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Теоретична частина: 

1. Зобов’язання: поняття, особливості, види, суб’єкти.  

2. Виконання зобов’язань. 

3. Загальні положення про способи забезпечення виконання зобов’язань, їх 

характерні риси.  

4. Поняття, функції, види неустойки. Характерні риси штрафу та пені. 

Збільшення та зменшення розміру неустойки.  

5. Поняття, порядок оформлення, строки, підстави припинення поруки.  

6. Поняття, порядок оформлення, види, строки, підстави припинення 

гарантії.  

7. Поняття, функції, форма завдатку. Відмінність завдатку від авансу.  

8. Поняття, правове регулювання застави. Сторони, форма, зміст договору 

застави.  

9. Види застави: заклад; застава товарів у обороті та переробці; застава 

майнових прав, застава цінних паперів; іпотека. Порядок звернення 

стягнення на предмет застави.  

10. Поняття та особливості притримання. 

11. Поняття припинення зобов’язань. Належне виконання; зарахування 

зустрічних вимог; домовленість сторін: новація, передання боржником 

відступного, прощення боргу. 

12. Поєднання боржника та кредитора в одній особі; неможливість 

виконання; смерть кредитора чи боржника; ліквідація юридичної особи.  

13. Загальні положення про порушення зобов’язань та їх правові наслідки. 

14. Поняття, функції цивільно-правовивих договорів.  

15. Зміст свободи договору.  

16. Класифікація договорів.  

17. Основний та попередній договори.  

18. Вільні та публічні договори. Ознаки публічних договорів. 

Взаємоузгоджені та договори приєднання.  

19. Договори за участю третіх осіб.  

20. Зміст договору. Істотні умови договору.  

21. Поняття та стадії укладення договорів.  

22. Місце та момент укладення договору.  

23. Особливості укладення деяких видів договорів (на аукціонах, біржах,  

тощо). 

24. Зміна та розірвання договорів. 

25. Договір  купівлі-продажу. Зміст  договору купівлі-продажу.  

26. Правові наслідки порушення умов договору щодо кількості, асортименту, 

якості товару.  

27. Гарантійні строки. Ціна і оплата товару. Продаж товару у кредит. 

Особливості купівлі-продажу товару на біржі.  

28. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу. Продаж 

товару за зразками. Продаж товарів з використанням автоматів. Договір з 



умовою про доставку товару покупцеві. Поняття договору найму-

продажу.  

29. Поняття, сторони, порядок і форма укладання договору поставки. Істотні 

умови та зміст договору.  

30. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської 

продукції.  

31. Поняття та зміст договору про постачання енергетичними й іншими 

ресурсами через приєднану мережу; його відмінність від подібних 

договорів.  

32. Загальна характеристика договору міни.  

33. Поняття договору дарування. Предмет, форма, сторони договору 

дарування. Сторони у договорі дарування, їх права та обов’язки. 

Розірвання договору дарування. Пожертва й права пожертвувача.  

34. Поняття, форма і сторони договору ренти.  Забезпечення виплати ренти і 

відповідальність за прострочення виплати ренти.  

35. Поняття договору довічного утримання (догляду).  Форма, сторони і 

особливості договору довічного утримання.  Обов’язки сторін за 

договором довічного утримання.  

36. Припинення договору довічного утримання й правові наслідки 

розірвання договору довічного утримання.      

37. Поняття та предмет договору найму. Строк договору найму.  

38. Поняття договору піднайму. Припинення договору найму.  

39. Основні різновиди договору найму (оренди).   

40. Договір прокату. Предмет та особливості договору прокату. Плата за 

прокат речі. Особливості договору прокату.  

41. Договір найму  (оренда) земельної ділянки. 

42. Найм будівлі або іншої споруди. Порядок державної реєстрації договору 

будівлі або споруди, плата за користування.   

43. Найм (оренда) транспортного засобу. Особливості найму транспортного 

засобу з екіпажем.  

44. Поняття договору найму житла. Сторони у договорі найму житла. 

45. Предмет і форма договору найму житла.  Обов’язки наймача житла. 

Строк договору найму житла.  

