
Семінарське заняття №9 

Тема:  Підряд  

Тема семінарського заняття: Види договору підряду 

Мета заняття: визначити особливості видів договорів підряду. 

План 

1. Правова природа та правове регулювання договору  побутового підряду  

2. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна 

характеристика та особливості правового регулювання 

3. Загальнотеоретична характеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт  

4. Договір на виконання науково–дослідних або дослідно–конструкторських та технологічних робіт 

 

Ключові поняття та категорії: капітальне будівництво, замовник, підрядник, кошторис, проектно-

кошторисна документація, предмет договору, істотні умови договору, договір підряду на капітальне 

будівництво, договір підряду, договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт, 

проектні роботи, пошукові роботи,  

 
Реферати 

1. Особливості та розмежування договору підряду та договору про надання послуг 

2. Розмежування договорів підряду та договорів про надання послуг 

3. Цивільно-правовий договір (договір підряду) і трудовий договір: головні відмінності 

 

Запитання та завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Що таке договір підряду? 

2. Визначте поняття і значення договору підряду.  

3. Проаналізуйте правове регулювання договору підряду. 

4. Охарактеризуйте істотні умови договору. 

5. Визначте обов’язки сторін за договором підряду. 

6. Проаналізуйте правові наслідки порушення умов договору підряду. 
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Методичні рекомендації 

До першого питання. Студенти мають дослідити нормативно-правову основу регулювання 

підрядних правовідносин, слід зауважити, що це не тільки норми ЦКУ, а і інші акти  цивільного 

законодавства (Закон України «Про захист прав споживачів», Правила побутового обслуговування 

населення, Інструкція  щодо  надання  послуг  з  хімічної чистки та фарбування (перефарбування) 

виробів; Інструкція  щодо  надання  послуг  з  ремонту та пошиття швейних і хутряних виробів,  виробів  

із  шкіри,  головних  уборів;Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутових машин і приладів, 

ремонту та виготовлення металовиробів;Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення 

ювелірних виробів  з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; Інструкція  щодо  надання  послуг  

з  ремонту  і пошиття взуття; Інструкція  щодо  надання  послуг з ремонту,  пошиття та в'язання 

трикотажних виробів;Інструкція  щодо   надання   послуг   лазень   і   душів;  Інструкція  щодо  надання 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%25%d0%a00%25%d0%922%25%d0%a0_1_%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15


послуг з прання білизни; Інструкція  щодо  надання  послуг  з  ремонту  побутової радіоелектронної 

апаратури; Інструкція   щодо  надання  послуг   з   ремонту   та виготовлення меблів; Інструкція  щодо  

надання  перукарських,  манікюрних та педикюрних послуг; Інструкція щодо надання фото послуг).  

Також зазначити, підрядні правовідносини упорядковуються ще й на індивідуальному рівні ( навести 

приклади).  Студенти мають дослідити поняття та основнi елементи договору побутового пiдряду.  

Приділити увагу формі договору побутового підряду, розміру плати за договором побутового підряду 

та права замовника у разі істотного порушення підрядником  договору побутового підряд. 

Проаналізувати правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду.  

До другого питання. Студенти повинні дослідити спільні та відмінні ознаки, що притаманні 

договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво, визначити особливості 

даних договірних конструкцій, а також здійснити порівняння зазначених договорів. Щодо спільних 

ознак договору будівельного підряду та договору підряду на капітальне будівництво, то слід 

зазначити, що обидва договори є консенсуальними, двосторонніми та оплатними. При цьому варто 

звернути увагу на відмінності у правовому регулюванні договору будівельного підряду У ЦК України 

та ГК України. Так, згідно з ч. 1 ст. 863 ЦК України до вимог щодо неналежної якості роботи, 

виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд 

– три роки від дня прийняття роботи замовником. Водночас ч. 3 ст. 322 ГК передбачає наступні строки 

позовної давності для вимог, що випливають з неналежної якості робіт, виконаних за договором 

підряду на капітальне будівництво: один рік – щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо 

недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, – два роки; три роки – щодо 

недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного 

способу прийняття роботи, – десять років; тридцять років – щодо відшкодування збитків, завданих 

замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій. Розпочати 

потрібно з загальної характеристики та законодавчого визначення даних договірних конструкцій та 

зосередити увагу га господарських нормах регулювання. Також слід зазначити перелік істотних умов 

договору підряду на капітальне будівництво та договору будівельного підряду. Слід також зазначити 

про особливості суб’єктного складу зазначених договорів. 

Термін Визначення 
Нормативно – 
правовий акт 

Договір 
будівельного 
підряду 

укладається на проведення нового будівництва, капітального 
ремонту, реконструкції підприємств, будівель, споруд, 
виконання монтажних, 
пусконалагоджувальних робіт, нерозривно пов’язаних з 
місцезнаходженням об’єкта 

Цивільний кодекс України 
частина 2-га статті 875 

Договір підряду на 
капітальне 
будівництво 

укладається на будівництво, розширення реконструкцію та 
перепрофілювання об’єктів; будівництво об’єктів з 
покладенням повністю або частково на підрядника виконання 
робіт з проектування, поставки обладнання, 
пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих 
комплексів будівельних робіт; виконання окремих комплексів 
будівельних, монтажних, спеціальних, проектно – 
конструкторських та інших 
робіт, пов’язаних з будівництвом об’єктів. 

