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ВСТУП  

В умовах інтеграції України у світову спільноту розвиваються як 

ринкові економічні, так і приватні неекономічні особистісні відносини. 

Відповідно зростає значення і значення договірного права – основного 

регулятора таких відносин.  

Посилення значення договірного права пов’язано також із 

переорієнтацією держави України на максимальні забезпечення інтересів 

фізичної особи. Як наслідок, з’явився інтерес до вивчення проблем договірного 

права, розширилося коло навчальних закладів, де вивчається така навчальна 

дисципліна. 

Предмет навчальної дисципліни «Договірне право»  потребує наявності 

системних знань, умінь та навичок використання загальних інститутів 

цивільного права, з’ясування взаємозв’язку норм чинного законодавства 

України з міжнародно-нормативними актами, іншими законодавчими актами 

України, які деталізують правову регламентацію окремих питань в інших 

галузях права України. 

Програма курсу та плани практичних занять підготовлені з метою 

упорядкування методологічних засад вивчення навчальної дисципліни 

«Договірне право».  

Для вивчення навчальної дисципліни «Договірне право» навчальним 

планом  передбачено 14 годин лекцій, 16 годин практичних занять, а також      

60 годин для самостійної роботи. Головна мета занять – сформувати у студентів 

навички творчого мислення, навчити самостійно формулювати та  чітко 

висловлювати свої думки у процесі здійснення правового оцінювання реальних 

ситуацій. Студентам під час підготовки до занять з навчальної дисципліни 

«Договірне право» необхідно використовувати наряду із правовими джерелами  

наукову літературу та матеріали практики. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

 КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконану контрольну роботу студент заочної форми навчання здає на 

кафедру галузевих юридичних наук не пізніше, ніж за місяць до початку 

екзаменаційної сесії. 

Студенти вибирають, виконують і захищають контрольну роботу за 

однією із запропонованих тем за останньою цифрою номера залікової книжки. 

Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки «0». Отже, ви вибираєте 

варіант № 10. Якщо остання цифра вашої залікової книжки «7», то вибираєте 

варіант контрольної роботи № 7. 

Мета виконання контрольної роботи. Контрольна робота має на меті 

набуття студентами вміння порівнювати й аналізувати норми чинного 

законодавства, правильно застосовувати в практичній діяльності методи 

державного управління та робити відповідні висновки, надавати юридичну 

кваліфікацію відносинам у сфері адміністративного права. 

Студент у контрольній роботі показує своє уміння творчо та самостійно 

працювати з навчальною літературою, довідниками, науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати 

питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її 

розв’язання. 

Підготовка до написання контрольної роботи. Під час підготовки 

відповідей на питання контрольної роботи студент повинен ознайомитись з 

основними навчальними посібниками, які перелічені в списку літератури. У 

контрольній роботі потрібно викласти основний зміст відповідей на поставлені 

питання. З кожного питання необхідно зробити стислий висновок. 

Контрольна робота оцінюється за викладеним змістом і вмінням автора 

аналізувати та систематизувати навчальний матеріал та положення чинного 

законодавства. Кожна контрольна робота має мати таку структуру: 

– вступ – необхідний елемент кожної роботи, у якому обґрунтовується 

актуальність та важливість теми, її місце в системі навчального курсу та 

значення; 
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– основна частина – містить основні положення теми, дає переконливе 

уявлення про виконану роботу; 

– висновки – містять стислу інформацію про підсумки виконаної роботи; 

– список використаних джерел – студент повинен обов’язково 

посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі 

результати. 

Контрольна робота має комплексний характер, складається із двох 

частин: перша – присвячена теоретичному питанню кримінального процесу; 

друга – розв’язанню задач, які надані як приклади із судової практики. 

Обсяг контрольної роботи – 15–20 сторінок друкованого тексту, 

відповідно удвічі більше – рукописного. Обов’язково на аркушах роботи мають 

бути поля: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм; шрифт роботи 

Tіmes New Roman – 14-го розміру та полуторний міжрядковий інтервал. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в 

кінці заголовка не ставлять. 

