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Назва курсу  Господарські договори 

Адреса викладання 

курсу 

https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-procesy. 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра цивільного права та процесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» 

 

Викладачі курсу Бек Юліан Богуславович, к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 

процесу, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-procesy. 

yulian.bek@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щопонеділка, 11:30-15:00 год. (юридичний факультет, м.Львів, вул. 

Січових Стрільців, 14, ауд. 306) та консультації в день проведення 

лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також он-

лайн консультації через Viber. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту: yulian.bek@lnu.edu.ua 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-procesy 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб вони могли вирішувати аналітичні 

завдання та практичні казуси, застосовувати теоретичні положення на 

практиці, розвинули навики складання господарських договорів з 

урахуванням положень права ЄС. 

Тому у курсі представлено як огляд теоретичних концепцій, так і 

процесів та інструментів, які потрібні для досягнення мети викладання 

курсу.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Господарські договори» є завершальною вибірковою 

дисципліною з спеціальності 081 «Право» для освітньої програми 08 

«Право», яка викладається в першому семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми права, які 

регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі 

укладення та виконання господарських договорів, а також 

теоретичні засади формування законодавчої бази, що регулює 

виникнення та припинення відповідних договірних відносин, 

колізії та прогалини чинного законодавства, судова практика та 

досвід зарубіжних країн.  
 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Господарські 

договори» є опанування теоретичних та практичних проблем 

правовідносин, що виникають у зв’язку з визначенням правової 

природи договорів у сфері господарювання, укладенням та 

виконанням господарських договорів, а також питання 

відповідальності суб’єктів договірних відносин, вивчення 

теоретичних положень та вироблення навичок практичного 

застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.  

Основними цілями вивчення дисципліни «Господарські 

договори» є аналіз актів цивільного та господарського 

законодавства України, міжнародних актів, актів вищих судових 

інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення 

аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів 

застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і 

розвинути навики складання господарських договорів з 

https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-procesy
mailto:yulian.bek@lnu.edu.ua


урахуванням положень права ЄС. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література: 

- Боднар Т.В., О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова. Договірне право України. – 

К.: Юрінком Інтер, 2018. 

- Проблеми правового регулювання договірних відносин суб’єктів 

господарювання: монографія / В. М. Адам та ін.; за заг. ред. М. С. 

Долинської. — Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. — 247 

с.  

- Мілаш В. С. Договірне право / В. С. Мілаш; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 

80 с. 

- Тетарчук І.В. Господарське право України. – К.: Видавництво ЦУЛ, 

2021. – 216с. 

 

 

Додаткова література:  

- Беляневич О. Про предмет значного правочину // 

Підприємництво, господарство і право. – 2018. - №10 – С.55-60. 

- Бучинська А. Штрафні санкції у сфері господарювання за 

законодавством України та Польщі // Підприємництво, 

господарство і право. – 2019. - №6. – С.68-72. 

- Гречаник А.В. Істотні умови господарського договору у 

сучасних умовах господарювання // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. – 2017. - №42. 

- Петруненко Я. Особливості контрактації сільськогосподарської 

продукції та її роль і значення в забезпеченні ефективного 

використання державних коштів // Підприємництво, 

господарство і право. – 2019. - №6. – С.94-99.  

- Товкун І., Зал Д. Укладення договору поставки у спрощеній 

формі: на матеріалах судової практики // Підприємництво, 

господарство і право. – 2021. - №5. – С.40-44. 

- Швидка Т., Ушаков А. Рамкова угода як крок до 

централізованих державних закупівель // Підприємництво, 

господарство і право. – 2021. - №6. – С.80-84. 

- Щербина В., Боднар Т. Договори в товаристві з обмеженою 

відповідальністю // Підприємництво, господарство і право. – 

2021. - №1. – С.81-87. 

- Contract law: the  fifth edition / Lindy Willmott, Sharon Christensen, 

D.A.Butler, Bill Dixon. - Oxford: Oxford University Press, South 

Melbourne, Victoria, Australia, 2018. - 1053 pp. 

- Contract law: the second edition / Tracey Hough, Ewan Kirk. - 

Routledge, London, 2021. - 506 pp. 

- Contract law: the second edition / Neil Andrews. - Cambridge 

University Press, Cambridge, United Kingdom, 2015. - 627 pp. 

- Contract law: the second edition / Paul McDermott, James 

McDermott. – Bloomsbury Professional, Dublin, Ireland, 2017. - 

1832 pp. 