46. Договір піднайму житла. Розірвання договору найму житла. 

47. Поняття договору лізингу. Форма та зміст договору лізингу. 

48. Права та обов’язки сторін договору лізингу.  

49. Поняття та сторони договору позички.  Форма та предмет договору 

позички. Зміст та строк договору позички. 

50. Розірвання договору позички. Припинення договору позички.  

51. Договір підряду та його характерні ознаки.  

52. Зміст договору підряду. Права та обов’язки сторін. Ціна роботи. Поняття 

кошторису. Строки виконання роботи. Порядок оплати роботи. 

53. Відповідальність сторін за договором підряду.  

54. Договір побутового підряду. Форма, поняття, зміст, основні умови 

укладання і виконання договору побутового підряду.  



55. Поняття договору будівельного підряду. Обов’язки сторін за договором 

будівельного підряду. Порядок, строк і укладання договору будівельного 

підряду.  

56. Загальна характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. 

Обов’язки  підрядника та замовника.  Відповідальність підрядника за 

недоліки  документації та робіт.  

57. Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. Порядок виконання робіт за 

договором. Права сторін на результати робіт.  Обов’язки сторін.  

58. Поняття, види, сторони договору з надання послуг.  

59. Поняття договорів перевезення вантажів, види, предмет, сторони. 

60. Поняття договорів перевезення пасажирів, предмет, сторони, форма, 

права та обов’язки сторін. 

61. Поняття, предмет та форма договору транспортного експедирування. 

62. Сторони за договором транспортного експедирування, їх права та 

обов’язки. 

63. Підстави та межі відповідальності за порушення договору транспортного 

експедирування. 

64. Поняття та види договору зберігання.  

65. Сторони за договором зберігання, їх права та обов’язки. 

66. Договір складського зберігання. 

67. Спеціальні види договорів зберігання. 

68. Поняття, предмет та форма договору страхування. 

69. Сторони та учасники за договором страхування. 

70. Права та обов’язки сторін за договором страхування. 

71. Укладання договору страхування, зміст страхового поліса. 

72. Поняття, предмет та правова характеристика договору доручення.  

73. Сторони за договором доручення, їх права та обов’язки. 

74. Поняття, предмет та правова характеристика договору комісії.  

75. Сторони за договором комісії, їх права та обов’язки. 

76. Поняття, предмет та правова характеристика договору управління 

майном.  

77. Сторони за договором управління майном, їх права та обов’язки. 

78. Поняття та характеристика договору позики. 

79. Поняття та характеристика договору банківського вкладу. 

80. Поняття та характеристика договору банківського рахунку. 

81. Поняття та характеристика договору факторингу. 

82. Поняття та характеристика кредитного договору. 

83. Форми та види розрахунків. 

84. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 

85. Розрахунки за акредитивом. 

86. Розрахунки за інкасовими дорученнями. 

87. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. 

88. Поняття, предмет та правова характеристика договору комерційної 

концесії.  



89. Сторони за договором комерційної концесії, їх права та обов’язки. 

90. Зобов’язання  з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкти).  

91. Відмінність деліктних зобов’язань від договірних зобов’язань.  

92. Система зобов’язань  з відшкодування шкоди. Підстави та умови 

виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди. 

93. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на 

самозахист. 

94. Відповідальність за шкоду, завдану працівником.  

95. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг).  

96. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи. 

97. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми 

особами. 

98. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено 

дієздатними особами.  

99. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади.  

100. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими 

органами.  

101. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. 

102. Відшкодування моральної шкоди. 

 

Практична частина 

Задача  1. 

Громадянин Міронюк уклав з робітниками будівельної організації 

Антоновим, Соколовим і Хмельновим договір, який вони назвали трудовою 

угодою, і у відповідальності з яким останні зобов'язались у вільний від 

основної роботи час збудувати на ділянці Міронюка будинок з його 

матеріалів. Оскільки Міронюк не зміг до обумовленого строку дістати 

матеріали і передати їх робітникам, то вони почали будувати будинок на 

місяць пізніше, ніж узгоджено за договором. До 18 червня будівництво 

будинку було майже закінчено, залишилося лише провести деякі малярні 

роботи, але вночі була гроза, і від удару блискавки будівля згоріла. Робітники 

вимагали від Міронюка оплатити вартість роботи, посилаючись на те, що 

укладений договір був трудовим. Міронюк відмовився оплатити вартість 

роботи в зв'язку тим, що вона ним не прийнята.  