Наприкінці роботи потрібно вказати ті навчальні посібники, додаткову 

літературу, які були використані під час написання контрольної роботи, 

зробити посилання на відповідні закони та підзаконні правові акти, рішення 

адміністративних судів. 

Науковий керівник оцінює теоретичний рівень контрольної роботи, 

використання в ній сучасних методик, дає висновок щодо реальності практичного 

впровадження пропозицій та рекомендацій студента, самостійності та ставлення 

студента під час виконання цієї роботи; зараховує роботу, або не зараховує і повертає 

студенту, вказуючи на виявлені недоліки, які потребують доопрацювання. За 

наявності невеликої кількості зауважень наукового керівника щодо контрольної 

роботи і, якщо вони не мають такого суттєвого значення, студент вносить зміни та 

доповнення за можливості прямо до тексту  або використовує за необхідністю 

зворотний бік аркуша, що передує аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення. 
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Поняття та види господарських зобов’язань. 

2. Поняття та основні функції договорів у господарському обороті. 

3. Загальний порядок укладення господарських договорів. 

Завдання 

Наприкінці жовтня 2011 р. приватне підприємство «Фора» звернулося 

до господарського суду з позовом про усунення перешкод у користуванні 

земельною ділянкою та її повернення. 

Позивач є користувачем земельної ділянки площею 150, 30 м² 

відповідно до укладеного між ним та виконавчим комітетом Донецької міської 

ради договору оренди та власником розташованих на ній об’єктів торговельної 

мережі. У серпні 2011 р. позивач уклав з приватним підприємством «Простір» 

договір купівлі-продажу одного із об’єктів торговельної мережі (торговельного 

павільйону), який розташований на зазначеній земельній ділянці. У договорі 

оренди земельної ділянки, укладеного між позивачем та виконавчим комітетом 

Донецької міської ради безпосередньо, не передбачено можливість переходу 

права користування земельною ділянкою (її окремою частиною) до третіх осіб. 

Проте приватне підприємство «Простір» не звільняє земельну ділянку від 

належного йому майна і продовжує користуватися нею, у зв’язку із чим 

позивач, посилаючись на ст. 27 ЗУ «Про оренду землі», просить суд зобов’язати 

відповідача усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою, 

звільнивши її від проданої ним відповідачу споруди (торговельного 

павільйону). 

Чи підлягає зазначений позов задоволенню? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 
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Варіант 2 

1. Передоручення виконання майново-господарських зобов’язань; 

передача (делегування) прав/повноважень за організаційно-господарськими 

зобов’язаннями. 

2. Класифікація договорів у господарському обороті. 

3. Укладення договорів на біржах, виставках та ярмарках. 

Завдання 

У квітні 2011 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Магма» 

звернулося до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення 

органу місцевого самоврядування (місцевої ради) про результати проведення 

конкурсу на надання житлово-комунальних послуг (вивезення побутових 

відходів) у житлових будинках, що розташовані за адресою… та належать до 

державного житлового фонду. 

Про проведення конкурсу на надання житлово-комунальних послуг (з 

вивезення побутових відходів) у житлових будинках, що розташовані за 

адресою .…, позивач дізнався в засобах масової інформації та своєчасно подав 

до конкурсної комісії, сформованої органом місцевого самоврядування, свою 

конкурсну пропозицію. У конкурсі узяв участь тільки один позивач, конкурсну 

пропозицію якого було відхилено на тій підставі, що він не належав до 

підприємств державного або комунального секторів економіки. А оскільки до 

органу місцевого самоврядування не надійшло інших конкурсних пропозицій, 

він прийняв рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся. 

Чи підвідомчий господарському суду зазначений спір? Яке рішення за 

цією справою має постановити компетентний суд? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 
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Варіант 3 

1. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 

2. Види та правове значення переддоговірних угод у сфері 

господарювання. 

3. Загальна характеристика договорів, що укладаються у межах 

державно-приватного партнерства. 

