та юридичними особами. Сутність 

договору як форми реалізації цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних 

осіб. 



 

Змістовий модуль 2. Договір як підстава виникнення договірного 

зобов’язання. Динаміка  договору 

 

Тема 4. Договір як юридичний факт 

Поняття договору як юридичного факту. Воля та волевиявлення в договорі. 

Зміст договору як юридичного факту. Істотні, звичайні та випадкові умови 

договору. 

Порядок і способи укладення договору. Загальний порядок укладення 

договорів. Переддоговірні спори. Форма договору та правові наслідки порушення 

порядку його укладення. Особливості укладення окремих видів договорів. 

Співвідношення понять «неукладений», «нечинний» і «недійсний» договір. 

Визнання договору недійсним. Правові наслідки недійсності договору. 

 

Тема 5. Договір як правовідношення 

Договірні зобов’язання в системі цивільних правовідносин. 

Поняття та склад суб’єктів договірного правовідношення. Динаміка 

суб’єктного складу договору. Треті особи у зобов’язанні. 

Поняття та загальні умови виконання договірного зобов’язання. Елементи 

належного виконання договірного зобов’язання. Підтвердження виконання 

договірного зобов’язання. 

Поняття та класифікація підстав припинення договірного зобов’язання. 

 

Тема 6. Динаміка укладеного договору 

Стадія укладення договору. Стадія виконання договору. Зміна та припинення 

договору. 

Співвідношення понять «припинення зобов’язання», «припинення договору», 

«розірвання договору» і «відмова від договору». Відмова від договору. Розірвання 

договору.  

Стадія порушеного договірного права. Поняття права на захист. Підстави 

захисту цивільних прав та інтересів. Форми та способи захисту порушеного 

договірного права. Відшкодуваня збитків та моральної шкоди.  

Захист кредитора в договірному зобов’язанні. Захист слабшої сторони 

договору. Недійсність договорів. 

 

Тема 7. Загальні засади договірної відповідальності 

Поняття та форми цивільно-правової відповідальності. Види договірної 

відповідальності. Умови (підстави) договірної відповідальності. 

Загальні засади договірної відповідальності юридичних осіб. Самостійність 

відповідальності юридичних осіб. 

Особливості договірної відповідальності  юридичних осіб публічного права та 

підприємницьких товариств. 



 

Змістовий модуль 3. Класифікація договорів у сучасному цивільному праві. 

Різногалузеві договори 

 

Тема 8. Систематизація цивільно-правових договорів. Типи договорів та їх 

цивільно-правова характеристика 

Особливості класифікації договорів за універсальним критерієм (за правовою 

метою), за його предметом, суб’єктним складом. 

Поняття, правова природа та особливості публічного договору. Споживчий 

договір. Договір приєднання: поняття, правова природа та особливості.  

Договір на користь третьої особи. Попередній договір. Розмежування 

попереднього договору та протоколу про наміри. 

Непоіменовані договори. Змішаний договір. Інтегровані та нетипові договори.  

Поняття та загальна характеристика зовнішньоекономічного договору. 

 

Тема 9. Концепція цивільно-правового договору в інших галузях права 

Поняття та особливості господарського договору. Співвідношення цивільно-

правового договору з господарсько-правовим договором. 

Договір як регулятор трудових відносин. Відмінності цивільно-правового 

договору від трудового договору. 

Договір як регулятор сімейних правовідносин. Шлюбний договір. Договір в 

міжнародному праві. 

Договірне регулювання природноресурсових відносин. Договірне регулювання 

корпоративних правовідносин. Процесуальні договори: постановка питання та 

законодавча перспектива.  

Поняття та особливості адміністративно-правового договору. Договір у 

кримінально-правових відносинах. 
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