
Програмові вимоги із навчальної дисципліни  

«Договірне право» 

для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання 
ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Право» (081)  

     
Тема 1. Науково-теоретична класифікація цивільно-правових договорів. 

1. Принципи здійснення класифікації договорів та їх характеристика. 

2. Правове значення класифікації договорів. 
3. Види класифікаційних форм (утворень) та групування окремих договорів за схемою 

— рід, тип, вид. 
4. Класифікації договорів за їх окремими правовими властивостями та за сферою їх 

застосування. 

5. Особливості класифікації договорів за універсальним критерієм, тобто за правовою 
метою договору, за його предметом, за його суб'єктним складом тощо. 

6. Поняття непоіменованих договорів. 
7. Поняття «інтегрованих» і «нетипових» договорів. 
8. Поняття попереднього договору. 

9. Правова природа попереднього договору. 
10. Зміст попереднього договору. 

11. Розмежування попереднього договору і протоколу про наміри. 
12. Місце договору комерційної концесії в системі цивільних договорів. 
13. Місце договору факторингу в системі цивільних договорів. 

14. Загальна характеристика дилерських договорів. 
15. Визначення публічного договору. 

16. Ознаки публічного договору. 
17. Предмет публічного договору. 
18. Вимоги, що ставляться законодавством до суб'єктного складу публічного договору. 

19. Порядок укладення публічних договорів. 
20. Форма укладення публічного договору. 

21. Наслідки недотримання вимог законодавства при укладенні та виконанні 
публічного договору. 

Тема 2. Загально-правові засади захисту цивільних прав та інтересів. Загальні 

засади договірної відповідальності. 

1. Визначення цивільно-правового захисту. 

2. Співвідношення поняття  «захист цивільних прав» і «охорона цивільних прав». 
3. Підстави для захисту цивільних прав. 
4. Форми захисту цивільних прав. 

5. Способи захисту цивільних прав. 
6. Збитки та їх ознаки. 

7. Характеристика реальних збитків. 
8. Упущена вигода. 
9. Зміст принципу повного відшкодування збитків та приклади його застосування у 

цивільному законодавстві України. 
10. Випадки відшкодування збитків в обмеженому розмірі, передбачені ЦК України. 

11. Поняття моральної шкоди. 
12. Основні підстави відшкодування моральної шкоди в договірному праві України. 
13. Цивільно-правова відповідальність та її ознаки. 

14. Принципи цивільно-правової відповідальності. 
15. Форми та види цивільно-правової відповідальності. 

16. Співвідношення понять «цивільно-правова відповідальність», «санкція», «способи 
захисту цивільних прав», «заходи оперативного впливу». 



17. Підстави договірної відповідальності. 
18. Протиправність поведінки сторони договору як підстава договірної відповідальності. 
19. Підстава для звільнення від договірної відповідальності. 

20. Настання договірної відповідальності незалежно від вини сторони договору. 
Тема 3. Третейська угода 

1. Третейська угода, та її значення. 
2. Правова природа третейської угоди. 
3. Зміст третейської угоди. 

4. Класифікації третейських угод з визначенням критеріїв поділу. 
5. Поняття чинників від яких залежить дійсність третейської угоди. 

6. Принцип автономності третейської угоди. 
7. Порядок здійснення правонаступництва сторін третейської угоди. 

Тема 4 . Агентський договір 

1. Поняття агентського договору. 
2. Елементи агентського договору. 

3. Зміст агентського договору. 
4. Припинення агентського договору. 

Тема 5. Договір управління майном. 

1. Загальнотеоретична характеристика договору управління майном. 
2. Правова природа договору управління майном. 

3. Зміст і виконання договору управління майном. 
4. Відповідальність управителя. 
5. Припинення договору управління майном. 

6. Особливості управління цінними паперами. 
Тема 6. Договір факторингу 

1. Поняття договору факторингу. 
2. Предмет договору факторингу 
3. Суб'єктний склад договору факторингу. 

Зміст договору факторингу. 
Тема 7. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. Договір комерційної концесії. 

1. Поняття договору на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
2. Поняття та елементи ліцензійного договору 

3. Укладення та припинення ліцензійного договору 
4. Договір про створення на замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної 

власності.  
5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.  
6. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

7. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу). 
8. Зміст договору комерційної концесії та субконцесії.  

9. Відповідальність сторін та зміна і припинення договору комерційної концесії.  
10. Види договорів спільної діяльності. 
11. Форма та умови договору спільної діяльності. 

12. Сторони договору спільної діяльності 
13. Зміст договору спільної діяльності. 

14. Припинення договору простого товариства. 
Тема 8. Договори азартної гри 

1. Поняття та види договорів азартної гри. 

2. Договір азартної гри. 
3. Договір парі. 

4. Договір лотереї. 
5. Договір розіграшу. 



Тема 9. Договір про надання медичних послуг. 

1. Правова природа відносин з надання медичної допомоги  
2. Підстави зобов'язань з надання медичних послуг 

3. Поняття та особливості договору про надання медичних послуг.  
4. Укладення, об'єкт і предмет договору про надання медичних послуг. 

5. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг 
6. Інформована згода пацієнта на медичне втручання 
7. Медична таємниця 

8. Відповідальність за договором про надання медичних послуг 
Тема 10. Договір про конфіденційність 

1. Поняття та загальна характеристика договору про конфіденційність. 
2. Елементи договору про конфіденційність. 

Тема 11. Договір про надання інформаційних послуг 

1. Поняття договору про надання інформаційних послуг. 
2. Сторони в договорі про надання інформаційних послуг. 

3. Права і обов'язки сторін в договорі про надання інформаційних послуг. 
4. Порядок укладання договору про надання інформаційних послуг та його припинення.  

Тема 12. Шлюбний договір 

1. Поняття та зміст шлюбного договору. 
2. Право на укладення шлюбного договору. 

3. Форма шлюбного договору. 
4. Строк дії шлюбного договору. 
5. Порядок визначення у шлюбному договорі правового режиму майна. 

6. Визначення у шлюбному договорі права на утримання. Динаміка шлюбного договору. 
7. Визнання шлюбного договору недійсним. 

Тема 13. Спадковий договір 

1. Передумови виникнення спадкового договору. 
2. Поняття та правова природа спадкового договору. 

3. Сторони спадкового договору. 
4. Форма спадкового договору. 

5. Зміст спадкового договору. Обов'язки набувача у спадковому договорі. 
6. Забезпечення виконання спадкового договору. 
7. Припинення спадкового договору. 

 


