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  Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація господарських зв’язків. 

Тема уроку: Класифікація договорів. 

Мета: сприяти формуванню знань про договори; формування практичних умінь та 

навичок визначення виду та класифікації договорів. Розвивати логічне мислення, уяву, 

ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. 

Численні господарські договори мають як загальні властивості, так і певні розходження, 

що дозволяють відмежовувати їх один від одного. Для того, щоб правильно орієнтуватися 

у всій масі численних і різноманітних договорів, прийнято здійснювати їхній розподіл на 

окремі види. В основі такого розподілу полягають різні категорії, що обираються в 

залежності від переслідуваних цілей. 

Розподіл договорів на окремі види має не тільки теоретичне, але і важливе практичне 

значення. Він дозволяє учасникам господарського обороту досить легко виявляти і 

використовувати у своїй діяльності найбільш істотні властивості договорів, застосовувати 

на практиці такий договір, що у найбільшій мірі відповідає їх потребам. Оскільки 

договори є різновидом угод, на них поширюється і розподіл угод на різні види. 

Залежно від характеру розподілу прав і обов'язків між учасниками всі договори 

поділяються на двосторонні й односторонні. 

Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою 

стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише 

правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони. 

Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору. 

До договорів, що укладаються більше як двома сторонами (багатосторонні договори), 

застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить 

багатосторонньому характеру цих договорів. 

До односторонніх відносяться, головним чином, договори доручення, дарування, позики. 

Односторонні договори необхідно відрізняти від однобічних угод. Останні не відносяться 



до договорів, тому що для їхнього виконання не потрібно угоди сторін, а досить 

волевиявлення однієї сторони. 

Двосторонні угоди — найбільш розповсюджений вид угод; ними є договори купівлі-

продажу, постачання, підряду, майнового наймання, страхування, авторські тощо. 

Наприклад, волевиявлення однієї сторони (покупця) купити майно і зустрічне (тобто 

протилежне за змістом) волевиявлення іншої сторони (продавця) продати майно є 

двосторонньою угодою купівлі-продажу або договором купівлі-продажу. 

Окремо виділяються багатосторонні угоди, які складаються з погоджених між собою 

волевиявлень (дій) трьох чи більше сторін. Причому права й обов'язки по угоді виникають 

у всіх її учасників одночасно. Отже, багатобічна угода — угода (договір), у якому бере 

участь більше ніж дві сторони. Прикладом може служити договір між декількома 

підприємствами про спільну діяльність для зведення якого-небудь будинку. У деяких 

багатобічних угодах волевиявлення збігаються за змістом (наприклад, всі учасники 

договору про спільну діяльність зобов'язуються внести однакову грошову суму й у 

рівному обсязі виконувати всі роботи), однак для багатобічної угоди ця ознака не є 

необхідним, тому що сторони її можуть передбачити і різні види участі. Багатобічну 

угоду, у якій повинно бути не менш трьох сторін, потрібно відрізняти від двосторонньої за 

участю декількох осіб з кожної сторони (наприклад, договір купівлі-продажу будинку, у 

якому беруть участь два продавці, з одного боку, і три покупці — з іншої). 

За співвідношенням виникаючих з угоди прав і обов'язків сторін вони поділяються на 

платні і безоплатні. 

Платною називається угода, у якій майновому наданню однієї сторони (передача грошей 

чи майна, виконання робіт, надання послуг) відповідає зустрічний обов'язок іншої 

сторони. 

Платними можуть бути тільки двосторонні угоди, оскільки однобічні угоди завжди 

безоплатні. Платність угоди може виражатися в передачі грошей, речей (майна), 

виконанні робіт або наданні послуг і встановлюватися законом чи угодою сторін, 

випливати із суті угод. Так, угоди купівлі-продажу, постачання й ін. за своєю сутністю 

завжди платні, а договір дарування, безплатного користування майном, навпроти — 

завжди безоплатний. 

У безоплатних угодах наданню однієї сторони немає зустрічного задоволення, надання. У 

таких угодах обов'язок зробити дії майнового характеру лежить лише на одній стороні, що 

не вправі вимагати зустрічного майнового надання. Це має місце за договором дарування, 

коли річ передається у власність іншій стороні, за договором про безоплатне 

користування майном, за договором збереження, за договором доручення, за договором 

позики тощо. 

Платність чи безплатність одних угод визначена законом чи може встановлюватися 

угодою сторін. Так, відповідно до закону договір позики між фізичними особами 

безоплатний, на відміну від договору банківської позички. У договорі чи дорученні 

збереження сторони своєю угодою встановлюють його платність чи безоплатність. 



