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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦКУРСУ  

«ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ» 

1. Державне регулювання договірних відносин у сфері господарювання: поняття, мета, 

завдання, принципи. 

2. Національне законодавство як правова основа регулювання договірної господарської 

діяльності.  

3. Місце міжнародних договорів в регулюванні договірних відносин в сфері господарювання.  

4. Роль судової практики в регулюванні договірних відносин у сфері господарської діяльності. 

5. Ознаки та поняття господарського договору.  

6. Правова природа господарського договору.  

7. Теорії щодо визначення поняття господарського договору та розуміння його правової 

природи.  

8. Свобода господарського договору, її межі. 

9. Класифікація господарських договорів. 

10. Суб’єктний склад господарського договору.  

11. Характеристика правового статусу сторін господарського договору.  

12. Треті особи як учасники господарських договірних відносин. 

13. Істотні та інші умови господарського договору.  

14. Характеристика предмету господарського договору як істотної умови.  

15. Ціна як істотна умова господарського договору.  

16. Поняття та види строків у господарських договорах. 

17. Загальний порядок укладення господарських договорів.  

18. Спеціальний порядок укладення господарських договорів, його різновиди. 

19. Поняття та загальна характеристика договорів про передачу майна у власність суб’єктами 

господарювання.  

20. Види господарських договорів про передачу майна у власність. 

21. Загальна характеристика договору поставки.  

22. Порядок укладення, зміст та форма договору поставки.  

23. Права та обов’язки сторін за договором поставки.  

24.  Права та обов’язки сторін за договором енергопостачання.  

25.  Відповідальність сторін за договором енергопостачання. 

26. Поняття та загальна характеристика договорів про передачу майна у користування.  

27. Види господарських договорів про передачу майна у користування. 

28. Загальна характеристика договору оренди майна у сфері господарювання.  

29.  Види договорів оренди майна у сфері господарювання. 

30. Поняття та ознаки договору оренди державного та комунального майна.  

31. Порядок укладення, зміст та форма договору оренди державного та комунального майна.  

32. Права та обов’язки сторін за договором оренди державного та комунального майна.  

33. Відповідальність сторін за договором оренди державного та комунального майна. 

34. Види господарських договорів про виконання робіт. 

35. Види господарських договорів про надання послуг. 

36. Поняття та ознаки договору перевезення вантажу.  

37. Порядок укладення, зміст та форма договору перевезення вантажу.  

38. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажу. 

39. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу. 

40. Види господарських договорів, що опосередковують відносини суб’єктів господарювання у 

сфері  

41.  Відповідальність сторін за договором комерційної концесії. 

Схвалено кафедрою цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана 
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