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Загальні відомості про навчальну дисципліну
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи, доктринальні
засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії
та інститути договірного права, правові норми та наукові погляди щодо порядку укладення,
зміни та розірвання договорів, а саме: загальнотеоретична характеристика договору як
правової форми, що може опосередковувати різноманітні по суті суспільні відносини;
система принципів договірного права за цивільним законодавством; теоретичні і практичні
проблеми укладення цивільно-правових договорів; проблеми договірного регулювання у
різних сферах; проблеми класифікації цивільно-правових договорів, поняття «поетапного
(ступінчастого)» засобу побудови системи договорів; проблеми диференціації в системі
договорів; місце комерційного договору в загальній системі договорів; особливості
публічно-правових договорів; особливості зовнішньоекономічних договорів.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні аспекти договірного права» є
підготовка до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців
та майбутніх дослідників-науковців. Вивчення даного спеціального курсу спрямоване на
стимулювання наукових досліджень загально-правових проблем договірного права, оскільки
останнім часом увага зосереджувалась на аналізі питань правового регулювання конкретних
видів договорів.
Розбудова в Україні правової держави, зорієнтованої на європейські та світові
стандарти зумовлює не тільки вивчення закономірностей розвитку національної правової
системи та можливості запровадження у вітчизняну систему міжнародно-правових
стандартів, а й доктринальне осмислення загальновизнаних підходів та можливості сучасних
змін загальноприйнятої концепції договірного права.
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Сучасні аспекти
договірного права» є визначення концептуального підходу до поняття договору в цивілістиці
та реалізації принципу свободи договору. Виробити в процесі навчання принципово новий
підхід до оцінки ролі та значення договірних відносин в загальній системі суспільних
відносин.
Пререквізити:
філософія правозастосування та логіка юридичної аргументації; сучасні методології
науково-правових досліджень; юридична компаративістика; нормопроектувальна та
правозастосовна діяльність юриста; право інтелектуальної власності
Постреквізити:
інформаційні системи та технології в правозастосовчій діяльності; цивільне
процесуальне право: сучасні аспекти правозастосування; цивільне право: сучасні аспекти
правозастосування; сучасні аспекти спадкового права; особливості розгляду окремих
категорій цивільних справ

4
Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі
спеціальності 081 «Право»
Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або
інноваційного характеру у сфері права.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства
Спеціальні
(фахові,
предметні) компетентності права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі,
у ситуаціях правової невизначеності.
ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової
системи Європейського Союзу на правову систему України.
ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив
Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, а також практики Європейського суду з прав людини
на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.
ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного
права та міжнародних правових систем з правовою системою
України.
ФК5. Здатність використовувати сучасні правові
доктрини та принципи у правотворчості та в процесі
застосовування інститутів публічного і приватного права, а
також кримінальної юстиції.
ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння
основних засад (принципів) та процедур судочинства в
Україні.
ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові
інструменти альтернативного позасудового розгляду та
вирішення правових спорів.
ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у
сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією.
ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та вмотивованості.
Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081
«Право» повинні продемонструвати такі результати навчання:
ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних
джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні,
тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи
дослідження.
ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати
варіанти їх розв’язання.
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ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та
практичної діяльності.
ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих
послуг.
ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з
правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин,
цінностей та принципів функціонування права.
ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових
інститутів.
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією
процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів,
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування
у різних сферах професійної діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:
знати:

стан основних проблем науки договірного права;

функції та завдання договірного права;

функції договору;

предмет договірного права;

зміст правових інститутів, сутність цивільно-правових категорій;

актуальні проблеми договірного права;

теоретичні і практичні проблеми укладення договорів;

правовий статус учасників договірних відносин, їхні права та обов’язки;
вміти:

використовувати правову термінологію;

аналізувати проблеми договірного права,

використовувати концептуальні засади науки цивільного права для вирішення
професійних завдань;

орієнтуватися в системі законодавства, що регулює договірні відносини, та в
судовій практиці з розгляду цивільних спорів;

складати цивільно-правові договори;

аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.
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2. Структура навчальної дисципліни

Найменування
показників

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
(д/б та ксф)
(д/б та ксф)
Рік підготовки
ІІ

ІІ
Семестр

3
Загальна кількість годин –
135 (для денної форми
навчання)
Загальна кількість годин –
135 (для заочної форми
навчання)

3

Лекції
8/4 год.
Семінарські
30/8 год.
Практичні
28/6 год.
Самостійна робота
69/117 год.
Вид контролю
залік
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3. Структура залікового кредиту (тематичний план)
Кількість годин
Назви розділів і тем

1

2

денна форма
у тому числі
л
сем.
п
3
4
5

Тема 1. Загальні правові засади
інституту договірного права

12

2

Тема 2. Проблеми
диференціації цивільноправових договорів

11

всього

Тема 3. Проблеми правового
регулювання окремих видів
договірних зобов’язань
Тема 4. Особливості виконання
окремих видів договорів
Тема 5. Забезпечення
виконання договірних
зобов’язань

7

2

всього

4

2

4

25

4

2

5

24

50

2

10

8

30

30

31

2

6

8

15

31

2

6

8

15

Екзамен (або Залік)
Усього годин

с. р.
6

заочна форма
у тому числі
л
сем.
п
8
9
10

8

30

21

24

2

2

2

24

28

2

2

24

28

2

2

24

6

117

залік
135

2

с. р.
11

залік
28

69

135

4

8
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4. Плани семінарських та практичних занять1
4.1. Плани семінарських занять
Тема 1. Загальні правові засади інституту договірного права
(навч. час – 4 год.)
Питання до семінарського заняття:
1. Поняття договору як соціального інституту та юридичної категорії.
2. Принципи та функції договору.
3. Форма договору.
4. Зміст та тлумачення договору.
5. Порядок укладення цивільно-правового договору, його зміна та розірвання.
6. Захист цивільних прав та інтересів сторін договору: проблемні аспекти.
Тема 2. Проблеми диференціації цивільно-правових договорів
(навч. час – 4 год.)
Питання до семінарського заняття:
1. Поняття і принципи класифікації цивільно-правових договорів. Класифікаційні
утворення (форми).
2. Одноступенева та багатоступенева класифікація цивільно-правових договорів.
3. Види цивільно-правових договорів за зустрічним задоволенням (відплатністю) та
за взаємністю прав та обов’язків: проблеми співвідношення.
4. Публічний договір. Договір приєднання.
5. Попередній договір.
6. Договір на користь третьої особи.
Тема 3. Проблеми правового регулювання окремих видів договірних зобов’язань
(навч. час – 10 год.)
Питання до семінарського заняття:
1. Договірне регулювання відносин у сімейній сфері: проблемні аспекти.
2. Договірне регулювання соціально-трудових відносин: спірні питання науки та
практики.
3. Договірне регулювання відносин з передання майна у власність: теорія та
практика.
4. Договір лізингу: проблемні аспекти правового регулювання.
5. Договір найму (оренди) житла: особливості правового регулювання.
6. Правова конструкція договору підряду, проблеми правового регулювання.
7. Договір страхування: проблемні питання теорії та практики.
8. Договори перевезення: особливості правового регулювання.
9. Договір управління майном: спірні питання.
10. Договір про надання медичної допомоги: проблемні питання та практика
застосування.
11. Договірне регулювання відносин у сфері кредитно-розрахункових відносин:
проблеми правового регулювання.
12. Договірне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: проблеми
правового регулювання.