Залежно від моменту, з якого угоди вважаються укладеними, вони підрозділяються на 

консенсуаль-ні, реальні і формальні. 

Консенсуальна угода вважається укладеною з моменту досягнення сторонами угоди, 

тобто сторони повинні узгодити своє волевиявлення, спрямоване на встановлення, зміну 

чи припинення правовідносини. У момент, коли угода досягнута, угода вважається 

укладеною, і в її сторін виникають відповідні права й обов'язки. Так, для укладання 

договору ку-півлі-продажу необхідно, щоб сторони домовилися між собою про предмет і 

ціну речі. Якщо закон вимагає, щоб волевиявлення було виражено у визначеній формі, то 

угода вважається укладеною тільки при дотриманні такої форми. 

Для реальної угоди однієї угоди сторін недостатньо. Реальна угода вважається укладеною 

при досягненні сторонами угоди по всіх істотних умовах і передачі речі однією стороною 

іншій. До реальних угод належать договори позики, перевезення, дарування. Так, 

обов'язок повернути борг у позичальника виникає тільки після досягнення угоди з 

позикодавцем про суму, термін повернення і передачі цієї обговореної суми. Також 

прикладом реальної угоди є договір збереження, тому що права й обов'язки в хоронителя 

виникають з моменту передачі йому на збереження визначеної речі. 

Формальними іменуються договори, для укладання яких потрібно оформлення за 

запропонованою законом формою: письмовою чи нотаріальною (наприклад, оренда, 

дарування). Як консенсуальний, так і реальний договір може бути формальним. 

Залежно від характеру породжуваних договором юридичних наслідків необхідно 

розрізняти договори остаточні і попередні. 

Остаточний договір наділяє сторони правами й обов'язками, спрямованими на досягнення 

цілей, і визначає всі умови договору. 

Попереднім є договір,  сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний 

термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених 

попереднім договором. 

Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, 

погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий 

порядок не встановлений актами цивільного законодавства. 

Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо 

форма основного договору не встановлена, — у письмовій формі. 

Попередній договір має містити умови, які дозволяють встановити предмет, а також інші 

істотні умови основного договору, зокрема, термін, у який сторони зобов'язуються 

укласти основний договір. Якщо такий термін у попередньому договорі не визначений, 

основний договір підлягає укладанню протягом року з моменту укладання попереднього 

договору. Якщо у зазначений вище термін основний договір не буде укладений і жодна зі 

сторін не зробить іншій стороні пропозицію укласти такий договір (оферта), попередній 

договір припиняє своя дію. 



Попередній договір необхідно відрізняти від угод про наміри, що мають місце на 

практиці. У зазначених угодах про наміри лише фіксується бажання сторін вступити в 

майбутньому в договірні відносини. Однак сама угода про наміри не породжує прав і 

обов'язків сторін, якщо у ній не встановлене інше. Тому відмовлення одного з учасників 

угоди про наміри укласти передбачений такою угодою договір не тягне для нього яких-

небудь правових наслідків і може тільки вплинути на його ділову репутацію. 

Договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в ньому немає волевиявлення 

сторін щодо надання йому сили попереднього договору, не вважається попереднім 

договором. 

Зазначений вид договорів найбільше поширення одержав у зовнішній торгівлі. 

Залежно від підстави укладання всі договори поділяються на вільні й обов'язкові. Вільні 

— це такі договори, укладання яких цілком залежить від розсуду сторін. Укладання ж 

обов'язкових договорів, як це випливає із самої їх назви, є обов'язковим для однієї чи обох 

сторін. Більшість договорів носить вільний характер. Вони укладаються за бажанням 

сторін, що цілком відповідає потребам розвитку ринкової економіки. Однак в умовах 

економічно розвиненого суспільства зустрічаються й обов'язкові договори. Обов'язок 

укладання договору може випливати із нормативного акта. Наприклад, у силу прямої 

вказівки закону банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, що 

звернувся з пропозицією відкрити рахунок. 

Серед обов'язкових договорів особливе значення мають публічні договори. 

Публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов'язок 

здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї 

звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, 

послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). 

Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, 

кому за законом надані відповідні пільги. 

Природа публічного договору припускає накладення на комерційну організацію, що бере 

участь у ньому, трьох заборон, зазначених у Цивільному кодексі: 

— підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо 

укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом; 

—  підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності 

у нього можливостей надання сповивачеві відповідних товарів (робіт, послуг); 

—  у разі необгрунтованої відмови підприємця від укладання публічного договору він має 

відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. 

Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для 

сторін при укладенні і виконанні публічного договору. 

 Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, 

обов'язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними. 



У відносинах за публічним договором (роздрібна купівля-продаж, енергопостачання, 

прокат, побутовий і будівельний підряд, банківський вклад, страхування, збереження 

тощо) за участю громадян, крім загальних положень і норм про договори відповідного 

виду застосовуються закони про захист прав споживачів і прийняті відповідно до них інші 

правові акти України. 

Залежно від кола осіб, які можуть вимагати виконання договору, вони поділяються на 

укладені на користь їхніх учасників і укладені на користь третіх осіб. 

Як правило, договори укладаються на користь їхніх учасників і право вимагати виконання 

таких договорів належить тільки їх учасникам. Разом з тим, зустрічаються і договори на 

користь осіб, які не брали участі в їхньому укладанні, але мають право вимагати їхнього 

виконання. 

Договором на користь третьої особи є договір, в якому боржник зобов'язаний виконати 

свій обов'язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі. 

Виконання договору на користь третьої особи може вимагати як особа, яка уклала договір, 

так і третя особа, на користь якої передбачено виконання, якщо інше не встановлено 

договором або законом чи не випливає із суті договору. 

З моменту вираження третьою особою наміру скористатися своїм правом сторони не 

можуть розірвати або змінити договір без згоди третьої особи, якщо інше не встановлено 

договором або законом. 

Договором на користь третьої особи є, наприклад договір перевезення вантажу. У ньому 

третя особа — вантажоодержувач. Його право вимоги до перевізника в одних випадках 

(при повній утраті вантажу) не виключає заяви такої ж вимоги з боку відправника 

вантажу, що уклав договір, а в інших (прострочення доставки) — виключають його. 

 Іноді за договором на користь третьої особи ця особа несе і деякі обов'язки. Так, 

вантажоодержувач за договором перевезення, маючи право вимагати видачі вантажу 

перевізником, у той же час зобов'язаний при0439няти прибулий на його адресу вантаж і 

сплатити відповідні платежі і збори. 

Якщо третя особа відмовилася від права, наданого їй на підставі договору, сторона, яка 

уклала договір на користь третьої особи, може сама скористатися цим правом, якщо інше 

не випливає із суті договору. 

Залежно від способу укладання розрізняють вза-ємопогоджувані і договори приєднання. 

При укладанні взаємопогоджуваних договорів їхні умови встановлюються всіма 

сторонами, що беруть участь в договорі. При укладанні договорів приєднання їх умови 

встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, и він може 

бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в 

цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. 

Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка 

приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір 

виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання або 

містить інші умови, очевидно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка 



приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за 

наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору. 

Якщо вимога про зміну або розірвання договору пред'явлена стороною, яка приєдналася 

до нього у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, сторона, що надала 

договір для приєднання, може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе, що 

сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах вона приєдналася до 

договору. 

У цивільному праві є і деякі інші види угод: розпорядницькі угоди, що не породжують 

триваючих наслідків, як наприклад, безповоротна передача речі, платіж тощо, 

зобов'язальні угоди, що тягнуть за собою такі наслідки, як тимчасова передача речі тощо; 

фідуціарні угоди (від слова fiducia — довіра). Ці угоди засновані на довірі. Так, 

наприклад, договір доручення зв'язаний з наявністю так званих особисто-довірчих 

відносин сторін. Особливість фідуці-арних угод полягає в тому, що зміна характеру 

взаємовідносин сторін, утрата їхнього довірчого характеру можуть призвести до 

припинення відносин в однобічному порядку. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Які види договірних зобов’язань передбачені Цивільним кодексом України? 

2. Які види угод передбачені у цивільному праві? 
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«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. 

Агент з постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 
Тема: Організація господарських зв’язків. 

Тема уроку: Договори поставки, купівлі-продажу, перевезення вантажів, 

договір про пакування, договір страхування під час перевезень вантажів та 

ін. 

Мета: сприяти формуванню знань про договори; формування практичних 

умінь та навичок укладання та виконання договорів. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів.  

Договір купівлі-продажу 



За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується 

передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або 

зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. 

Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент 

укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. 

Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-

продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо 

інше не випливає із змісту або характеру цих прав. 

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового 

будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і 

підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. 

Говорячи про структуру договору купівлі-продажу, необхідно відзначити, що кожний 

містить кілька розділів, розташованих у певній логічній послідовності. Ці розділи в 

короткому чи більш докладному викладі входять в усі договори купівлі-продажу. 