Чи обґрунтовані вимоги робітників та заперечення Міронюка?  

Чи можна назвати договір, який був укладений між Миронюком і 

робітниками трудовим договором? 

 Яким буде рішення суду по цій справі? 

 

Задача 2. 

Карпович знайшов йоркширського тер'єра під час прогулянки в 

Молодіжному парку. Через декілька днів він побачив об'яву, де було обіцяно 

винагороду особі, яка поверне йоркширського тер'єра, і вказано номер 

телефону. Жіночий голос по вказаному телефону назвав адресу, куди слід 



доставити собаку. Господар квартири Маркелов визнав собаку своїм, але 

відмовився його прийняти. Також з'ясувалося, що Маркелов об'яву не давав, 

а номер телефону, зазначений в об'яві, належить його сусідці по квартирі 

Івановій, з якою він перебував у неприязних стосунках. 

Чи повинен Маркелов прийняти свого собаку, виплатити винагороду 

Карповичу та відшкодувати витрати, пов'язані з утриманням собаки? 

 

Задача 3. 

 ТОВ "Молоко" (далі - ТОВ) уклало договір комісії на реалізацію 

дитячих молочних продуктів, що належали ПАТ "Деснянське молоко" (далі - 

ПАТ). Відповідно до укладеного договору ТОВ як комісіонер брало на себе 

обов'язок щодо реалізації молочної продукції комітента споживачам, 

отримуючи за це винагороду в розмірі 10% від вартості реалізованої 

продукції. 

У липні цього ж року через аварію системи енергопостачання і у 

зв'язку з цим простою протягом тривайого часу холодильних агрегатів ТОВ 

молочна продукція ПАТ втратила споживчі властивості. ПАТ звернулося з 

вимогами до ТОВ про відшкодування вартості молочної продукції, що стала 

не придатною для реалізації, на суму 16 000 гри. 

Оцініть законність і обгрунтованість вимог комітента. Яке юридичне 

значення має та обставина, що молочна продукція втратила споживчі 

властивості внаслідок аварії системи енергопостачання ? 

 

Задача 4. 

Будько уклав із підприємцем Спритним договір управління житловим 

будинком строком на 5 років, встановивши плату останньому в розмірі 30 % 

доходу від експлуатації будинку щомісячно. 

Спритний здав будинок в оренду під магазин. Згодом, отримавши 

кредит у банку під іпотеку будинку, він надбудував у житловому будинку два 

поверхи на 4 квартири, які став здавати за договором найму (оренди) житла 

туристам за певну плату, і цими грошима розраховувався з банком за 

отриманий кредит. Будько, не задоволений таким станом справ, звернувся з 

позовом до суду про розірвання договору і стягнення з управителя 

неотриманих доходів відповідно до умов договору. 

Як слід вирішити справу  

 

 



2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт 

TimesNewRoman, роміршрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання 

тексту по ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 

нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе 

має бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують 

увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Складання фабули практичної задачі 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 

матеріали (судові рішення) однієї судової справи в сфері виконання 

судовогорішення.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/


Основні вимоги:  

1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути 

розрахованою не на пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в 

ході її вирішення більш-менш комплексного тлумачення та застосування 

низки норм, які регулюють відповідні правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, 

мають бути додані до роботи у вигляді додатків. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 
3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі в 

конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що 

входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, які 

поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 



Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може скласти 2 

ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням посилання 

(для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), оформлений 

власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовкареферативногоповідомлення за матеріаламипублікацій в 

науковихперіодичнихвиданнях, в якихвисвітлюютьсясучасніпроблемицивільного 

процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне реферативне 

повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

Підготовка мультимедійної презентаціїу форматі PowerPoint (з наданням 

електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної науки 

на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне 

засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/

