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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Договори у сфері надання послуг 

Викладач (-і) Гейнц Руслана Миколаївна, доцент, к.ю.н., зав. кафедри цивільного 

права 

Контактний телефон 

викладача 
(0342) 596130 

E-mail викладача ruslana.heints@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

https://test-d-learn.pnu.edu.ua/ 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних 

занять викладача зі студентами, розміщеному на інформаційному 

стенді та сайті кафедри. Інформація доступна за посиланням:  

https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу-2/ 

Також можливі консультації шляхом листування через електронну 

пошту, зокрема, що стосується погодження планів та змісту 

індивідуальних науково-дослідних завдань. 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система правових норм національного 

законодавства, що регламентують відносини договірного регулюванняу сфері надання 

послуг, практика реалізації відповідних правових норм, теорії та погляди, розроблені 

дослідниками договірного права. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи договірного регулювання надання послуг.  

2. Загальна характеристика окремих видів договорів про надання послуг. 

Договір як унікальне правове явище у всіх правових системах є одним із основних 

елементів правопорядку, який юридично забезпечує дійсність обмінних процесів з метою 

задоволення потреб суспільства окремих його громадян або їх об’єднань. Саме конструкція 

договору стала одним із найвизначніших здобутків світової правової культури. Адже 

договір, як універсальний інструмент правового регулювання, разом із традиційним 

застосуванням у сфері приватного права, в сучасних умовах, застосовується не тільки у 

сфері приватного, а й публічного права. 

Зміст дисципліни дозволяє підійти до категорії договору про надання послуг як 

правового засобу, що регулює сферу послуг, його особливостей та специфіки правового 

регулювання, поглибити знання джерел договірного права, розуміння послуги, її ознак та 

видів, відповідальності за неналежне виконання договору тощо. Основою вивчення 

дисципліни є бездоганне знання договірного законодавства та вміння застосовувати його на 

практиці.  

Основними джерелами дисципліни виступають Конституція України, Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства України, 

Сімейний кодекс України, Земельний кодекс України закони України «Про вищу освіту», 

«Про автомобільний транспорт», «Про аудиторську діяльність», Основи законодавства 

України про охорону здоров’я, «Про туризм», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

«Про залізничний транспорт», «Про страхування», «Про споживче кредитування», «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про електронні довірчі послуги» та низка 

інших законів та підзаконних нормативно-правових актів. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Договори у сфері надання послуг» є формування 

компетентності щодо здатності розуміння основних договірних конструкцій про надання 

послуг та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і застосування 

судами та іншими правозастосовними органами норм чинного законодавства щодо 

mailto:ruslana.heints@pnu.edu.ua
https://test-d-learn.pnu.edu.ua/
https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу-2/


укладання, зміни і виконання договорів про надання послуг. 

Основними цілями вивчення дисципліни є поглиблення знань щодо договірного 

регулювання відносин з надання послуг, розуміння сутності послуг, специфіки договірного 

регулювання їх надання, відповідальності сторін за невиконання умов договору про надання 

послуг, набуття навиків щодо застосування норм чинного законодавства у цій сфері на 

практиці. 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Загальні компетентності: 

здатність застосовувати закони формальної логіки в процесі роботи з нормативно-

правовими актами, які регулюють договірні відносини у сфері послуг; 

здатність використовувати іншомовну літературу в професійній сфері; 

навички роботи в комп'ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією, навички 

використання програмних засобів для роботи з джерелами договірного права; 

володіння навичками ділового спілкування на високому професійному рівні, знання та 

розуміння наукової правничої термінології; 

здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки, діяти відповідно до етичних мотивів; 

здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, вчасно 

подавати результат. 

Фахові компетентності: 

здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного законодавства, 

що регулює договірні правовідносини у сфері надання послуг; 

здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та критичного аналізу 

правових проблем у сфері медичної діяльності, вміння обирати оптимальні методи 

дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх з урахуванням актуальних 

наукових і практичних джерел;  

компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях нормотворення та 

правозастосування у сфері договірного права; 

здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, що стосуються 

договірного регулювання відносин у сфері послуг; 

здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти договірного права; 

здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації щодо договорів про 

надання послуг. 

 

Програмні результати навчання: 

Здатність продемонструвати знання та розуміння: 

системи джерел договірного права; 

закономірностей розвитку договірного регулювання надання послуг; 

системи договірних зобов’язань з надання послуг; 

особливостей цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань з надання 

послуг. 