1.  Визначення сторін. Текст контракту починається з преамбули, яка дає повне юридичне 

найменування сторін, що укладають договір. Традиційно першим указується 

найменування фірми продавця, потім покупця. На першій сторінці контракту вказується 

його реєстраційний номер, місце і дата підписання. 

2. Предмет договору. У цьому розділі вказуються найменування і кількість товару, що 

поставляється, у прийнятих одиницях виміру. 

3.  Якість товару. Вказується спосіб визначення якості (стандарти, технічні умови, зразки 

й ін.), а також документи, що його підтверджують. 

4.  Термін і дата постачання. Термін постачання узгоджується сторонами і передбачає 

часовий період, протягом  якого  продавець  зобов'язаний  передати товар покупцю. Якщо 

товар відвантажується декількома партіями, то поряд із загальними встановлюються і 

проміжні терміни постачання. Дата постачання визначає момент передачі товару в 

розпорядження покупця. 

5.  Умови постачання — це спеціальні умови, що визначають обов'язки продавця і 

покупця по доставці товару і встановлюють момент переходу ризику випадкової загибелі 

чи ушкодження товару з продавця на покупця. 

6. Ціна товару — це кількість грошових одиниць визначеної валютної системи, що 

повинен заплатити покупець продавцю в тій чи іншій валюті за весь товар чи одиницю 

товару, доставлений продавцем на базисних умовах у зазначений у контракті 

географічний пункт. 

7. Умови платежу припускають встановлення валюти платежу, місця і терміну платежу, 

визначення порядку розрахунків, застережень, спрямованих на зменшення чи усунення 

валютного ризику. 

8.  Упакування і маркірування. У практиці торгівлі рід упакування залежить від 

призначення: для розфасовки товару, для рекламних цілей, для збереження товару під час 



перевезення тощо.  Вартість упакування в залежності від призначення і характеру теж 

може коливатися в широких межах: від декількох відсотків до половини вартості товару. 

9.  Здача-прийомка товару. Під здачою-прийом-кою товару розуміється передача товару 

продавцем у розпорядження покупця відповідно до умов договору купівлі-продажу. З 

урахуванням того, що покупець повинен вчасно підготуватися до приймання товару, у 

контракті передбачається обов'язок продавця повідомити покупця про готовність товару 

до відвантаження і про зроблене відвантаження. 

У відношенні здачі-прийомки у договорі узгоджуються вид, місце і термін здачі-

прийомки, порядок приймання товару за кількістю і якістю і хто її проводить. 

10. Гаранти. Кожний договір повинен містити гарантії продавців у відношенні технічних 

характеристик товарів і їхньої якості, а також визначати відповідальність продавців за 

дотримання гарантованих показників. Ці гарантії звичайно діють протягом погодженого в 

контракті терміну за умови виконання покупцем інструкцій із транспортування, 

збереження і використання товару. 

11. Рекламації — це претензії, які пред'являються покупцем до продавця у зв'язку з 

невідповідністю кількості і якості поставленого товару умовам договору. Врегулювання 

рекламацій може бути зроблено різними способами: усуненням дефектів, заміною товару 

іншим, поверненням сплаченої вартості, наданням знижки з договірної ціни тощо. 

12.  Штрафні санкції. У договорі можуть бути передбачені різного роду санкції у виді 

пені, неустойки, штрафів, що сплачуються продавцем чи покупцем за невиконання чи 

неналежне виконання своїх зобов'язань за договором. 

13.  Форс-мажор. До непередбачених обставин відносяться як різного роду стихійні лиха 

(землетрус, повені, пожежі, урагани), так і різні політичні чи торгово-політичні дії (війна, 

блокада, заборона експорту й імпорту). Сторона, для якої виникли форс-мажорні  

обставини,   повинна  негайно  в  писемній формі сповістити іншу сторону як про 

настання, так і про припинення дії цих обставин. У договорі також вказується назва 

організації (звичайно це торговельна палата), що буде свідчити про настання і тривалість 

дії непередбачених обставин шляхом видачі відповідних документів. 

14.  Арбітражне застереження. У цьому розділі контракту визначається порядок 

вирішення спорів, що можуть виникнути в ході виконання умов договору, і найменування 

суду, де передбачається розгляд можливих розбіжностей. 

15.  Інші умови контрактів. Вони відрізняються великою розмаїтістю і визначаються 

потребою сторін їх погодити. Найбільш часто зустрічаються наступні доповнення до 

контракту: 

—  положення про те, що додатки до контракту є його невід'ємною частиною; 

—  умова про те, що всі зміни і доповнення до договору є дійсними тільки в тому випадку, 

якщо вони зроблені в писемній формі; 

—  порядок припинення договору. 