- European contract law and the creation of norms / Prof. Dr iur. Dr 

phil. Stefan Grundmann, Prof. Hugh Collins, Prof. Dr Fernando 

Gómez Pomar, Dr Jacobien Rutgers, Prof. Dr Pietro Sirena. - 2021. 

- Poole's Casebook on Contract Law: the fifteenth edition / Robert 

Merkin, Séverine Saintier. - Oxford University Press, 2021. - 856 pp. 

 

 

Тривалість курсу 90 год. 

https://jurkniga.ua/author/tetarchuk-i-v/
https://jurkniga.ua/brand/tsul/
https://jurkniga.ua/category/kommercheskoe-pravo/2021/


 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Господарські договори» 

спрямовано на розвиток у здобувачів вищої освіти таких 

компетентностей: 

- загальні компетентності, зокрема: здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу основних договірних конструкцій 

господарських договорів; здатності проводити дослідження на 

відповідному рівні; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації; здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері 

як усно, так і письмово; здатність генерувати нові ідеї (креативність), 

нові конструкції господарських договорів; здатність приймати 

обґрунтовані рішення; здатності спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності) щодо проблематики договірного 

регулювання у сфері господарювання; здатності розробляти проекти 

господарських договорів. 

- спеціальні компетентності, зокрема: здатність застосовувати 

принципи верховенства права для розв’язання складних задач і 

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності, щодо 

регулювання договірних відносин у сфері господарювання; здатність 

оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових 

систем з правовою системою України у сфері договірного права; 

здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, 

ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією через конструкцію господарського договору; здатність 

самостійно готувати проекти господарських договорів, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати:  правову природу, поняття та види господарських 

договорів; загальний та спеціальний порядок укладення 

господарських договорів; вимоги господарського законодавства 

щодо форми та змісту договорів у сфері господарювання; 

особливості зміни чи припинення господарських договорів; 

специфіку відповідальності суб’єктів господарювання за 

невиконання чи неналежне виконання господарських договорів; 

порядок укладення та виконання окремих видів господарських 

договорів. 

вміти: правильно застосовувати законодавство, що регулює 

порядок укладення та виконання господарських договорів; 

аналізувати і порівнювати положення договірного права України; 

складати проекти різних типів господарських договорів; 

аналізувати практичні казуси; ефективно взаємодіяти з 

аудиторією і в команді, презентувати ідеї, проводити обговорення 

проблемних питань договірного регулювання господарських 

відносин; приймати рішення з урахуванням положень договірного 

права при вирішенні спорів, пов’язаних з непоіменованими 

договорами. 
 

Ключові слова Договір, господарський договір, господарські зобов’язання 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 



Теми 1. Місце курсу «Господарські договори» серед інших 

юридичних дисциплін. 

2. Поняття та правова природа господарського договору. 

3. Відповідальність суб’єктів договірних відносин у сфері 

господарювання. 

4. Договори про передачу майна у власність суб’єктами 

господарювання. 

5. Господарські договори про передачу майна у користування. 

6. Договори про виконання робіт суб’єктами господарювання. 

7. Договори про надання послуг суб’єктами господарювання. 

8. Договори, що опосередковують відносини суб’єктів 

господарювання у сфері інтелектуальної власності. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру  

Пререквізити Для всестороннього засвоєння спецкурсу «Господарські договори» 

необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, 

господарське, цивільне, сімейне, адміністративне, фінансове, 

міжнародне приватне право та ін. В межах перелічених дисциплін 

вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і 

системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і 

підстав їх виникнення, майнові права та інтереси учасників 

цивільних та господарських відносин, система органів 

державного управління та форми і засоби їх впливу на інших 

суб`єктів права, основи оподаткування і т.д.  
_______________ 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія. 

 

Необхідне обладнання Вивчення курсу може не потребувати використання програмного 

забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів - 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів -  25 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів - 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 



дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Предмет курсу «Господарські договори».  

2. Характеристика та правова природа відносин, що складають 

предмет курсу, їх класифікація.  

3. Методи правового регулювання відносин,  що складають 

предмет курсу. 

4. Загальна характеристика курсу «Господарські договори» як 

інституту господарського законодавства, його мета та завдання.  

5. Система курсу «Господарські договори». Підстави та критерії 

поділу курсу на загальну та особливу частину. 

6. Загальна характеристика джерел правового регулювання курсу 

«Господарські договори».  

7. Класифікація джерел курсу.  

8. Державне регулювання договірних відносин у сфері 

господарювання: поняття, мета, завдання, принципи. 