Завдання 

Суб’єкт підприємницької діяльності – громадянин Грищенко О. В. з        

1 серпня 2005 року не сплачував за комунальні послуги (за утримання свого 

житлового помешкання), і на 31 квітня 2010 р. сума заборгованності з 

квартирної плати становила 6490 грн. Житлово-комунальне підприємство «В» 

запропонувало громадянину Грищенку укласти договір про реструктуризацію 

заборгованності згідно зі ЗУ «Про реструктуризацію заборгованості з 

квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та 

електроенергію» від 20 лютого 2003 р. Відповідно до укладеного 2 травня     

2010 року договору про реструктуризацію заборгованності громадянин 

Грищенко зобов’язався протягом 50 місяців погасити заборгованість за 

комунальні послуги, що виникла з 1 серпня 2005 року. 7 квітня 2010 р. 

громадянин Грищенко О. В. звернувся до господарського суду з позовом про 

визнання договору про реструктуризацію заборгованості недійсним як такого, 

що укладений під впливом обману. Свої позовні вимоги позивач мотивував 

тим, що житлово-комунальне підприємство «В» навмисно не повідомило йому 

про сплив на момент укладення спірного договору строку позивної давності на 

стягнення у судовому порядку заборгованості за період з 1 серпня 2005 р. по 2 

квітня 2007 р. Утім, за спірним договором позивач став зобов’язаним сплатити 

житлово-комунальному підприємству «В» усю суму заборгованості. 

Якому суду підвідомчий цей спір? Яке рішення має постановити 

компетентний суд? Обґрунтуйте свою відповідь. 
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Варіант 4 

1. Види забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

2. Укладення договорів на публічних торгах (аукціонах). 

3. Поняття господарської відповідальності за порушення господарсько-

договірних зобов’язань. 

Завдання 

У листопаді 2010 р. державне комерційне підприємство «Світанок» 

(позивач) звернулося з позовом до ТОВ «Мрія» (відповідача) про звільнення 

орендованого приміщення у зв’язку із закінченням строку дії договору оренди. 

Під час судового розгляду справи були встановлені такі обставини.                    

21 січня 2007 року між відповідачем та позивачем було укладено договір 

оренди, за умовами якого позивач передав, а відповідач отримав у тимчасове 

користування нежитлове приміщення для розміщення магазину. Термін дії 

договору за згодою сторін визначено до 21 жовтня 2010 р. За тиждень до 

закінчення терміну дії договору позивач повідомив відповідача про свій намір 

використовувати означене нежитлове приміщення для власних потреб та у 

зв’язку із цим просив відповідача про звільнення означеного примішення 

відразу після закінчення терміну дії договору оренди. Відповідач відмовився 

звільняти орендоване примішення, обгрунтовуючи це тим, що він належним 

чином виконував свої договірні обов’язки та має намір на укладення договору 

оренди на новий термін, що є його переважним правом. 

Яке рішення має постановити суд? Чи може державне підприємство 

виступати орендодавцем за договором оренди державного майна? Чим 

відрізняється поновлення (пролонгація) договору оренди від укладення договору 

оренди на новий термін? 
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Варіант 5 

1. Підстави припинення господарських зобов’язань. 

2. Укладення договорів за державним замовленням. 

3. Загальна характеристика договорів, спрямованих на створення 

колективних угруповань. 

Завдання 

У грудні 2010 р. приватне підприємство «Отек» (позивач) звернулося з 

позовом до приватного підприємства «Промінь» (відповідача) про стягнення за 

договором будівельного підряду заборгованості за виконані роботи та пені за 

прострочення їх оплати. Під час судового розгляду справи були встановлені 

такі обставини. У січні 2009 р. між позивачем та відповідачем був укладений 

договір будівельного підряду, за умовами якого позивач своєчасно виконав усі 

передбачені у проектній документації (додаток 1 до договору) будівельні 

роботи. Факт виконання робіт підтверджується актами здачі-приймання 

виконаних робіт, підписаними повноважними представниками позивача та 

відповідача. Утім, незважаючи на прийняття виконаних робіт, їх оплату 

відповідачем було зроблено частково, у зв’язку із чим виникла заборгованість. 

Рішенням господарського суду у задоволенні позову було відмовлено. Рішення 

мотивовано тим, що відповідно до ст. 318 ГК України виконання робіт за 

договором підряду має проводитися на підставі проектно-кошторисної 

документації, у якій має бути чітко визначена ціна робіт, що є істотною 

умовою означеного договору. Відсутність цієї умови свідчить про проведення 

як підрядних робіт, так і їх часткову оплату без достатньої правової підстави, 

що вимагає застосування наслідків, передбачених главою 83 книги 5 ЦК 

України . 