Плани проведення семінарських та практичних занять приводяться у відповідності до структури залікового кредиту з розрахунку 135
годин на навчальну дисципліну.
1
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Тема 4. Особливості виконання окремих видів договорів
(навч. час – 6 год.)
Питання до семінарського заняття:
1. «Виконання договору» та «виконання зобов’язання»: співвідношення понять.
2. Принципи виконання зобов’язань.
3. Особливості виконання договорів про передачу майна у власність.
4. Особливості виконання договорів про передачу майна у тимчасове користування.
5. Особливості виконання договорів про виконання робіт.
6. Особливості виконання договорів про надання послуг.
7. Особливості виконання договорів щодо здійснення кредитно-розрахункових
операцій.
8. Особливості виконання договорів щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності.
Тема 5. Забезпечення виконання договірних зобов’язань
(навч. час – 6 год.)
Питання до семінарського заняття:
1. Поняття та види способів забезпечення виконання зобов’язання.
2. Неустойка: поняття, види.
3. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
4. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
5. Завдаток та застава як способи забезпечення виконання зобов’язань.
6. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
7. Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
4.2. Завдання для практичних занять
Загальні методичні поради:
Здобувачам вищої освіти в робочих зошитах пропонується розглянути та вирішити
практичні ситуації та виконати завдання. Оформлення повинно містити розгорнуту
обґрунтовану відповідь з обов’язковим посиланням на нормативно-правові джерела.
Перевіряється викладачем під час проведення практичних занять.
Тема 1. Загальні правові засади інституту договірного права
(навч. час – 2 год.)
Завдання 1. Проведення круглого столу за темою «Інститут договірного права:
сучасний стан та тенденції розвитку».
Підготовити індивідуальні есе за пропонованою тематикою:
1. Основні принципи та механізми регулювання договірних відносин в цивільному
праві.
2. Поняття договору як концептуальної основи договірного права.
3. Еволюція правового регулювання договірних зобов’язань в Україні та окремих
країн СНД: порівняльний аналіз.
4. Договір як універсальна правова конструкція.
5. Сутність і зміст цивільно-правового договору: загальнотеоретичний аспект.
6. Свобода договору та її обмеження в цивільному праві.
7. Типологія договорів у цивільному праві.
8. Форма цивільного договору та наслідки її недотримання.
9. Поняття та загальна характеристика припинення цивільно-правових договорів.
10. Реформування договірного права в сучасних умовах.
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Завдання 2. Ділова гра: «Прес-конференція»
За результатами проведеного круглого столу, ведучий разом з учасниками «пресконференції» визначає коло питань, які на ній обговорюватимуться.
Двом-трьом здобувачам вищої освіти пропонується виступити в ролі фахівців та
представників влади перед журналістами і розповісти їм особливості тих питань, що
винесено на обговорення. Всі інші учасники (журналісти) можуть задавати питання,
виказувати свої погодження чи суперечність доповідачам.
Тема 2. Проблеми диференціації цивільно-правових договорів
(навч. час – 2 год.)
Завдання. «Науково-дослідна лабораторія».
Етап 1. Робота в малих групах
Опрацювати матеріали фахової юридичної літератури щодо форм та способів
диференціації цивільно-правових договорів.
Етап 2. Узагальнення роботи малих груп
Підготовити аналітичну довідку у вигляді таблиці за поданим зразком.
Зразок
Аналітична довідка
«Диференціація цивільно-правових договорів»
№ п\п

Джерело
(автор, назва,
бібліографічні дані)

Диференціація
цивільно-правових договорів

Примітка

1.
2.
3.
Етап 3. Обговорення підготовленої аналітичної довідки за методом «ПОПС-формула»,
а саме:
Представник кожної групи висловлює свою позицію щодо запропонованої
диференціації («ми вважаємо……, викладається зміст позиції малої групи по даному
питанню»);
2.
Обґрунтовує свою точку зору щодо неї («тому, що ... пояснює і доводить позицію
своєї групи»);
3.
Наводить приклад («наприклад, ...» або «ми можемо підтвердити це тим ... факти, що
ілюструють довід»);
4.
Формулює висновок («тому .... робить висновок»).
Виступ повинен займати 5-7 хвилини і може складатися з двох-чотирьох пропозицій.
Перемагає та група, доводи якої були найбільш аргументованими і цікавими.
1.

Тема 3. Проблеми правового регулювання окремих видів договірних зобов’язань
(навч. час – 8 год.)
Завдання 1. «Взаєморецензування»
Викладач обирає дві групи здобувачів вищої освіти, які протягом 10 хвилин в
письмовій формі висвітлюють поставлену перед ними проблему. Після закінчення роботи
здобувачі вищої освіти підводять під нею риску і передають один одному на рецензування.
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Здобувач вищої освіти, який рецензує, робить свої помітки на чистій стороні листка і ставить
свій підпис. Тобто останній не оцінює роботу колеги, а доповнює її, пропонує свій варіант
відповіді. Рецензування обмежується часом і проходить динамічно. Потім роботи
передаються викладачеві для остаточної перевірки. Він оцінює і коментує роботи. Перемагає
та група, яка змогла більш детально прорецензувати роботу.
Завдання 2. «Мозкова атака»
Здобувачі вищої освіти розбиваються на групи і отримують від викладача тільки одну
