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Індивідуальні завдання з дисципліни  

«Договори у сфері надання послуг»  

для магістрантів денної форми навчання на 2022/2023 н.р. 

 

Індивідуальна робота є видом позааудиторної самостійної роботи 

магістранта навчального, навчально-дослідницького чи практичного 

характеру у формі виконання індивідуального завдання. Завдання для 

індивідуальної роботи є частиною навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, готуються керівником навчальної дисципліни до початку семестру 

та затверджуються на засіданні кафедри. 

Індивідуальні завдання виконують здобувачі ступеня магістра самостійно 

під керівництвом науково-педагогічних працівників.  

Мета індивідуальної роботи – самостійне, додаткове осмислення 

програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування здобувачем знань з навчальної 

дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи.  

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в кредитно-

модульній системі підготовки фахівців» індивідуальні завдання з дисципліни 

«Договори у сфері надання послуг» включають підготовку есе або 

бібліографічний опис наукових публікацій та  їх коротка анотація за вузько - 

спеціальною  проблематикою в межах тематики навчальної дисципліни. 

Вибір здобувачем індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з 

викладачем, який проводить семінарські заняття. Здобувач обирає одну із тем 

навчальної дисципліни та вид індивідуального завдання. Організацію, контроль 

та оцінку якості виконання індивідуальної роботи здійснює викладач, який веде 

семінарські заняття. За індивідуальну роботу здобувач має можливість 

отримати максимально 5 балів. 

Виконані індивідуальні завдання за тематикою дисципліни слід подавати 

до початку семінарського заняття, на якому розглядається тема, в межах 

якої виконано індивідуальне завдання. Подача виконаних індивідуальних 

завдань в кінці семестру допускається виключно з дозволу викладача. 

Виконання індивідуального завдання у формі реферату (есе) забезпечує 

формування у здобувачів самостійного мислення та логічності застосування 

наявного фактичного матеріалу. 

Під час оцінки результативності написання реферату враховується 

наявність власного бачення щодо розуміння винесеної для опрацювання 



тематики. Загальний обсяг реферату повинен становити не більше 10-ти 

сторінок. 

Реферат складається із «Вступу», основної частини, «Висновків». У кінці 

додається «Список використаних джерел», на початку «Зміст» із нумерацією 

сторінок структурних частин. 

У «Вступі» розкривається мета дослідження, відображається актуальність 

теми, дається характеристика напрацювань по даній темі. Основна частина має 

бути виконана у вигляді одного розділу. Виклад матеріалу повинен бути 

систематизованим, чітким, лаконічним та логічним. У «Висновках» слід 

висвітлити результати проведеного автором дослідження. Список використаних 

джерел подається в алфавітному порядку і має налічувати не менше ніж 5 

джерел з яких не менше 3-х за останні три роки. 

Об’єм «Вступу» – одна сторінка, основної частини – до семи сторінок, 

«Висновки» –– одна сторінка. 

 

Тематика індивідуального завдання у формі «Реферат (есе)»: 

1. Послуга як правова категорія: законодавчий та доктринальний підходи. 

2. «Послуга» та «результат робіт» як об’єкти цивільних прав: порівняльно-

правова характеристика. 

3. Розвиток інституту договірних зобов’язань з надання послуг у 

законодавстві України.  

4. Непоіменовані договори у сфері послуг. 

5. Договір повітряного чартеру. 

6. Цивільно-правовий захист прав споживачів транспортних послуг. 

7. Особливості зберігань в ломбардах, у банківських сейфах, у камерах 

схову транспортних організацій, у гардеробах і в готелях.  

8. Договір консигнації та його особливості.  

9. Кредитний договір, його поняття і співвідношення з договором позики.  

10. Правові наслідки порушення договору банківського вкладу. 

11. Відповідальність за неналежне виконання чи невиконання умов 

договору про надання медичних послуг. 

12. Відповідальність за неналежне виконання чи невиконання умов 

договору про надання освітніх послуг. 

13. Відповідальність за неналежне виконання чи невиконання умов 

договору про надання телекомунікаційних послуг. 

 

Тематика індивідуального завдання у формі «Бібліографічний опис 

наукових публікацій та їх коротка анотація»: 

1. Послуга як правова категорія. 

2. Поняття та ознаки договору про надання послуг. 

3. Види договорів, що опосередковують зобов’язання з надання послуг. 



4. Договір перевезення вантажу. 

5. Особливості договору перевезення пасажира та багажу різними видам 

транспорту:  

– автомобільним; 

– залізничним; 

– річковим; 

– повітряним; 

– морським. 

6. Договори перевезення пасажира і багажу. 

7. Договір зберігання. 

8. Поняття, види та особливості посередницьких послуг. 

9. Договір комісії.  

10. Договір про надання  фінансових послуг. 

11. Договір банківського рахунку. 

12. Договір банківського вкладу. 

13. Договір про надання туристичних послуг. 

14. Договір на екскурсійне обслуговування. 

15. Договір про надання готельних послуг. 

16. Договір про надання медичних послуг. 

17. Договір про надання освітніх послуг. 

18. Договірне регулювання надання правових послуг. 

19. Договір про надання телекомунікаційних послуг. 

 

, 

 

Керівник:                               доц. Руслана ГЕЙНЦ 

 


