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Група № 24 

Урок № 34 

Тема уроку: Особливості складання:договір, види договорів. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати навички створення документів договірної діяльності, засвоїти  

структуру тексту документа. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню пізнавальних 

здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, розвиток уміння 

оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти підвищенню 

мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

 Договiр — це документ, що фiксує домовленiсть мiж двома чи кiлькома сторона-

ми про встановлення визначених вiдносин i регулює цi вiдносини; має вiдповiдати закону 

i за змiстом, i за формою. Вважають укладеним договір тодi, коли сторони досягли згоди з 

усiх пунктiв i оформили необхідну документацiю. 

Договiр може укладатись мiж державними, кооперативними або громадськими ор-

ганiзацiями, пiдприємствами чи установами, а також громадянами. Якщо в договірнi 

вiдносини вступають органiзацiя (пiдприємство) та громадянин, то договiр називають тру-

довою угодою. Складаються договори у декiлькох (2-4) примiрниках i засвiдчуються пе-

чатками установ чи органiзацiй, сторiн договору. 

Текст договору можна розбивати на роздiли, пiдроздiли, пункти, пiдпункти. Кож-

на частина тексту повинна мати свiй номер. Нумерацiю здійснюють арабськими цифрами. 

Номер кожної складової частини мiстить у собі всi номери вiдповiдних складових частин 

бiльш високих ступенiв подiлу. 

Складається договiр з таких реквiзитiв:  

 назва виду документа,  

 дата,  

 iндекс,  

 мiсце складання,  

 заголовок до тексту,  

 текст, 



 

 

 юридичнi адреси сторiн, їх пiдписи та печатки. 

У вступнiй частинi тексту договору зазначають: 

 найменування сторiн, що його укладають;  

 посади;  

 прiзвища та iнiцiали осiб, які його підписують; 

 вказують вiдповiднi повноваження.  

Далi подають опис предмета договору, виклад порядку розгляду суперечок, проставляють 

загальну суму договору, термiн його дiї. 

 ПРАВОВА ОСНОВА ДОГОВОРУ 

Право України регулює майнові, господарські та інші відносини господарських 

суб’єктів з їх контрагентами завдяки застосуванню двох основних  номативно-правових 

категорій:  договір  та господарський договір. Це майнові договори. 

З точки зору статутної діяльності господарського суб’єкта майнові договори є різні. 

Наприклад, договір поставки підприємством продукції чи договір підряду на капітальне 

будівництво з одного боку; договір купівлі-продажу підприємством меблів для офісу, 

канцелярських товарів і т. ін. — з іншого. Це договори різні, оскільки одні регулюють 

основну статутну діяльність господарчих суб’єктів, інші обслуговуючу.  

Зміст господарського договору — це сукупність господарських зобов’язань сторін, 

тобто їх взаємних прав і обов’язків, що виникають саме з даного договору. Тобто 

категорія господарського договору є узагальненою щодо договірних господарських 

зобов’язань. Господарський договір — це юридичне джерело договірних господарських 

зобов’язань. 

В основi нових умов господарювання i розвитку ринкових вiдносин лежить еко-

номiчна самостiйнiсть пiдприємств, i договiр мiж ними є одним з важливих засобiв 

мiжвиробничих зв’язкiв. Найпоширенiшими договорами мiж органiзацiями i 

пiдприємствами є договори поставки, оренди примiщень, пiдряду, найму тощо, які й 

розглянемо детальніше. 

ДОГОВIР ПОСТАВКИ 

          Договiр, за яким органiзацiя-постачальник зобов’язується передати в певнi 

термiни органiзацiї-покупцевi (замовниковi) у власнiсть або оперативне управлiння певну 

продукцiю, а органiзацiя-покупець зобов’язується прийняти продукцiю до оплати за 

встановленими цiнами, є договором поставки. Сторонами його можуть бути державнi, 

кооперативнi, суспiльнi, приватні, оренднi та iншi органiзацiї й пiдприємства. 



 

 

Договори поставки вiдповiдно до нормативних актiв мусять мати такi реквiзити: 

 назва документа;  

 мiсце i дата укладення договору;  

 вступна частина (назви сторiн, що укладають договiр, посади, прiзвища, iмена й по 

батьковi осiб, які пiдписують, зазначення iх повноважень);  

 предмет договору (точна назва, кiлькiсть i в разі необхiдності асортимент 

продукцiї) ; 

 характеристика якостi i комплекснiсть продукцiї;  

 вимоги, що ставляться до тари й упаковки;  

 зазначення цiн на продукцiю;  

 термiн i порядок вiдвантаження продукції; 

 порядок розрахункiв; 

 порядок кiлькiсного i якiсного приймання продукції; 

 додатковi умови до договору; 

 вказiвки на майнову вiдповiдальнiсть за невиконання зобов’язань постачальником 

або споживачем; 

 виклад порядку розгляду суперечок; 

 загальна сума договору; 

 загальний термiн дiї договору; 

 юридичнi адреси сторiн, що укладають договiр; 

 пiдписи й печатки сторiн, що укладають договiр. 

До договору поставки, як правило, додається специфiкацiя, що характеризує продукцiю, 

яка пiдлягає постачанню.   

         ДОГОВIР ПIДРЯДУ 

Договір підряду –– це договір, за яким підприємство (організація)-підрядник 

зобов’язується виконати роботи підприємству (організації) — замовнику. 

Договiр пiдряду (генпiдряду, субпiдряду) у будiвництвi може бути використаний як 

мiж пiдприємством i будiвельною органiзацiєю, так i мiж будiвельними органiзацiями.   

Додатком до договору, як правило, є особливі умови договору, графіки здавання робіт, 

передавання замовникам устаткування, матеріалів. Ними можуть бути 

внутрішньобудівельний титульний список, довідка про забезпечення та фінансування 

робіт і т.ін. 

ДОГОВIР ПРО МАТЕРІАЛЬНУ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПРАЦІВНИКА 

Договiр про матеріальну вiдповiдальнiсть — це документ, за яким одна сторона 

(матерiально вiдповiдальна особа) бере на себе повну матерiальну вiдповiдальнiсть за 



 

 

прийнятi матерiальнi цiнностi i зобов’язується дотримуватися встановлених правил 

приймання, зберiгання, вiдпускання i облiку, а iнша сторона (пiдприємство або 

органiзацiя, якiй належать матерiальнi цiнностi) зобов’язується створити матерiально 

вiдповiдальним особам сприятливі умови працi, що забезпечують схороннiсть зданих на 

зберiгання матерiальних цiнностей. 

Обов’язковi реквiзити цих договорiв:  

 назва документа (заголовок);  

 мiсце i дата укладання договору;  

 назви сторiн — посади, прiзвища, iмена i по батьковi осiб, які укладають i 

пiдписують договiр;  

 зобов’язання матерiально вiдповiдальної особи;  

 зобов’язання пiдприємства або органiзацiї; 

 термiн дiї договору;  

 адреси сторiн;  

 пiдписи осiб, що укладають договiр;  

 печатка пiдприємства або органiзацiї. 

Договiр про майнову вiдповiдальнiсть складають у двох примiрниках, перший з яких 

зберiгається у вiддiлi управління персоналом пiдприємства або установи в особовiй справi 

матерiально вiдповiдальної особи, а другий передається безпосередньо працiвниковi, який 

пiдписав договiр. Договори візуються юрисконсультом і головним бухгалтером 

організації. 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на контрольні 

питання. 

1. Контрольні питання: 

 Що таке договір? 

 Які  вам відомі реквізити договору? 

 Які відомості зазначають при складанні договору підряду?  

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  

 

 