проблему для розв'язання. Їхнім завданням є генерація якнайбільшої кількості різних
неординарних ідей для її вирішення. Найважливішім при цьому є створення вільного
середовища для висловлювання ідей і навіть недоречних пропозицій. Перемагає та група,
відповіді якої більш цікаві та неординарні.
Завдання 3. «Захист дисертаційного дослідження»
Одному зі здобувачів вищої освіти (з числа бажаючих) пропонується підготувати
наукову доповідь відповідно до теми заняття.
З числа присутніх на занятті, викладач призначає двох опонентів, що попередньо
знайомляться з доповіддю і готують письмові відгуки.
У процесі «захисту дисертаційного дослідження» усі здобувачі вищої освіти
виступають у ролі членів спеціалізованої вченої ради. Вони можуть задавати питання
доповідачу, виступати на підтримку його ідей або критикувати їх. Після завершення дискусії
«члени спеціалізованої вченої ради» голосують за присвоєння доповідачеві «наукового
ступеня».
Завдання 4. Ділова гра «Бюро правової допомоги»
Здобувачі вищої освіти розбиваються на малі групи. Викладач роздає картки із
назвами договорів. Кожна група виконує наступні дії:
1. Складає список джерел для опрацювання.
2. Опрацьовує відповідні джерела.
3. Готує методичну розробку на тему «Методичні рекомендації для юристів:
особливості виконання ________________».
4. На основі підготовлених методичних рекомендацій розробляє мультимедійну
презентацію на тему «Особливості виконання ______________».
На ступному етапі роботи, кожна група здійснює презентацію своїх методичних
рекомендацій. Перемагає та група, яка найповніше і цікавіше розкриває зазначену тему.
Тема 4. Особливості виконання окремих видів договорів
(навч. час – 8 год.)
Вирішити ситуаційну задачу 1:
Фабула задачі:
Суріков купив у Іванова жилий будинок, але через два місяці звернувся з позовом про
розірвання договору, посилаючись на те, що Іванов умисно приховав від нього недоліки
будинку: підлога і віконні рами геть прогнили; дах протікає під час дощу; а оскільки поруч з
будинком проходить залізнична колія, то в одній із кімнат практично неможливо
відпочивати.
Іванов проти позову заперечував, посилаючись на те, що позивач півроку квартирував у
нього. Крім того, він стверджував, що всі ці негаразди враховані сторонами в покупній ціні.
Завдання: Які недоліки є прихованими? Протягом якого строку можна звернутися з
претензією щодо недоліків проданої речі? Яким буде Ваше рішення у цій справі?
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Вирішити ситуаційну задачу 2:
Фабула задачі:
Магазин продав Петренку піаніно із зобов’язанням доставки на квартиру покупця. Під
час транспортування раптово пішов дощ. Внаслідок цього інструмент був зіпсований.
Адміністрація магазину претензію покупця відхилила, посилаючись на те, що з моменту
сплати грошей Петренко став власником товару і до нього перейшов ризик випадкового
знищення та пошкодження речі.
Завдання: Що таке випадкове знищення та пошкодження? Чи задовольняє Вас
пояснення магазину?
Вирішити ситуаційну задачу 3:
Фабула задачі:
Рябокінь пообіцяв своєму онуку Івану, що купить йому будь-який автомобіль марки
«Subaru» на вибір після закінчення останнім навчання в інституті. На підтвердження своєї
обіцянки Рябокінь склав письмове зобов'язання. Через рік Рябокінь помер.
Після закінчення інституту Іван зажадав від Артеменка – єдиного спадкоємця
Рябоконя, зазначеного в заповіті, подарувати йому автомобіль «Subaru XV» або виплатити
його вартість грошима. Одержавши відмову, Іван звернувся до суду.
Завдання: Вирішіть справу.
Вирішити ситуаційну задачу 4:
Фабула задачі:
Сизоненко, придбавши меблевий гарнітур, усно домовився зі своєю знайомою Рябовою
про те, що до отримання ним ордера на нову квартиру він залишить гарнітур в її квартирі на
зберігання і виплатить їй за таку послугу винагороду. Коли, отримавши ордер, Сизоненко
приїхав за гарнітуром, з’ясувалось, що відсутні два крісла та журнальний столик, що
входили до складу гарнітуру. Рябова заявила, що цих предметів Сизоненко їй на зберігання
не передавав. Сизоненко стверджував, що він привіз гарнітур одразу з магазину, на
підтвердження чого представив трьох свідків, які допомагали йому перевозити та
розвантажувати гарнітур на квартирі Рябової. Не дійшовши згоди, сторони звернулися до
суду.
Завдання: Вирішить праву. Чи зміниться рішення, якщо Рябова надасть Сизоненку
крісла та столик, але відмінні за кольором та якістю від інших речей гарнітуру?
Вирішити ситуаційну задачу 5:
Фабула задачі:
Собковський купив у Леонова жилий будинок, але через два місяці звернувся з позовом
про розірвання договору, посилаючись на те, що Леонов умисно приховав від нього недоліки
будинку: підлога і віконні рами геть прогнили; дах протікає під час дощу; а оскільки поруч з
будинком проходить залізнична колія, то в одній із кімнат практично неможливо
відпочивати.
Леонов проти позову заперечував, посилаючись на те, що позивач півроку квартирував
у нього. Крім того, він стверджував, що всі ці негаразди враховані сторонами в покупній
ціні.
Завдання: Які недоліки є прихованими? Протягом якого строку можна звернутися з
претензією щодо недоліків проданої речі? Яким буде Ваше рішення у цій справі?
Вирішити ситуаційну задачу 6:
Фабула задачі:
Косенков подарував своєму родичу Іванову дорогий швейцарський годинник.
Незабаром відносини між ними різко погіршилися. Під час чергової сварки Іванов серйозно