Текст договору закінчується вказівкою юридичних адрес сторін і підписами продавця і 

покупця. 

Договір поставки 

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку 

діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність 

покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не 

пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а 

покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. 

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо 

інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. 

Договір міни 

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у 

власність один товар в обмін на інший товар. 

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і 

покупцем товару, який він одержує взамін. Договором може бути встановлена доплата за 

товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на 

обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо 

передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Договір дарування 

За договором дарування одна сторона (даруваль-ник) передає або зобов'язується передати 

в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. 

Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі 

речі та майнові права. 

Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може 

бути укладений усно, для нерухомих речей укладається у письмовій формі і підлягає 

нотаріальному посвідченню. Договір дарування валютних цінностей на суму, яка 

перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, 

укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. 

Сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава 

Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна громада. 

 Підприємницькі товариства можуть укладати договір дарування між собою, якщо право 

здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника. Це 

положення не поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертви. 

Договір ренти 

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові 

ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично 

виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. 



Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні особи. 

Договір ренти укладається у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню, а 

договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також державній 

реєстрації. 

Договір найму 

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві 

майно у користування за плату на певний строк. 

Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка 

зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ) або 

майнові права. 

Право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права. 

Договір прокату 

За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання 

речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за 

плату на певний строк. 

Договір прокату є договором приєднання і публічним договором. Наймодавець може 

встановлювати типові умови договору прокату. Типові умови договору прокату не можуть 

порушувати прав наймачів, встановлених законом. 

Предметом договору прокату є рухома річ, яка використовується для задоволення 

побутових невиробничих потреб. 

Особливості договору прокату: наймач не має права на укладення договору піднайму, не 

має переважного права на купівлю речі у разі її продажу най-модавцем, капітальний і 

поточний ремонт речі здійснює наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що 

пошкодження речі сталося з вини наймача. 

Договір лізингу 

За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати 

другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю 

на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодер-

жувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця 

(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов 

(непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). 

Предметом договору лізингу може бути неспожив-на річ, визначена індивідуальними 

ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. Не можуть бути 

предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також інші речі, 

встановлені законом. 

Договір позички 



За договором позички одна сторона (позичкода-вець) безоплатно передає або 

зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом 

встановленого строку. 

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або 

якщо це випливає із суті відносин між ними. 

Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися 

усно, між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою 

укладається у письмовій формі. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б 

однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає 

нотаріальному посвідченню. 

Договір підряду 

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати 

певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується 

прийняти та оплатити виконану роботу. 

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або 

на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Для виконання 

окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний 

одержати спеціальний дозвіл. 

Договір зберігання 

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана 

їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажо-давцеві у схоронності. 

Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом 

підприємницької діяльності на складах (у камерах, приміщеннях) загального 

користування. 

Договір страхування 

За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної 

події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, 

визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується 

сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. 

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону 

і пов'язані з: 

1)  життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 

страхування); 

2)  володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування); 

3)  відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності). 



 Договір страхування укладається в письмовій формі, він може укладатись шляхом видачі 

страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката). У разі 

недодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним. 

Істотними умовами договору страхування є предмет договору страхування, страховий 

випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у 

разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки 

його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства. 

Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником першого 

страхового платежу, якщо інше не встановлено договором. 

Договір доручення 

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за 

рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Право-чин, вчинений повіреним, 

створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. 

У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко 

визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити 

повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. 

Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси 

довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний 

строк відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен повідомити довірителя про 

допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим. 

Договір комісії 

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої 

сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за 

рахунок комітента. 

Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з 

визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо 

асортименту товарів, які є предметом комісії. 

Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або 

купити майно, є умови про це майно та його ціну. 

Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, 

і відповідно до його вказівок. Якщо у договорі комісії таких вказівок немає, комісіонер 

зобов'язаний вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що 

звичайно ставляться. 

Договір управління майном 

За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій 

стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона 



зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах 

установника управління або вказаної ним особи. 

Предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний майновий 

комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно. Не можуть бути 

предметом договору управління майном грошові кошти, крім випадків, коли право 

здійснювати управління грошовими коштами прямо встановлено законом. 

Договір факторингу 

За договором факторингу (фінансування під відступ права грошової вимоги) одна сторона 

(фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої 

сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові 

своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). 

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за 

якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому 

(майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення 

права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною 

подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке договір факторингу? 

2. Хто є сторонами договору факторингу? 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