9. Національне законодавство як правова основа регулювання 

договірної господарської діяльності.  

10. Місце міжнародних договорів в регулюванні договірних 

відносин в сфері господарювання.  

11. Роль судової практики в регулюванні договірних відносин у 

сфері господарської діяльності. 

12. Ознаки та поняття господарського договору.  

13. Правова природа господарського договору.  

14. Теорії щодо визначення поняття господарського договору та 

розуміння його правової природи.  

15.  Свобода господарського договору, її межі. 

16. Класифікація господарських договорів. 

17. Суб’єктний склад господарського договору.  

18. Характеристика правового статусу сторін господарського 

договору.  

19. Треті особи як учасники господарських договірних відносин. 

20. Істотні та інші умови господарського договору.  

21. Характеристика предмету господарського договору як істотної 

умови.  

22. Ціна як істотна умова господарського договору.  

23. Поняття та види строків у господарських договорах. 

24. Загальний порядок укладення господарських договорів.  

25. Спеціальний порядок укладення господарських договорів, його 

різновиди. 



26. Загальні вимоги щодо форми господарського договору.  

27. Вимоги щодо форми окремих видів господарських договорів. 

28. Припинення господарських договорів, його способи. 

29. Поняття та підстави відповідальності суб’єктів договірних 

відносин у сфері господарювання, її види.  

30. Поняття та загальна характеристика договорів про передачу 

майна у власність суб’єктами господарювання.  

31. Види господарських договорів про передачу майна у власність. 

32. Загальна характеристика договору поставки.  

33. Порядок укладення, зміст та форма договору поставки.  

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

35. Відповідальність сторін за договором поставки. 

36. Поняття та ознаки договору контрактації сільськогосподарської 

продукції.  

37. Порядок укладення, зміст та форма договору контрактації 

сільськогосподарської продукції..  

38. Права та обов’язки сторін за договором контрактації 

сільськогосподарської продукції.  

39. Відповідальність сторін за договором контрактації 

сільськогосподарської продукції. 

40. Правова природа, поняття та загальна характеристика договору 

енергопостачання.  

41. Порядок укладення, зміст та форма договору енергопостачання.. 

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

43.  Відповідальність сторін за договором енергопостачання. 

44. Поняття та загальна характеристика договорів про передачу 

майна у користування.  

45. Види господарських договорів про передачу майна у 

користування. 

46. Загальна характеристика договору оренди майна у сфері 

господарювання.  

47.  Види договорів оренди майна у сфері господарювання. 

48. Поняття та ознаки договору оренди державного та 

комунального майна.  

49. Порядок укладення, зміст та форма договору оренди державного 

та комунального майна.  

50. Права та обов’язки сторін за договором оренди державного та 

комунального майна.  

51. Відповідальність сторін за договором оренди державного та 

комунального майна. 

52. Поняття та ознаки договору лізингу. 

53. Суб’єктний склад договору лізингу. 

54. Порядок укладення, зміст та форма договору лізингу.  

55. Права та обов’язки сторін за договором лізингу.  

56. Відповідальність сторін за договором лізингу. 

57. Поняття та загальна характеристика договорів про виконання 

робіт суб’єктами господарювання.  

58. Види господарських договорів про виконання робіт. 

59. Поняття та ознаки договору підряду на капітальне будівництво.  

60. Порядок укладення, зміст та форма договору підряду на 

капітальне будівництво.  

61. Права та обов’язки сторін за договором підряду на капітальне 

будівництво.  

62. Відповідальність сторін за договором підряду на капітальне 

будівництво. 

63. Поняття та загальна характеристика договорів про надання 



послуг суб’єктами господарювання.  

64. Види господарських договорів про надання послуг. 

65. Поняття та ознаки договору перевезення вантажу.  

66. Порядок укладення, зміст та форма договору перевезення 

вантажу.  

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

68. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу. 

69. Поняття та ознаки агентського договору.  

70. Порядок укладення, зміст та форма агентського договору.  

71. Права та обов’язки сторін за агентським договором.  

72. Відповідальність сторін за агентським договором. 

73. Поняття та загальна характеристика договорів, що 

опосередковують відносини суб’єктів господарювання у сфері 

інтелектуальної власності. 

74.  Види господарських договорів, що опосередковують відносини 

суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності. 

75. Поняття та ознаки договору комерційної концесії.  

76. Порядок укладення, зміст та форма договору комерційної 

концесії.  

77. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії. 

78.  Відповідальність сторін за договором комерційної концесії. 

 

https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-procesy 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 