13
образив Косенкова, а також наніс тілесні ушкодження водію останнього, за що був
засуджений до позбавлення волі.
Під час відсутності Іванова Косенков забрав у нього з будинку годинник, заявивши, що
відмовляється від виконання договору дарування. Дружина Іванова звернулася до суду з
вимогою повернути їй подарунок.
Завдання: Вирішіть справу.
Вирішити ситуаційну задачу 7:
Фабула задачі:
Генерал у відставці Акуленко подарував половину книг своєї військово-історичної
бібліотеки артилерійському полку, в якому колись починав службу, з умовою, що ці книги
будуть використовуватися солдатами полку для підвищення освітнього рівня. Інші книги він
подарував офіцерам полку, обумовивши при цьому, що книги також мають
використовуватися ними із суспільно корисною метою.
Через п’ять років Акуленко відшукав сліди своєї цінної бібліотеки. Виявилось, що
книги генерала із полкової бібліотеки знаходяться в музеї одного з військових училищ, а
книги, подаровані однополчанам Акуленка, вивезені ними із полку після їх звільнення зі
служби. Генерал пред’явив вимогу повернути всі книги до полкової бібліотеки.
Завдання: Вирішить справу.
Вирішити ситуаційну задачу 8:
Фабула задачі:
Травкін надав в оренду Чернишову трактор. Через місяць трактор вийшов з ладу.
Чернишов виконав капітальний ремонт і протягом трьох місяців не сплачував орендну плату,
зарахувавши її у вартість ремонту. Травкін, вважаючи, що ремонт виконано без його згоди,
наполягає на достроковому розірванні договору і сплаті заборгованості за оренду.
Завдання: Вирішить справу.
Вирішити ситуаційну задачу 9:
Фабула задачі:
Кротов уклав із Баріновим договір на виконання робіт по ремонту квартири. Договором
передбачалось, що Кротов до 20 серпня зобов’язаний покласти плитку у ванній кімнаті,
покласти та поциклювати паркет, пофарбувати стелю та поклеїти на стіни шпалери. Усі
роботи виконувались з матеріалів замовника.
Кротов довірив виконання робіт ТОВ “Будівельник” за договором субпідряду. При
здачі роботи з’ясувалось, що паркет покладений неякісно, є здуття та щілини, а плитка
частково замінена на плитку іншого кольору. Барінов вимагав усунути недоліки за тиждень,
а крім того, оплатити неустойку за неякісне виконання роботи. Кротов заперечував проти
сплати неустойки, оскільки вона не передбачена укладеним між ними договором. З приводу
виправлення недоліків Кротов рекомендував звернутись безпосередньо до ТОВ
“Будівельник”.
Завдання: Яке рішення повинен ухвалити суд? Чи зміниться рішення, якщо Кротов
доручив ТОВ “Будівельник” лише облицювання ванної кімнати?
Вирішити ситуаційну задачу 10:
Фабула задачі:
Єфімов замовив в ательє весільний костюм. Весілля повинно було відбутися 15 травня,
а строк виконання замовлення був встановлений до 10 травня. Під час пошиття зникла
деталь розкроєного костюму – рукав. Оскільки матеріал був наданий Єфімовим, а в ательє
аналогічного матеріалу не виявилось, закінчити роботу в строк ательє не могло. Єфімов по
телефону був поставлений до відома, що його замовлення в строк виконано не буде і що
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ательє може виготовити для нього костюм з іншого матеріалу за умови оплати його вартості
Єфімовим.
Оскільки Єфімов не був впевнений в тому, що костюм буде готовий вчасно, він
придбав костюм в магазині і висунув вимогу до ательє оплатити вартість придбаного
костюму, компенсувати вартість наданого ним ательє матеріалу, оплатити пеню за невчасне
виготовлення замовлення, а також відшкодувати завдану йому моральну шкоду, яку він
оцінив в розмірі 10-кратної вартості придбаного ним костюму.
Суд стягнув з ательє вартість придбаного Єфімовим костюму і в ту ж суму оцінив
розмір моральної шкоди. В задоволенні інших вимог суд відмовив.
Завдання: Чи вірним є рішення суду? Які права має замовник у випадку невиконання
замовлення в строк, а також втрати наданого ним матеріалу?
Вирішити ситуаційну задачу 11:
Фабула задачі:
В готелі із номера Василенка були викрадені електробритва та джинси. Адміністрація
готелю відмовилася відшкодувати вартість викраденого майна, оскільки договір зберігання
цих речей Василенко з адміністрацією не укладав. При розслідуванні цієї справи чергова по
поверху, де знаходився номер Василенка, бачила ці речі в номері, але оскільки Василенко
постійно носив ключ від номеру із собою і не здавав адміністрації, вини працівників готелю
в зникненні майна немає.
Василенко пред’явив позов до суду, вимагаючи стягнути на його користь з готелю
вартість викрадених речей.
Завдання: Вирішить справу.
Вирішити ситуаційну задачу 12:
Фабула задачі:
Під час слідування потягу Одеса – Київ невідомими особами було розбито кілька шибок
вагону, в результаті чого кілька пасажирів отримали легкі травми, а пасажиру Макарову
осколком скла було вибито око. Один із пасажирів, Матросов, бажаючи затримати хуліганів,
повернув стоп-кран. Через екстрене гальмування потягу були травмовані пасажир Курочкін,
який отримав струс мозку, та малолітній Дмитро Іванов, який зламав руку. Безквитковий
Сєрьогін загинув. Усі потерпілі, а також спадкоємці загиблого Сєрьогіна звернулися до
страхової компанії “Оранта” з вимогою виплатити страхове відшкодування. Страхова
компанія відмовила у виплаті, посилаючись на те, що перевізник вже більше року не
перераховує їй страхові внески.
Завдання: Чи всі вимоги підлягають задоволенню, і якщо так, то в якому розмірі? Що
є “страховим випадком” при страхуванні від нещасних випадків на транспорті?
Вирішити ситуаційну задачу 13:
Фабула задачі:
Громадянин Вікторов придбав собаку породи ротвейлер у знайомого Іванова.
Зареєструвавши собаку у відповідній інстанції, він уклав із страховою компанією “Лідер”
договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може
бути завдана третім особам.
Одного разу, ввечері, прийшовши з роботи, Вікторов вивів собаку на вулицю. Раптом,
собака зірвався з ципка, побіг до дитячого майданчика і накинувся на 4-річну Олену
Макаренко. Внаслідок отриманих укусів дитина дорогою до лікарні померла. Її батьки
звернулися до Вікторова з вимогою відшкодувати їм збитки, завдані у зв’язку із смертю
дитини. Вікторов їм у цьому відмовив, пояснивши, що відшкодувати збитки у цьому випадку
повинна страхова компанія “Лідер”. Тоді батьки Олени звернулися до страхової компанії.
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Завдання: Вирішіть справу. Хто буде здійснювати відшкодування збитків батькам
Олени Макаренко: страхова компанія чи Вікторов? Якщо страхова компанія, то в якому
розмірі і протягом якого строку батькам буде виплачено страхове відшкодування?
Вирішити ситуаційну задачу 14:
Фабула задачі:
Борисов уклав договір страхування життя на користь свого внука Григор’єва, але через
три місяці за згодою страхової компанії страхувальник призначив вигодонабувачем свою
дочку Шарапову, а ще через три місяці він помер. Григор’єв вимагав виплати страхової суми
(страхового забезпечення) на свою користь, обґрунтовуючи цю вимогу тим, що договором
страхування заміна вигодонабувача не передбачена.
Завдання: Вирішіть справу. Чи може страхувальник замінити вигодонабувача?
Вирішити ситуаційну задачу 15:
Фабула задачі:
Хоменко одержав від Груби розписку наступного змісту: “Я, М.С. Груба, зобов’язуюся
повернути В.О. Хоменку 14 листопада 2007 р. суму в розмірі 15 тисяч грн, отриману від
нього у борг”. 15 листопада 2007 р. Хоменко зажадав від Груби повернення боргу. Але той
відмовив. Хоменко пред’явив позов до суду.
На судовому засіданні відповідач пояснив, що одержавши розписку, Хоменко разом з
ним, Грубою, і його дружиною, направився до банку, щоб зняти суму зі свого рахунку. Але
на рахунку грошей не виявилося. Хоменко завірив Грубу, що до вечора сума буде йому
вручена. Однак не виконав обіцянку. Груба, зайнявши потрібну суму грошей у свого
приятеля, подзвонив Хоменку і попросив його повернути розписку. Той пообіцяв негайно її
порвати.
Завдання: З якого моменту договір позики вважається укладеним? Яке рішення
повинен ухвалити суд?
Вирішити ситуаційну задачу 16:
Фабула задачі:
Банк уклав із Астрахановим кредитний договір. Передбачаючи видачу кредиту, банк
витратив кошти на залучення грошових ресурсів для цієї мети. Однак за 5 днів до
встановленого строку видачі кредиту Астраханов заявив про відмову від договору, не
пояснивши мотиви цього.
У відповіді на вказану заяву банк указав наступне: “Відсутність у кредитному договорі
вказівки на строк свідчить про те, що сторони не домовилися про наявність у позичальника
права на відмову від договору. Однак ми згодні розірвати договір за умови відшкодування
Вами збитків, яких ми зазнали при залученні грошових ресурсів для виконання умов
кредитного договору”.
Астраханов звернувся до юриста за порадою.
Завдання: За яких умов позичальник має право на відмову від отримання кредиту?
Оцініть обґрунтованість доводів банку і дайте пораду Астраханову.
Тема 5. Забезпечення виконання договірних зобов’язань
(навч. час – 8 год.)
Завдання 1. Огляд наукової періодики та законодавства
Здобувачі вищої освіти отримують картки із завданням, де зазначено:
1. Назва способу забезпечення виконання договірного зобов’язання.
2. Необхідно добрати (самостійно) і вивчити 2-3 наукові статті, в яких висвітлюються
проблеми вказаного способу забезпечення виконання зобов’язання.
3. Опрацювати нормативні джерела по зазначеній тематиці.
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Підготовити експертизу досліджених джерел і відобразити свої висновки у формі
таблиці за такими критеріями:
- актуальність проблеми;
- ступінь досліджуваності;
- повнота досліджуваності;
- правове регулювання.
4.