Чи є законним рішення суду? Обґрунтуйте свою відповідь. 
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Варіант 6 

1. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. 

2. Кваліфікаційні ознаки та вимоги до змісту зовнішньоекономічного 

договору. 

3. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. 

Завдання 

У квітні 2011 р. державне підприємство «Тракторний завод» (позивач) 

звернулось з позовом до комерційного банку «Б» (відповідача) про визнання 

недійсним договору застави, посилаючись на те, що останній укладено з 

порушенням вимог чинного законодавства (по-перше, договір не був 

нотаріально засвідчений, по-друге, його договірні умови не були узгоджені з 

органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном). Під час 

судового розгляду справи були встановлені такі обставини. 15 березня 2010 р. 

між позивачем та відповідачем був укладений кредитний договір на суму 

500000 грн. із строком повернення до 15 березня 2011 р. З метою забезпечення 

виконання зобов’язань позивача за кредитним договором між ним та 

відповідачем у цьому ж місяці був укладений договір застави, за яким позивач 

передав відповідачу у заставу трактори на загальну суму 480000. Однак, 

оскільки позивач є державним підприємством, щодо якого у липні                 

2010 р. прийнято рішення про приватизацію, відсутність погодження на 

продовження дії договору застави з боку відповідних органів приватизації, на 

думку позивача, є підставою визнання спірного договору застави недійсним. 

Чи підлягає позов задоволенню? За яких умов заставодержатель 

набуває право звернення стягнення на предмет застави? Який порядок 

реалізації майна державних підприємств, що перебуває в заставі? Чи може 

бути реалізований у примусовому порядку об’єкт спірного договору застави? 
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Варіант 7 

1. Істотні умови господарських договорів. 

2. Правові засади здійснення розрахунків за господарськими 

договорами. 

3. Загальна характеристика договорів про надання послуг у сфері 

господарювання. 

Завдання 

У лютому 2008 р. ВАТ «Гірничо-збагачувальний комбінат» (позивач) 

подав позов до Державного підприємства «Енергоринок» (відповідач) про 

спонукання до укладення договору та відшкодування збитків, завданих йому 

відмовою від укладення такого договору. У своїй позовній заяві позивач 

зазначив, що у зв’язку з отриманням ліцензії на енергопостачання у нього 

виникла необхідність укладення з відповідачем договору купівлі-продажу 

електроенергії. У жовтні 2007 р. ВАТ «Гірничо-збачачувальний комбінат» 

направив відповідачу підписаний проект договору купівлі-продажу 

електроенергії. Відповідач своїм листом повідомив позивача про те, що 

надісланий ним проект договору не відповідає вимогам чинного законодавства 

(за змістом проекту цього договору позивач є не як енергопостачальник, а як 

споживач електроенергії), у зв’язку із чим він відмовляється від його укладення 

в такому вигляді. Для обгрунтування своїх позовних вимог позивач зазначив, 

що Державне підприємство «Енергоринок» як суб’єкт публічних зобов’язань 

відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 178 ГКУ , ст. 633 ЦК України) 

та своїх установчих документів зобов’язаний здійснювати продаж 

електроенергії кожному, хто до нього звертається на законних підставах. 

Які переддоговірні спори можуть бути предметом судового розгляду? 

Чи може бути предметом судового розгляду спір, пов’язаний зі спонуканням до 

укладення договору? Чи є у цьому випадку ДП «Енергоринок» суб’єктом 

публічних зобов’язань ? 

Яке рішення за цією справою мав постановити господарський суд ? 
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Варіант 8 

1. Поняття і джерела господарського договірного права України. 

2. Підстави звільнення від господарсько-договірної відповідальності. 

3. Господарсько-договірне забезпечення приватизаційних відносин в 

Україні. 

Завдання 

У листопаді 2010 р. ТОВ «Гарант» (позивач) звернулося з позовом до 

ТОВ «Регіональна зернова компанія» (відповідача) про визнання недійсним 

договору купівлі-продажу пшениці, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що 

спірний договір був підписаний від імені відповідача особою, яка не мала на це 

повноважень.  

