
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права 

(протокол № 1 від 30 серпня 2022 р.) 

 

Програмові вимоги з навчальної дисципліни 

 «Договори у сфері надання послуг»  

для магістрантів спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання 
 

 

Змістовий модуль 1. Теоретично-правові основи договірного 

регулювання послуг 

Тема 1. Поняття, ознаки та види послуг 
Основні поняття і особливості правового регулювання надання послуг в 

законодавстві України. Послуга як правова категорія: законодавчий та 

доктринальний підходи. Ознаки послуги як правової категорії.  

Джерела правового регулювання зобов’язань з надання послуг та їх 

характеристика. 

Поняття та ознаки послуги як економічної категорії. Класифікація послуг. 

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

правова характеристика. 

 

Тема 2. Договір як регулятор відносин з надання послуг: загальні 

положення 

Розвиток інституту договірних зобов’язань з надання послуг у 

законодавстві України. Система договорів про надання послуг: доктринальні 

підходи. 

Загальна характеристика договору про надання послуг: поняття, ознаки, 

зміст та відповідальність.  

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

Непоіменовані договори у сфері послуг. 

 

Змістовий модуль 2. Характеристика окремих видів договорів про 

надання послуг  

 

Тема 3. Договірне регулювання надання транспортних послуг 

Види перевезень та їх правове регулювання. Загальна характеристика 

договору перевезення вантажу. Укладення договорів перевезення вантажів. 

Сторони договору перевезення вантажу. Зміст і виконання договорів 

перевезення вантажів. Відповідальність за неналежне виконання договору 

перевезення вантажів. Підстави і межі відповідальності перевізника. 

Відповідальність відправника вантажу і вантажоодержувача. Особливості 

перевезення вантажу залізничним транспортом. Договір перевезення вантажу 

автомобільним транспортом. Договір перевезення вантажів морським 

транспортом. Договір перевезення вантажу річковим транспортом. 

Особливості договору перевезення пасажира та багажу різними видам 

транспорту. Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом. 

Договір перевезення пасажира та багажу автомобільним транспортом. Договір 

перевезення пасажира та багажу річковим транспортом. Договір перевезення 

повітряним транспортом. 



 

Тема 4. Договірне регулювання надання послуг зберігання 
Загальні положення про договір зберігання. Поняття і предмет договору 

зберігання. Обов'язки сторін договору зберігання. Відповідальність зберігача. 

Договір складського зберігання. Зберігання речей із правом їхнього 

використання. 

Договірне регулювання спеціальних видів зберігання. Зберігання речі у 

ломбарді. Зберігання цінностей у банку. Зберігання речей у камерах схову 

організацій, підприємств транспорту та у гардеробі організації. Зберігання 

речей пасажира під час його перевезення та зберігання речей у готелі. 

Зберігання автотранспортних засобів. 

Загальна характеристика договору про охорону об’єктів. 

 

Тема 5. Договірне регулювання надання посередницьких послуг 

Поняття, види та особливості посередницьких послуг. 

Поняття, елементи та зміст договору доручення. Порядок укладення та 

виконання договору доручення. Фідуціарний характер відносин доручення. 

Припинення договору доручення. 

Загальна характеристика договору комісії. Відмінність договору комісії від 

договору доручення. Зміст договору комісії. Виконання і припинення договору 

комісії. Відповідальність комісіонера. 

Загальна характеристика агентського договору: поняття, предмет, сторони 

та зміст. Припинення агентського договору. 

Договір управління майном: поняття, предмет, форма. Об'єкти управління. 

Особливості правового режиму майна, що знаходиться в управлінні. Зміст і 

виконання договору управління майном. Відповідальність управителя. 

Припинення договору управління майном.  

 

Тема 6. Договірне регулювання надання фінансових послуг 

Договір про надання  фінансових послуг. Поняття та види фінансових 

послуг.   

Кредитний договір: поняття, сторони та зміст. Виконання кредитного 

договору. Правові наслідки недійсності кредитного договору. 

Договір банківського вкладу: поняття, сторони, предмет. Види банківських 

вкладів та їх оформлення. Виконання договору банківського вкладу. Правові 

наслідки порушення договору банківського вкладу. Цивільно-правовий захист 

прав вкладників. 

Договір банківського рахунку: поняття, порядок укладення, форма. 

Виконання договору банківського рахунку. Списання коштів з банківського 

рахунку. Арешт рахунка і призупинення операцій по рахунку. Правові наслідки 

порушення договору банківського рахунку. 

Окремі види договорів банківського рахунку. Правовий режим окремих 

банківських рахунків (розрахункових, поточних, бюджетних, 

кореспондентських і ін.). 

Договір фінансування під уступку грошової вимоги. Поняття і види 

факторингу. Суб’єктний склад і зміст договору. Права та обов’язки сторін 

договору факторингу. 



 

Тема 7. Договірне регулювання надання туристичних, екскурсійних 

та готельних послуг 

Договір про надання туристичних послуг: поняття, загальна 

характеристика, сторони. Істотні умови договору про надання туристичних 

послуг. Відповідальність за неналежне виконання чи невиконання умов 

договору про надання туристичних послуг. 

Договір на екскурсійне обслуговування: поняття та юридична 

кваліфікація. Форма договору та порядок його укладання. Сторони та їх 

відповідальність за договором на екскурсійне обслуговування. 

Поняття та особливості правового регулювання договору про надання 

готельних послуг. Види  закладів розміщення.  

 

Тема 8. Договірне регулювання надання медичних послуг 

Договір про надання медичних послуг: поняття, загальна характеристика 

та особливості виконання. Свобода договору про надання медичної послуги. 

Істотні умови договору про надання медичної послуги. Якість надання 

медичної послуги. Суб’єктний склад і зміст договору. Інформована згода 

пацієнта на медичне втручання. Медична таємниця. 

Права та обов’язки сторін договору про надання медичних послуг. 

Відповідальність за неналежне виконання чи невиконання умов договору про 

надання медичних послуг.  

Класифікація договорів про надання медичних послуг. Договір про 

надання косметичних послуг. Договір сурогатного материнства. Договірні 

відносини у сфері трансплантації органів.  

Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій. Суб’єктний склад і зміст договору. 

 

Тема 9. Договірне регулювання надання освітніх, правових та інших 

видів послуг 

Договір про надання освітніх послуг: поняття, загальна характеристика та 

особливості виконання. Істотні умови та сторони договору. Права та обов’язки 

сторін договору про надання освітніх послуг. Відповідальність за неналежне 

виконання чи невиконання умов договору про надання освітніх послуг. 

Договірне регулювання надання правових послуг. Співвідношення понять 

«правова послуга» та «правова допомога». 

Договір про надання інформаційних послуг: предмет, сторони, порядок 

укладення і виконання, відповідальність за неналежне виконання. 

Договір про надання телекомунікаційних послуг: поняття, загальна 

характеристика, сторони. Істотні умови договору про надання 

телекомунікаційних послуг. Відповідальність за неналежне виконання чи 

невиконання умов договору про надання телекомунікаційних послуг. 

 

 

 

Керівник:                                 доц.  Руслана ГЕЙНЦ 