Завдання 2. «Законодавча ініціатива»
Дане завдання є продовженням роботи із попереднім завданням. На підставі
підготовленої експертизи здобувач вищої освіти робить власні пропозиції щодо внесення
змін і доповнень до чинного законодавства України. Підготовлені пропозиції
обґрунтовуються і виносяться на обговорення і голосування аудиторії.
Вирішити ситуаційну задачу 1:
Фабула задачі:
АТ "Софія" надало фірмі "Оскар" в оренду строком на 10 місяців складське
приміщення. Обов’язок вносити орендну плату забезпечувався порукою засновника фірми
"Оскар". По закінченню строку договору оренди він був укладений на новий строк на тих же
умовах. Через 8 місяців після цього АТ "Софія" звернулося до поручителя з вимогою
виплатити суму орендних платежів, оскільки фірма "Оскар" протягом 5 місяців не
виконувала цей обов’язок. При цьому АТ "Софія" послалося на те, що договір поруки
укладений строком на 20 місяців і є дійсним ще 2 місяці.
Завдання: Дайте визначення акцесорного зобов’язання. Чи повинен поручитель
виконати вимогу орендодавця?
Вирішити ситуаційну задачу 2:
Фабула задачі:
Письменник Притика передав науковому співробітнику Діденку 10 тис. грн. з умовою,
що сума боргу разом з відсотками в розмірі 18 % річних буде повернута через три місяці.
Діденко зобов’язався також виплатити позикодавцю пеню в розмірі 0,5 % від неповернутої в
строк суми за кожен день прострочення. Договір був укладений в письмовій формі та
підписаний сторонами.
Діденко не зміг повернути борг вчасно і почав уникати Притику. А той, забувши про
все, працював над новим романом. Лише через рік і три місяці після укладення договору
позики Притика звернувся до суду з вимогою про стягнення суми боргу, відсотків з
розрахунку 18 % річних та пені за 365 днів прострочення, нарахованої на суму боргу та
відсотки. В суді Діденко просив зменшити суму пені у зв’язку з тим, що: 1) Притика не
зазнав ніяких збитків, оскільки він отримає великі відсотки на суму боргу; 2) його, Діденка,
заробітна плата значно менша, ніж сума пені.
Завдання: Як співвідносяться поняття неустойки та пені? Оцініть аргументи, що
наводить Діденко в обґрунтування свого прохання. Чи може суд узяти їх до уваги? Чи є в
суду підстави для зменшення розміру пені?
Вирішити ситуаційну задачу 3:
Фабула задачі:
Товариство "Крок" надало начальнику відділу кадрів Шаталову позику під заставу
картини, яка йому належала. Картина була перенесена до приміщення товариства. В
обумовлений строк позика повернута не була. Бухгалтер заявив, що права товариства як
заставодержателя реалізувати неможливо, оскільки отримана від продажу сума з
вирахуванням витрат на організацію торгів не покриє борг Шаталова. В результаті
обговорення проблеми було прийнято рішення залишити картину за товариством "Крок" і
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зарахувати її вартість як борг позичальника. Шаталов був категорично проти того, щоб
картина стала власністю товариства "Крок".
Завдання: Які права має заставодержатель за договором застави? Чи має право
заставодержатель залишити предмет застави у себе? Які права має Шаталов як
заставодавець?
Вирішити ситуаційну задачу 4:
Фабула задачі:
Титов, відряджений для роботи в експедиції в невеличке південне містечко,
домовився з господаркою будинку, розташованого поблизу від місця перебування
експедиції, про те, що протягом трьох місяців роботи експедиції в її будинку буде мешкати
сім’я Титова: дружина і малолітній син. Плату за житло Титов сплатив відразу ж, про що
господарка будинку видала розписку. Через декілька днів приїхала сім’я Титова, але
господарка будинку відмовилася від надання їм житла, повідомивши їх про те, що вона
очікує приїзду онука. Отриману за розпискою суму вона повернула Титову. Проте Титов
став вимагати повернення отриманої суми в подвійному розмірі, оскільки вона була дана як
завдаток. Крім того, він потребував відшкодування витрат, пов’язаних із приїздом сім’ї. Не
отримавши необхідної суми, Титов звернувся до суду.
Завдання: Яке рішення має ухвалити суд? У чому полягає відмінність завдатку від
авансу?
5. Завдання для самостійної роботи
5.1. Практикум
5.1.1. Підготовка рефератів
Загальні методичні рекомендації:
Реферат (доповідь) оформлюється у вигляді письмової роботи обсягом 5-7 сторінок.
Представляється на папері та електронному носії.
Приблизна тематика рефератів, доповідей (відповідно до структури навчальної
дисципліни)
До теми 1. Загальні правові засади інституту договірного права.
1. Застосування юридичних категорій «правочин», «угода», «договір» у ЦК України,
СК України та в ГК України.
2. Презумпція правомірності правочину.
3. Визначення моменту завершення вчинення правочину.
4. Особливості укладення банківських правочинів (операцій).
5. Умовні правочини.
6. Ознаки цивільно-правового договору.
7. Функції договорів.
8. Проблеми чинності та укладеності договору.
9. Поняття договірного права та його джерела.
До теми 2. Проблеми диференціації цивільно-правових договорів.
1. Поняття і принципи класифікації цивільно-правових договорів та класифікаційні
утворення (форми).
2. Доктринально визначені способи класифікації договорів (дихотомія та
направленість зобов’язання, яке породжується договором).
3. Класифікація договорів за Цивільним кодексом України
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4. Галузеві та міжгалузеві класифікаційні критерії, проблеми вибору чинників для
основи договірної системи.
5. Диференціація системи цивільно-правових договорів, критерії.
6. Перспективи розвитку класифікації цивільно-правових договорів.
7. Поняття непоіменованих договорів та їх місце в системі договорів.
До теми 3. Проблеми правового регулювання окремих видів договірних зобов’язань.
1. Особливості часткових, солідарних та субсидіарних зобов’язань.
2. Поняття множинності осіб у зобов’язанні та їх види.
3. Проблеми виконання договірного зобов’язання третьою особою.
4. Підстави та порядок заміни кредитора та боржника у зобов’язанні.
5. Виконання договірного зобов’язання як правовий інститут, як процес, як підстава
припинення зобов’язання.
6. Поняття та умови зовнішньоекономічного договору.
7. Відмінності між способами забезпечення зобов’язань та заходами оперативного
впливу.
8. Проблема господарських зобов’язань в сучасних умовах.
До теми 4. Особливості виконання окремих видів договорів.
1. Правова природа виконання договірного зобов’язання.
2. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання та їх співвідношення з суб’єктами
договірного зобов’язання .
3. Поняття цивільно-правових договорів з спеціальним порядком підтвердження
виконання.
4. Проблеми односторонньої відмови від виконання договору.
5. Поняття відступного та новації як способу припинення договору.
6. Принципи виконання договірного зобов’язання.
7. Елементи належного виконання зобов’язання.
8. Припинення договірних зобов’язань.
До теми 5. Забезпечення виконання договірних зобов’язань.
1. Поняття та види забезпечення договірних зобов’язань.
2. Правова природа забезпечувальних правовідносин.
3. Неустойка в цивільному праві та господарському праві: проблемні аспекти
співвідношення.
4. Стягнення неустойки як форма цивільно-правової відповідальності.
5. Загальна характеристика правовідносин поруки.
6. Порядок виконання договору поруки та його правові наслідки.
7. Припинення поруки.
8. Правова природа гарантії.
9. Поняття та ознаки завдатку .
10. Поняття і зміст застави.
11. Предмет застави та підстави виникнення.
12. Види застав.
13. Загальні правові засади притримання.
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5.1.2. Орієнтовні тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу
1. До принципів договірного права відносяться:
а) Принцип диспозитивності;
б) Принцип належного виконання;
в) Принцип гуманізму;
г) Принцип добросовісності;
2. Що таке інтегрований договір?
а) Франчайзинг;
б) Факторинг;
в) Комерційна концесія;
г) Всі відповіді вірні;
3. Виберіть нетиповий договір:
а) Дилерський договір;
б) РЕПО;
в) Всі відповіді вірні;
4. Кваліфікуючі ознаки господарського договору:
а) Сфера господарювання;
б) Сторони зобов’язання;
в) Юридичний об’єкт;
г) Всі відповіді вірні;
5. Оберіть джерела договірного права за юридичною силою:
а) Міжнародно – правові договори, ратифіковані Україною
б) Конституція України
в) Закони України
г) Зобов'язання
6. Договір вважається укладеним, якщо:
а) Нотаріально посвідчили договір;
б) Підписали договір;
в) Досягли згоди щодо всіх істотних умов;
г) Повідомили про його укладання;
7. Пропозиція однієї із сторони укласти договір називається:
а) Ініціатива;
б) Оферта;
в) Віндикація;
г) Акцепт;
8. Прийняття пропозиції укласти договір другою стороною називається:
а) Віндикація;
б) Оферта;
в) Акцепт;
г) Ініціатива;
9. Коли допускається зміна або розірвання договору:
а) Лише за згодою сторін;
б) Не допускається;
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в) За бажанням однієї сторони;
10. У разі зміни договору зобов’язання сторін:
а) Змінюються;
б) Не змінюються;
в) Анулюються;
г) Оновлюються;
11. Договір, який містить елементи різних договорів називається:
а) Багатоелементним;
б) Альтернативним;
в) Змішаним;
г) Складним;
12. За ознакою підстав виникнення договірних зобов’язань розрізняють :
а) Планові договори;
б) Непланові договори;
в) Регульовані договори;
г) Нерегульовані договори;
13. За ознакою взаємного становища
господарські договори поділяються:
а) Вертикальні;
б) Горизонтальні;
в) Короткострокові;
г) Регульовані;