Під час судового розгляду справи були встановлені такі обставини. 1 

вересня 2010 р. між ТОВ «Гарант» та ТОВ «Регіональна зернова компанія» був 

укладений договір, за яким ТОВ «Регіональна зернова компанія» було 

зобов’язано продати пшеницю 4, 3 класу, а ТОВ «Гарант» прийняти й оплатити 

означений товар в асортименті, кількості та за ціною згідно з накладними. 

Належне виконання договору підтверджено матеріалами справи (видатковими 

накладними, актами приймання-передавання тощо). Оплата проведена 

покупцем на загальну суму 59986 грн, що підтверджено квитанціями до 

прибуткових касових ордерів. Однак позивач наполягає на визнанні договору 

недійсним та поверненні кожною із сторін другій усього одержаного за 

договором з тих підстав, що договір від імені відповідача був підписаний 

Сотниковим І. М., який на момент укладення договору не мав прав 

(представницьких повноважень) на здійснення правочинів від імені відповідача. 

Рішенням господарського суду у задоволенні позову відмовлено. 

Чи є правомірним таке рішення? Чи дотримана у цьому випадку 

письмова форма договору? Які наслідки недотримання письмової форми 

договору ? Чи можуть бути застосовані у цьому випадку положення ЦК про 

наслідки подальшого схвалення дій представника у разі перевищення наданих 

йому повноважень? 
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             Варіант 9 

1. Порівняльна характеристика цивільного та господарського договорів. 

2. Укладення договору через мережу Internet. Поняття електронної 

форми договору. 

3. Господарсько-договірне забезпечення інвестиційної діяльності в 

Україні. 

Завдання 

Наприкінці травня 2011 р. Державна податкова інспекція звернулася до 

господарського суду з двома позовами: 

1) про визнання недійсним договору на надання послуг з монтажу та 

налагодження спеціального обладнання, укладеного між Дочірнім 

підприємством «Торговий дім «Selmi» та ТОВ «Опт-Трейдинг» у квітні 2011 р., 

як такого, що суперечить інтересам держави і суспільства. Для обгрунтування 

своїх вимог позивач послався на те, що судовим рішенням, яке вступило в силу 

12 травня 2011 р., визнано недійсним Статут ТОВ «Опт-Трейдинг»; 

2) про визнання недійсним договору підряду на проведення проектної 

роботи з розроблення конструкторської документації, укладеного між ТОВ 

«Верес» та ВАТ «Спільнота» у березні 2011 р., як такого, що суперечить 

інтересам держави і суспільства. Для обгрунтування своїх вимог позивач 

послався на те, що спірна угода укладена до моменту державної реєстрації ТОВ 

«Верес». Під час судового розгляду було з’ясовано, що зобов’язання за спірним 

договором були виконані ТОВ «Верес» уже після його державної реєстрації 

(конструкторську документацію передано замовникові на підставі відповідного 

акта і вартість відповідних робіт замовником оплачено). 

Які рішення мав постановити суд за кожною із цих справ? 

Обгрунтуйте свою відповідь. 

 

 

 

 



 

 

Варіант 10 

1. Основні тенденції розвитку та модернізації договірного права 

України. 

2. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 

3. Господарсько-договірне забезпечення інноваційної діяльності в 

Україні. 

Завдання 

28 листопада 2011 р. АТ «Світанок» (позивач) звернулося з позовом до 

АТ «Насіння» (відповідача) про розірвання договору поставки насіння 

кукурудзи та сої. Під час судового розгляду справи були встановлені такі 

обставини. 1 січня 2010 між позивачем та відповідачем був укладений договір, 

за умовами якого відповідач був зобов’язаний постачати позивачу перед 

початком посівних сезонів (2011-2012 рр.) насіння кукурудзи та сої. Означений 

договір був укладений позивачем з метою забезпечення своїх постійних 

партнерів – сільськогосподарських підприємств «Данко», «Нібулон» та ін. 

посівним матеріалом та отримання від останніх за договорами поставки 

кукурудзяної та соєвої муки, необхідної для власного виробництва. 

