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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ДОГОВІР ЯК 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ФОРМА ТОВАРНОГО ОБОРОТУ» для студентів 

ОКР «Магістр» денної форми навчання на 2021-2022 навчальний рік 
 

Види індивідуальних завдань: 

 бібліографічний опис наукових публікацій за тематикою курсу та  їх 

коротка анотація; 

 узагальнення судової практики з цивільних справ за тематикою курсу. 

Вибір студентом теми індивідуального завдання здійснюється за 

погодженням з кафедрою. Організацію, контроль та оцінку якості виконання 

індивідуальної роботи студентів здійснює викладач, який веде практичні заняття. 

За індивідуальну роботу студент має можливість отримати максимально 5 балів. 

 

№ 

з/п 
Тематика індивідуального завдання 

Прізвище та 

ініціали студента 

Бібліографічний опис наукових публікацій та їх коротка анотація 

1.  Поняття та функції цивільно-правового договору.  

2.  Зміст цивільно-правового договору.  

3.  Правове регулювання договірних відносин: 

поняття, механізм, принципи. 

 

4.  Свобода договору за законодавством України.  

5.  Принципи договірного права.  

6.  Правове регулювання укладення договору.  

7.  Правове регулювання зміни договору.  

8.  Правове регулювання розірвання договору.  

9.  Припинення договору за цивільним 

законодавством України. 

 

10.  Відмова від договору за цивільним 

законодавством України. 

 

11.  Поняття та принципи виконання договору.  

12.  Забезпечення виконання договірних зобов’язань.  

13.  Відповідальність за порушення договірних 

зобов’язань. 

 

14.  Форма цивільно-правового договору.  

15.  Недійсність договорів.  



16.  Воля і волевиявлення в договорі.  

17.  Класифікація цивільно-правових договорів.  

18.  Публічний договір.  

19.  Договір приєднання.  

20.  Договір на користь третьої особи.  

21.  Загальні положення про договори з надання 

послуг. 

 

22.  Загальні положення про договори на виконання 

робіт. 

 

23.  Договір найму.  

24.  Договір купівлі-продажу.  

25.  Договори перевезення за законодавством України.  

26.  Договори щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. 

 

27.  Договір зберігання та його різновиди.  

28.  Договір банківського вкладу.  

29.  Загальні положення про договір найму (оренди).  

30.  Змішаний і комплексний договір.  

Узагальнення судової практики з цивільних справ, які пов’язані із  ... 

1. визнанням договору недійсним  

2. розірванням договору  

3. зміною умов договору  

4. невиконанням умов договору  

 

 

 

 

Керівник:                                           доц. Гейнц Р.М. 