сторін

у

14. За строками дії договори розрізняють:
а) Довгострокові;
б) Короткострокові;
в) Середньострокові;
г) Разові;
ґ) Всі відповіді вірні;
15. Що включають договори на реалізацію майна:
а) Купівлю- продаж;
б) Поставку;
в) Надання фінансових послуг;
16. До підрядних договорів відноситься:
а) Підряд на капітальне будівництво;
б) Договори про кооперацію;
в) Підряд на виконання дослідно – конструкторських робіт;
г) Безоплатне користування майном;
17. За ступенем складності розрізняють:
а) Прості договори;
б) Комплексні договори;
в) Субдоговори;
г) Традиційні договори;

договірних

відносинах
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18. Некореговані договори це:
а) Одна чи дві сторони позбавлені можливості корегування;
заздалегідь визначених умов договору;
б) Умови договору зазначаються вільним волевиявленням сторін;
г) Умови договору змінюються шляхом переговорів;
ґ) Усі відповіді вірні;
19. Конкурентними способами укладення договорів є:
а) Торги;
б) Конкурси;
в) Двоступеневі торги;
г) Процедура запиту цінових пропозицій;
ґ) Усі відповіді вірні;
20. Форма державного контракту повинна бути:
а) Повна письмова;
б) Неповна письмова;
г) Усна;
ґ) Договірна;
21. Які види цін застосовуються у господарських зобов’язаннях:
а) Вільні ціни;
б) Державні ціни;
в) Комунальні ціни;
г) Усі відповіді вірні;
22. Публічна оферта це:
а) Пропозиція, що містить усі істотні умови майбутнього договору;
б) Пропозиція, що не містить істотні умови договору;
в) Вираження наміру особи укласти договір;
23. Чи повинні співпадати строк договору та строк виконання договірного
зобов’язання:
а) Так;
б) Ні;
в) Тільки за домовленістю сторін;
24. Регресне зобов’язання передбачає:
а) Грошове зобов’язання зобов’язання, яке виникає у разі виконання боржником
основного зобов’язання замість іншої особи;
б) Виконання боржником свого обов’язку одному із солідарних кредиторів у повному
обсязі;
в) Виконання боржником зобов’язання, яке виникає у третьої сторони;
25. Акцесорність зобов’язання означає:
а) Що забезпечувальне зобов’язання не може існувати саме по собі, без зв’язку з
основним зобов’язанням;
б) Що забезпечувальне зобов’язання може існувати не залежно від інших;
в) Що у зобов’язання є гарантія;
26. Залежно від співвідношення із збитками розрізняють:
а) Штрафну неустойку;
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б) Альтернативну неустойку;
в) Виключну неустойку;
г) Залікову неустойку;
ґ) Всі відповіді вірні;
27. Законодавець до вимог про стягнення неустойки встановлює строк:
а) 5 років;
б) 1 рік;
в) 3 роки;
г) 10 років;
28. Бенефіціар це:
а) Кредитор;
б) Боржник;
в) Третя особа;
29. Гарантія є:
а) Одностороннім правочином;
б) Двостороннім правочином;
в) Багатостороннім правочином;
30. До видів застави відносяться:
а) Іпотека;
б) Заклад;
в) Застава товарів у обороті і переробці;
г) Застава цінних паперів;
ґ) Застава майнових прав;
д) Усі відповіді вірні;
31.Предметом застави може бути:
а) Майно не вилучене з цивільного обороту;
б) Майно вилучене з цивільного обороту;
в) Майнові права;
г) Немайнові права;
32. Єдиною підставою виникнення права притримання є невиконання
боржником в строк зобов’язання:
а) Щодо оплати речі та відшкодування кредиторові пов’язаних з річчю витрат та
інших збитків;
б) Щодо інших вимог кредитора;
в) Усі відповіді вірні;
33. Порушення виконання договірного зобов’язання це:
а) Невиконання;
б) Неналежне виконання;
в) Неможливість виконання;
34. До складу збитків входять наступні елементи:
а) Реальні збитки;
б) Упущена вигода;
в) Договірна відповідальність;

23
35. Пожертва є:
а) Видом дарування;
б) Видом ренти;
в) Видом неустойки;
36. Чи мають право державні організації бути орендодавцями:
а) так;
б) ні;
в) тільки в окремих випадках;
37. Зобов’язання з надання послуг поділяються:
а) Зобов’язання з надання фактичних послуг юридичного характеру;
б) Послуг як фактичного, так і юридичного характеру , що залежить від характеру
діяльності виконавця;
в) Усі відповіді вірні;
38. Кредитний договір є різновидом договору:
а) Позики;
б) Дарування;
в) Ренти;
г) Міни;
39. Групу договорів, учасники яких мають спільну мету, складають:
а) Договори про спільну діяльність;
б) Договори про створення юридичної особи;
в) Усі відповіді вірні;
40. Зобов’язання мають виконуватися:
а) Щодо належного предмета зобов’язання;
б) Належними сторонами;
в) У належний строк;
г) У належному місці;
ґ) Належним способом;
д) Усі відповіді вірні;
41. Залежно від характеру забезпечення інтересів кредитора розрізняють:
а) Речово–правові;
б) Зобов’язально – правові;
в) Ті, що становлять для боржника невигідні наслідки;
г) Ті, що мають на меті залучення інших осіб;
42. Поручителем може бути:
а) Будь–яка особа;
б) Тільки фізична особа;
в) Тільки юридична особа;
43. Гарантом може бути:
а) Тільки фізична особа;
б) Лише фінансова установа;
в) Будь – яка особа;
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44. Сторонами в іпотеці є:
а) Іпотекодавець;
б) Майновий поручитель;
в) Іпотекодержатель;
г) Боржник;
45. Заставодержатель має право:
а) Користуватися предметом закладу, якщо це передбачено договором;
б) Користуватися предметом закладу, якщо це не передбачено договором;
в) Користуватися предметом закладу, за згодою сторін;
46. Функціями завдатку є:
а) Платіжна;
б) Доказова;
в) Забезпечувальна;
г) Правова;
ґ) Регулятивна;
47. За способом оферти і визначення змісту розрізняють:
а) Договори приєднання;
б) Консенсуальні договори;
в) Договори, зміст яких сторони визначають при укладанні;
г) Реальні договори;
48. За ознаками впливу на юридичну силу договору та відповідності умов
певному виду договору виділяють:
а) Істотні умови;
б) Звичайні умови;
в) Випадкові умови;
г) Інші умови;
49. До видів гарантійних строків відноситься:
а) Гарантійний строк експлуатації;
б) Гарантійний строк придатності;
в) Гарантійний строк зберігання;
г) Усі відповіді вірні;
50. До предмету лізингу не належать:
а) Земельні ділянки та інші природні об’єкти;
б) Єдині майнові комплекси підприємств та їхні окремі структурні підрозділи;
в) Об’єкти оренди державного майна;
г) Майно, що знаходиться в державній власності;
5.1.3. Створення презентацій у PowerPoint
Загальні методичні рекомендації:
Мультимедійна презентація містить текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайдшоу, звукове оформлення і дикторський супровід, аудіо та відеофрагменти і анімації.
1. При оформленні мультимедійної презентації необхідно дотримуватися єдиного
стилю подання інформації.
2. Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft PowerPoint
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будь-якої версії в єдиному стилі.
3. Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 10-15.
4. Має бути титульний, інформаційний та підсумковий слайди.
5. Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її виконав (прізвище,
ім'я, навчальна група, курс, факультет).
6. На підсумковому слайді вказується список використаних джерел та стислий
висновок роботи.
7. Формат слайдів. Параметри сторінки: - розмір слайдів - екран; орієнтація альбомна; ширина - 24 см.; висота - 18см.; нумерація слайдів з «1».
8. Формат видачі слайдів - «Презентація на екрані».
9. Оформлення слайдів: шрифти для використання: TimesNewRoman, Arial,
ArialNarrow. Не дозволяється змішувати різні типи шрифтів в одній презентації.
10. Написання: звичайний, курсив, напівжирний; колір і розмір шрифту має бути
підібраний так, щоб всі надписи чітко читати на обраному полі слайду.
10. У титульному і підсумковому слайді використання анімаційних об'єктів не
допускається.
11. Слайди не переповнювати текстом.
12. Використовувати прості слова та речення.
13. Вимоги до інформації: науковість, логічність, доступність, однозначність,
лаконічність, завершеність, достовірність, сучасність, достатність.
14. Недопустимість граматичних та інших помилок.
15. На одному слайді не рекомендується використовувати більш ніж З кольори: один для
фону (світлий), другий для заголовку, третій для тексту.
16. Таблична інформація вставляється до слайду як таблиця текстового процесора MS Word
або табличного процесора MS Excel. Але не слід використовувати таблиці з великою кількістю
даних.
17. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS
Excel.
18. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні відповідати його змісту.
19. Файлу мультимедійної презентації надати ім'я та розширення ppt. Наприклад:
Іванов С.С. - ivanov_ss.ppt або ss_ivanov.ppt
Примітка: у презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) високої якості
зображення.
Приблизна тематика (напрям розробки) презентацій
пропонуються (відповідно до структури навчальної дисципліни)