У визначений договором термін (за 1 місяць до початку посівного сезону 

2011 р.) позивач не отримав насіння кукурудзи та сої, у зв’язку із чим 

неодноразово звертався до відповідача з листами про відпуск насіння і, врешті-

решт, був вимушений купувати насіння у інших суб’єктів господарювання для 

забезпечення своїх партнерів посівним матеріалом. Тільки після закінчення 

посівного сезону відповідач повідомив позивача про свою готовність виконати 

зобов’язання за договором та відшкодувати завдані позивачу збитки. Утім 

позивач відмовився від прийняття простроченого відповідачем виконання 

зобов’язання та направив йому пропозицію про розірвання договору. 

Відповідач не погодився на розірвання договору та у своїй відповіді позивачу 

зазначив, що останній неправомірно відмовляється від прийняття 

запропонованого ним виконання, оскільки така відмова є оперативно-



 

 

господарською санкцією, яка не передбачена в укладеному між ними договорі. 

Зазначені обставини і стали підставою для звернення АТ «Світанок» до суду. 

Яке рішення має  постановити суд? Які правові наслідки несвоєчасного 

виконання господарсько-договірного зобов’язання? Чи правомірною є відмова 

АТ «Світанок» від прийняття виконання зобов’язання? У яких випадках 

сторона договору може розірвати договір в односторонньому (позасудовому) 

порядку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

Теми обираються за останньою цифрою номера залікової книжки.  

1. Поняття та предмет договірного права України. 

2. Свобода договору та випадки її обмеження. 

3. Принципи договірного права України. 

4. Поняття зміни обставин як підстави для розірвання договору. 

5. Особливості укладення господарських договорів. 

6. Поняття забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

7. Поняття та зміст договору доручення.  

8. Договір зберігання, його істотні умови та форма.  

9.  Договір страхування. 

10.  Транспортні договори та їх види.  

11. Поняття та загальна характеристика договору позики. 

12. Поняття та істотні умови кредитного договору. 

13. Банківські вклади та їх види.  

14. Правове регулювання розрахунків у підприємницькій діяльності за 

законодавством України. 

15. Договори про спільну діяльність.  

16. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 

17. Договір постачання, сторони та істотні умови. 

18. Договір міни: поняття та особливості.  

19. Поняття, зміст і види договору найму (оренди).  

20. Поняття договору прокату та особливості правового регулювання.  

21. Особливості оренди державного та комунального майна.  

22. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види.  

23. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види. 

24. Поняття та види договорів про виконання робіт. 

25. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. 



 

 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ДОГОВІРНЕ ПРАВО» 

Основою для визначення оцінки на заліку є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної навчальної 

дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями: 

– оцінку «відмінно» (90–100 балів / А) заслуговує студент, який виявив 

усебічні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, 

уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв 

основну та знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. 

Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок 

основних понять дисципліни в їх значенні для набутої професії, які виявили 

творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу; 

– оцінку «добре» (82–89 балів / В)  заслуговує студент, який виявив 

повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені 

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. 

Зазвичай, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчили  

систематичні знання з навчальної дисципліни та здатність до їх самостійного 

поповнення й оновлення в процесі подальшого навчання та професійної 

діяльності; 

– оцінку «добре» (74–81 бали / С)  заслуговує студент, який може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності; 

– оцінку «задовільно» (64–73 бали / D)   заслуговує студент, який виявив 

знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання та професійної діяльності; який справляється з 

виконанням завдань, що передбачені програмою, а також знайомий з 

рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які 

допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх 

усунення під керівництвом викладача; 



 

 

– оцінку «задовільно» (60–63 бали / E) одержує студент, який у 

трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей; 

– оцінку «незадовільно» (1–59 балів / F-FX) ставлять студентові, який 

виявив недоліки в знаннях основного навчально-програмного матеріалу та 

допустив помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, 

оцінку «незадовільно» ставлять студентам, які не можуть продовжувати 

навчання та приступити до професійної діяльності без додаткових занять з 

відповідної дисципліни. 

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі 

«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від         

2 червня 1993 року за № 161, а також «Тимчасового положення про атестацію 

студентів», затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року. 
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