
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Юридичний факультет 

 
Вибіркова дисципліна 

кафедри господарського права та процесу  

 

Господарські договори: 
теорія та практика 



Обсяг – 4.5 кредитів, 135 год.,  в т.ч.: 
лекцій – 18 год., 
практичні заняття – 30 год.,  
самостійна робота – 87 год. 

 
 

Предметом вивчення дисципліни   є: 
 

Суспільні відносини, які виникають 
при укладенні та виконанні 

господарських договорів 
 
  

Період навчання − 
I курс, II семестр 
 
Підсумкова 
форма контролю − залік 

Опис навчальної дисципліни 



    Мета дисципліни:  
 
- навчити самостійно 

аналізувати нормативні акти 
у сфері договірного права; 

 
- вирішувати конкретні 

практичні ситуації на 
замовлення клієнтів, що 
виникають при укладенні 
господарських договорів; 
 

- розробка договорів у повній 
відповідності з вимогами 
клієнта та з дотриманням 
норм господарського права; 
 

- правильно складати претензії 
у випадку невиконання чи 
неналежного виконання 
вказаних договорів 



Програма навчальної дисципліни охоплює 
розгляд питань: 
 Поняття зобов'язання і договору, 

співвідношення зобов’язання і договору; 
 Поняття господарського (підприємницького) 

договору та функції договору в 
господарській діяльності; 

 Публічно-правові та приватноправові 
відносини в господарській діяльності; 

 Свобода договору та випадки її обмеження; 
 Попередній господарський договір; 
 Форми господарського договору та наслідки 

недотримання форми договору в 
господарських відносинах; 

 Підстави та порядок внесення змін до 
договору; 

  Порядок та підстави розірвання договору; 
 Виконання договірних зобов'язань та 

порядок виконання умов договору; 
 Заміна осіб у договірному зобов'язанні: 

відступлення права вимоги та переведення 
боргу; 

 
 Підстав та наслідків 

визнання договорів 
недійсними і неукладеними. 

 



Види договорів, щодо яких будуть 
отримані практичні навички 

 

 Купівлі-продажу (оптовий/роздрібний); 

 Постачання; 

 Міни; 

Безоплатної передачі (дарування); 

Найму (оренди); 

Лізингу: 

Виконання робіт (підряду); 

Позики; 

Доручення; 
Капітального будівництва; 
Комісії; 
Зберігання; 
Страхування; 
Перевезення вантажів; 
Транспортної експедиції; 
Кредитування; 
Та інші 

 



 я 

Головне : досягнення позитивного результату та 
укладення надійного юридичного договору, в 

іншому випадку наслідки   

Загальна характеристика 
способів забезпечення 
виконання договірних 

зобов'язань у 
підприємництві: 

 
 - неустойка,  

- порука, 
- гарантія,  
- завдаток,  
- застава, 

- притримання 

Відповідальність за порушення 
господарсько-договірних 

зобов'язань; 
Загальна характеристика 

«збитків». Збитки та їх складові. 
Співвідношення збитків та 

неустойки. 
Поняття та види санкцій, що 

застосовуються за порушення 
господарських зобов’язань. 

Підстави та умови 
відповідальності за порушення 

умов договору.  
Порядок стягнення неустойки за 

порушення умов договору. 