у

PowerPoint,

що

1. Цесія та проблеми її здійснення в цивільному праві.
2. Наукові та законодавчі підходи до класифікації договорів.
3. Публічні договори в цивільному праві та їх юридична характеристика.
4. Поняття та види неустойки в науці цивільного права.
5. Права покупця в разі придбання товару неналежної якості: проблеми теорії та
практики.
6. Особливості правового регулювання договору ренти.
7. Договір довічного утримання (догляду): проблеми теорії та практики.
8. Договір найму (оренди) земельної ділянки: проблеми правового регулювання.
9. Договір лізингу: проблеми правового регулювання.
10. Особливості правового регулювання договору прокату.
11. Договір підряду: проблеми теорії та практики.
12. Особливості відповідальності зберігача за договором зберігання.
13. Договір особистого страхування від нещасних випадків на транспорті:
особливості правового регулювання.
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14. Договір доручення та договір комісії: порівняльна характеристика.
15. Кредитний договір: проблеми теорії та практики.
16. Особливості юридичної природи договору факторингу.
17. Юридична характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності.
7. Методи навчання та контролю
Під час освітнього процесу використовуються наступні методи навчання: словесні,
наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове опитування, практична
перевірка, тестовий контроль тощо.
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача
вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:

виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою
навчальної дисципліни;

глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та
доктринальних джерелах;

вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;

характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,
послідовність тощо);

вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач;

вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
8.1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на
практичних, семінарських та консультаціях, результати самостійної роботи осіб, що
навчаються) рекомендується проводити за критеріями:
Завдання, задачі, роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із
заокругленням до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково або невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки методичного характеру;

60% - завдання виконано повністю, але невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки у розрахунках або в методиці;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте відповідь містить окремі
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
8.2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру
(% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні,
звіт підготовлено недбало;

60% - завдання виконано повністю і вчасно, висновки містять окремі недоліки,
судження особи, що навчається не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте висновки містять окремі
несуттєві недоліки несистемного характеру;
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100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Форми поточного та підсумкового контролю
Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з
навчальної дисципліни використовують наступні методи контролю:
1) метод усного контролю;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю;
4) метод програмованого контролю.
Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної
дисципліни використовують наступні форми контролю:
1)
Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань
здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та
відповідно до силабусу. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до
конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що
вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувачів щодо
повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними
навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.
2)
Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень здобувачів з метою
оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період
проміжної атестації у формі заліку або іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити
засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок
змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.
8.3. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
8.3.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів
Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон України
«Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» формами
організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична
підготовка; 4) контрольні заходи.
Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача, відбувається
між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).
8.3.2. Рейтинг компетентності здобувачів з навчальної дисципліни
Рейтинг компетентності з навчальної дисципліни, що забезпечуються кафедрою
включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна
робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи). Що
відповідає пропорції за 100-бальною шкалою.
Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то йому додатково до
підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни можуть бути зараховані бали наукової
роботи. У разі зарахування додаткових балів за результатами наукової роботи загальний
рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни не може перевищувати 100
балів2.
Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача складає менше 60 балів він
вважається таким, що має академічну заборгованість.
2

Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість
балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та
самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35
балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності
здобувача вищої освіти - 100 балів.
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8.3.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача
Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з
аудиторної роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи.
Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та
виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).
Таблиця 1
Аудиторна робота
Підсумковий
Підсумкова кількість
(поточне накопичення балів)
контроль
балів
залік
Max 60%

Мах 40%

Мах 100%

Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 5.
Самостійна робота
Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті вимірювань і
обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний
працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 2).

Бали

23

3

4

3

Таблиця 2
Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача
Критерій оцінювання компетентності
Незадовільний рівень компетентності. У здобувача відсутні знання
навчального матеріалу або він відмовляється відповідати на запитання,
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Здобувач має
фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не здатен
формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та тлумачити їхній
зміст. Не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.
Достатній рівень компетентності. Здобувач має базові знання з
навчальної дисципліни. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії,
але допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та їх
охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Відповідь надається за одним
джерелом навчальної літератури. При відтворенні знань застосовує
репродуктивний тип мислення, відсутнє системне викладення навчального
матеріалу. Не вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності
при використанні знань для вирішення практичних завдань.
Добрий рівень компетентності. Здобувач має ґрунтовні знання
навчального матеріалу, але під час відповіді допускає незначні помилки.
Володіє категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання
для вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад (зміст) явища
(або внутрішню побудову явища) та його елементів. Може обґрунтувати
призначення явища, яке конкретизується у його функціях (напрямках впливу на
інші явища). Може навести подібність та відмінність з іншими спорідненими та
протилежними явищами. Відповідь надається за декількома джерелами
навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та наведенням
прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний тип мислення.

Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг
компетентності і може привести до академічної заборгованості.
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Відмінний рівень компетентності. Здобувач має системні знання
глибоко і повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в якому легко орієнтується,
володіє категоріально-понятійним апаратом, вміє пов’язувати теорію з
практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати
свої судження. Може навести особливості інтерпретації правових явищ в різних
теоріях, загальне та відмінне в різних позиціях вчених, як в національному так і
в міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, простору).
Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в Україні. Відповідь
надається на основі знань державних програм, концепцій, проектів нормативноправових актів, а також наукових досліджень вітчизняних та закордонних
вчених. Даний рівень компетентності передбачає грамотний, логічний виклад
відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.
При відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення.

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни, визначається
шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого на семінарських
та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи
протягом опанування навчальної дисципліни та помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12)
з округленням результату до цілого числа.
Середній бал здобувача визначається шляхом додавання усіх балів отриманих на
семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та
самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни, поділених на кількість
відповідей здобувача з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5) 4. При
визначені середнього балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні
бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У
разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал здобувача менший
2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість яку зобов’язаний
ліквідувати шляхом відпрацювання тем програми навчальної дисципліни з яких не має
відповідних балів.
8.3.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів
Відповідно до навчального плану підсумковий контроль із навчальної дисципліни
«Сучасні проблеми договірного права», що забезпечуються кафедрою передбачений у формі
заліку (для денної та заочної форм навчання).
Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що
забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами підсумкового
контролю які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового
контролю здобувачів становить 40 балів.
Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у
навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць. Кількість питань в білеті підсумкового
контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки
дисципліни5.
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Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для
того щоб не мати академічної заборгованості здобувач має відповідати більше ніж на 50% занять тобто на 3
парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на другому
занятті він не підготувався і отримав 2 бали (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті здобувач
був відсутній з поважної причини, отримав «Н», яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали.
Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок (3+2+4+3+4)÷5=3,2.
Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача буде 3, 2 × 12 = 38, 4 ≈ 38.
5
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на
самостійну роботу.
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Оцінювання компетентності здобувача під час підсумкового контролю здійснюється
шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Виставляючи рівень
компетентності, науково-педагогічний працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою
та існуючими критеріями (табл. 2).
Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом
встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету
підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату
до цілого числа.
Середньоарифметичний бал здобувача з підсумкового контролю визначається шляхом
додавання усіх балів отриманих за кожне питання білету підсумкового контролю поділених
на кількість питань білету з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)6.
8.3.3. Рейтинг наукової роботи здобувача
За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності
з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи.
Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів
результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються
згідно з таблицею (табл. 3).
Таблиця 3
Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача
Рівень результативності
Результати творчої роботи здобувача
та додаткові бали
Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове
місце на конкурсі наукових робіт здобувачів (здобувачів, студентів) І рівень, факультетський
факультету (інституту), приз за експонат на виставці здобувачських (інститутський)
(студентських) робіт, доповідь на факультетській (інститутській) – 5 балів
науковій конференції та ін.
Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до ІІ рівень, академічний
розгляду заявки на патент та ін.
– 10 балів
Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС
III рівень, міністерський,
декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках,
міжвузівський
національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на
– 15 балів
закордонне патентування.
Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на
міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних IV рівень, міжнародний
олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного – 20 балів
патенту.
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Наприклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за
друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю
за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, здобувач відповідаючи на
білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів. Відповідно
його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32.
Або ще приклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за
друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену
буде ((4+5)÷2)×8 = 36.
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8.4. Фіксація результатів компетентності здобувача
Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності,
залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом
здобувача та ECTS оцінками (табл. 4).
Таблиця 4
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