Студент повинен вміти: 

правильно застосовувати на практиці норми договірного права у сфері надання послуг; 

грамотно складати проекти договорів про надання послуг; 

здійснювати тлумачення правових норм договірного права; 

визначати способи захисту суб’єктивних цивільних прав учасників договірних 

правовідносин з надання послуг. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 4 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
4 

самостійна робота 82 



Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

3 081 Право 2 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема 
кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Змістовий модуль 1. Теоретично-правові основи договірного регулювання послуг 

Тема 1. Поняття, ознаки та види послуг. 2 1 5 

Тема 2. Договір як регулятор відносин з надання послуг: 

загальні положення 
– 1 7 

Змістовий модуль 2. Характеристика окремих видів договорів про надання послуг 

Тема 3. Договірне регулювання надання транспортних 

послуг. 
– – 14 

Тема 4. Договірне регулювання надання послуг 

зберігання. 
– – 8 

Тема 5. Договірне регулювання надання посередницьких 

послуг. 
– – 8 

Тема 6. Договірне регулювання надання фінансових 

послуг. 
– – 10 

Тема 7. Договірне регулювання надання туристичних, 

екскурсійних та готельних послуг. 
2 – 10 

Тема 8. Договірне регулювання надання медичних послуг. – 2 9 

Тема 9. Договірне регулювання надання освітніх, 

правових та інших видів послуг. 
– – 11 

ЗАГ.: 4 4 82 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою 

в межах навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 

4.6.3 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному 

інституті Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою 

Навчально-наукового юридичного інституту, протоколи № 5 від 28 

лютого 2017 р., № 11 від 25 червня 2019 р., № 6 від 25 червня 2020 р., № 2 

від 22 жовтня 2021 р., № 6 від 10 лютого 2022 р.) 

https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2022/08/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D

0%96%D0%95_2.pdf 

Вимоги до 

письмових 

робіт 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами письмової залікової роботи. Залікова робота виконується на 

останньому семінарському занятті. На залік виносяться усі теми 

навчальної дисципліни. Заліковий білет включає 1 теоретичне питання, 

яке оцінюється у 25 б., 15 тестових завдань, які оцінюються у 45 б. та 1 

задачу, які оцінюються в 30 б. 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.1-4.2, 4.63 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у Навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2022/08/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95_2.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2022/08/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95_2.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2022/08/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95_2.pdf


Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються п. 5.3.4 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у Навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Підсумковий 

контроль 

Підсумковий контроль – залік проводиться у письмовій формі та 

передбачає виконання письмової залікової роботи на предмет з’ясування 

опанування магістрантом змісту навчальної дисципліни, системності 

набутих ним компетентностей. Максимальний бал за залік – 100 балів. 

Залік може проводитися з використанням технологій дистанційного 

навчання на платформі https://test-d-learn.pnu.edu.ua/. У такому разі залік 

проводиться у тестовій формі. Структура білета – 50 тестових завдань 

різної складності, кожне з яких оцінюється в 2 бали. 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами однієї обов’язкової письмової залікової  роботи,  

письмових тестових завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання (перелік 

міститься в Методичних вказівках для підготовки до семінарських занять), розв’язування 

тестових завдань  з використанням технологій дистанційного навчання на платформі 

https://test-d-learn.pnu.edu.ua/, а також додаткових письмових індивідуальних завдань.  

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають семінарські заняття навчальної дисципліни.  

Лекційні заняття можуть проводяться з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

8. Рекомендована література 

1. Договірне право України: навч.посіб. для підготовки до іспитів / За ред. Тетарчук 

І.В. К.: Центр учбової літератури. 2018. 259 с. 

2. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб./ Т.В. Боднар, О.В. Дзера, 

Н.С. Кузнєцова К. : Юрінком Інтер. 2018. 896 с. 

3. Мілаш В.С. Договірне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм 

навчання усіх спеціальностей університету/ В.С. Мілаш; Харків. нац. ун-т міськ. Госп-ва ім. 

О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 80 с. 

4. Марушева О.Г. Договірне право: конспект лекцій. Харків: «Монограф», 2016. 107 с. 

5. Договірне регулювання приватно-праових відносин в умовах євроінтеграційних 

процесів в Україні: монографія / за заг. ред. академіка НАПрН України О.Д. Крупчана; 

наук. ред. А.Б. Гриняк. Київ. 2017. 334 с. 

6. Богославець В. М. Договори про надання правових послуг: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2008. 19 с. 
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