60-65
35-59
1-34

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких
передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій
9.1. Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна
дошка.
9.2. Під час проведення занять в змішаний (blended) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі
НАВС через мережу Інтернет.
9.3 Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (online) за вибором викладача використовується:
програмне забезпечення через мережу Інтернет.

10. Перелік контрольних питань по темам
Перелік контрольних питань формується відповідно до структури програми
навчальної дисципліни і містить наступні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття, предмет та ознаки договірного права.
Методи та принципи договірного права за чинним законодавством України.
Свобода договору як одна із засад зобов'язального права та випадки її обмеження.
Система зобов’язального права та її характеристика.
Джерела договірного права. Аналогія закону та аналогія права.
Господарське зобов’язання та договір: поняття, ознаки, співвідношення понять.
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7. Наукові та законодавчі підходи до класифікації договорів.
8. Особливості відповідальності суб’єкта підприємницької діяльності за порушення
договірних зобов’язань.
9. Публічні договори в цивільному праві та їх юридична характеристика.
10. Поняття та юридична характеристика попереднього договору.
11. Договір на користь третьої особи.
12. Договір приєднання в цивільному праві України.
13. Зміст договору.
14. Форма договору.
15. Порядок укладення договору.
16. Зміна та розірвання договору.
17. Підстави та правові наслідки визнання договору недійсним.
18. Принципи виконання договірних зобов’язань.
19. Способи виконання зобов’язання: проблемні питання.
20. Місце виконання зобов’язання.
21. Припинення зобов’язання.
22. Теоретичні основи відповідальності за порушення договору в цивільному праві
України: проблемні питання.
23. Порушення договору як підстава цивільно-правової відповідальності.
24. Умови відповідальності за порушення умов договору.
25. Форми відповідальності сторін договірного зобов’язання.
26. Сторони у зобов’язанні. Заміна кредитора та боржника у зобов’язанні.
27. Цесія та проблеми її здійснення в цивільному праві.
28. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань.
29. Поняття та види неустойки в науці цивільного права.
30. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання: проблеми теорії та
практики застосування.
31. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання: проблеми правового
регулювання.
32. Застава: поняття, види, форма.
33. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Відмінність завдатку від
авансу.
34. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання: проблеми теорії та
практики застосування.
35. Поняття та істотні умови договору купівлі-продажу.
36. Права покупця в разі придбання товару неналежної якості: проблеми теорії та
практики.
37. Права покупця в разі придбання товару належної якості: проблеми теорії та
практики.
38. Обов’язки сторін за договором купівлі-продажу.
39. Договір роздрібної купівлі-продажу: проблемні аспекти.
40. Особливості купівлі-продажу майнових прав.
41. Проблеми укладення та виконання договорів в сфері купівлі-продажу об’єктів
нерухомості та незавершеного будівництва.
42. Поняття, зміст договору міни (бартеру) та його особливості.
43. Особливості правового регулювання договору дарування.
44. Види договору дарування.
45. Розірвання договору дарування.
46. Договір про пожертву як особливий вид дарування.
47. Договір довічного утримання (догляду): проблеми теорії та практики.
48. Розірвання договору довічного утримання (догляду).
49. Особливості правового регулювання договору ренти.
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50. Особливості відповідальності сторін за договорами про передачу майна у
власність.
51. Договір найму (оренди): поняття та юридична характеристика.
52. Права наймача за договором найму (оренди): теоретичні та практичні аспекти.
53. Обов’язки сторін за договором найму (оренди).
54. Підстави розірвання договору найму (оренди).
55. Договір прокату: особливості правового регулювання.
56. Договір лізингу: проблеми правового регулювання.
57. Договір найму (оренди) транспортного засобу: теорія та практика застосування.
58. Договір найму (оренди) земельної ділянки: проблеми правового регулювання.
59. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди: проблеми правового
регулювання.
60. Договір найму (оренди) житла: особливості правового регулювання.
61. Оренда житла з викупом як особливий вид договору найму (оренди) житла.
62. Особливості відповідальності сторін за договорами про передачу майна у
тимчасове користування.
63. Поняття та види договорів про виконання робіт.
64. Договір підряду: проблеми теорії та практики.
65. Істотні умови договору підряду.
66. Поняття кошторису та його види.
67. Види договору підряду.
68. Права та обов’язки замовника за договором підряду.
69. Права та обов’язки підрядника за договором підряду.
70. Відповідальність підрядника за договором підряду.
71. Відповідальність замовника за договором підряду.
72. Види перевезень за законодавством України. Транспортне законодавство.
73. Договір перевезення вантажу: особливості правового регулювання.
74. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування чи пошкодження
вантажу.
75. Підстави звільнення перевізника за втрату, нестачу, псування чи пошкодження
вантажу.
76. Договір перевезення пасажира та багажу: особливості правового регулювання.
77. Особливості правового регулювання договору зберігання.
78. Види зберігання: законодавчі та наукові підходи.
79. Спеціальні види зберігання.
80. Обов’язки зберігача за договором зберігання.
81. Обов’язки поклажодавця за договором зберігання.
82. Особливості відповідальності поклажодавця за договором зберігання.
83. Особливості відповідальності зберігача за договором зберігання.
84. Поняття, види та форми страхування.
85. Основні страхові поняття.
86. Договір страхування: проблеми теорії та практики.
87. Зміст договору страхування.
88. Підстави звільнення страховика від відповідальності за договором страхування.
89. Договір особистого страхування від нещасних випадків на транспорті:
особливості правового регулювання.
90. Договір охорони: особливості правового регулювання.
91. Договір доручення: поняття, юридична характеристика та зміст.
92. Договір комісії: поняття, юридична характеристика та зміст.
93. Договір доручення та договір комісії: порівняльна характеристика.
94. Відповідальність повіреного за договором доручення: проблемні питання.
95. Відповідальність сторін за договором комісії: проблемні питання.
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96. Договір управління майном: проблеми теорії та практики.
97. Договір позики: проблеми теорії та практики.
98. Відповідальність сторін за договором позики: проблемні питання.
99. Кредитний договір: проблеми теорії та практики.
100.Відповідальність сторін за кредитним договором: особливості правового
регулювання.
101.Особливості юридичної природи договору факторингу.
102.Договір банківського вкладу: проблеми теорії та практики.
103.Особливості правового регулювання договору банківського рахунку.
104.Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
105.Особливості правового регулювання договору комерційної концесії.
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