Господарський кодекс України 
частина 1-ша статті 317 

Будівельний 
контракт 

це договір про будівництво Положення стандарт 
бухгалтерського обліку 
№18 “Будівельні 
контракти” 

Будівельний 
контракт 

це контракт, спеціально укладений на спорудження одного 
активу або комбінації активів, які тісно пов’язані між собою або 
взаємозалежні за умовами їх проектування, технології та 
функціонування чи за їх 
кінцевим призначенням та використанням 

Міжнародний стандарт
 фінансової звітності 
№11 “Облік договорів 
 на 
будівництво” 

До третього питання. Розкриваючи дане питання студенти повинні проаналізувати еволюцію 

джерел правового регулювання договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт в 

Україні; з’ясувати юридичну природу договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт 

та сферу його застосування; охарактеризувати суб’єктний склад договору підряду на проведення 

проектних та пошукових робіт; дослідити порядок укладення договору підряду на проведення 

проектних та пошукових робіт; – визначити коло істотних умов договору підряду на проведення 

проектних та пошукових робіт; – проаналізувати права та обов’язки сторін за договором підряду на 



проведення проектних та пошукових робіт; встановити умови та форми договірної відповідальності 

підрядника та замовника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт. 

До четвертого питання. Розкриваючи дане питання студенти в першу чергу повинні 

визначити місце, поняття та загальну характеристику договорів на виконання науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт у системі цивільно-правових договорів; з’ясувати 

характерні риси сторін договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт; визначити передумови та порядок укладення, зміни та розірвання договорів на 

виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; розкрити зміст 

договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; 

з’ясувати особливості виконання та відповідальності сторін за невиконання чи неналежне виконання 

договорів цього виду. 

 

 

 

  Викладачі                                                        Ю.М. Скляренко 

                                                                                                          Ю.В. Децюра 

 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 1 А, Ї, Т, Х, Я 

1. Загальні положення про договір купівлі-продажу. 

2. *Право платника безстрокової ренти відмовитися від договору ренти. 

3. Загальна характеристика договору лізингу. 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 2 Б, К, П, Ц, И 

1. Сторони та зміст договору купівлі-продажу. 

2. *Відповідальність за невиконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами. 

3. Поняття та загальна характеристика договору позички.  

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 3 - В, Л, Р, Ч 

1. Правові наслідки порушення умов договору. 

2. *Особливості укладання і виконання договору постачання енергетичними й іншими 

ресурсами. 

3. Загальна характеристика договору довічного утримання 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 4 - Г, М, С, Ш 

1. Поняття і правові ознаки договору купівлі-продажу у роздрібній торгівлі.1. Загальна 

характеристика договору поставки. 

2. *Відповідальність продавця ( постачальника) предмета договору лізингу. 

3. Зміст договору підряду. 



 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 5 - Д, Н, У, Щ 

1. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

2. *Обов’язки дарувальника, прийняти дарунка, розірвання договору дарування на вимогу 

дарувальника. 

3. Істотні умови договору найму (оренди). 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 6 - Е, О, Ф, Ю 

1. Особливості укладання і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. 

Відповідальність за невиконання умов договору контрактації.  

2. Припинення договору ренти. 

3. Відповідальність сторін за договором підряду. 

 



Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 7 Є, П,  

1. *Правові засади захисту прав споживачів (покупців) 

2. Загальна характеристика договору міни (бартеру). 

3. Загальна характеристика договору дарування. 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 8 Ж, Р, 

1. Загальна характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами  через 

приєднану мережу 

2. *Право одержувача безстрокової ренти розірвати договір ренти. 

3. Різновиди договору найму (оренди) 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 9 З, С, 

1. Поняття «договір пожертви». 

2. *Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догяду) 

3.  Загальна характеристика договору найму (оренди) 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 10 І, Т, 

1. Загальна характеристика договору ренти. 

2. Розірвання і припинення договору довічного утримання. 

3. *Договір на виконання науково –дослідних або дослідно – конструкторських і технологічних 

робіт. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 1 А,  К, Х,  

4. Загальні положення про договір купівлі-продажу. 

5. *Право платника безстрокової ренти відмовитися від договору ренти. 

6. Загальна характеристика договору лізингу. 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 2 Б, Л, Ц, 

4. Сторони та зміст договору купівлі-продажу. 

5. *Відповідальність за невиконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами. 

6. Поняття та загальна характеристика договору позички.  

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 3 В, М, Х, 

4. Правові наслідки порушення умов договору. 



5. *Особливості укладання і виконання договору постачання енергетичними й іншими 

ресурсами. 

6. Загальна характеристика договору довічного утримання 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 4 Г, Н, Ч, 

4. Поняття і правові ознаки договору купівлі-продажу у роздрібній торгівлі.1. Загальна 

характеристика договору поставки. 

5. *Відповідальність продавця ( постачальника) предмета договору лізингу. 

6. Зміст договору підряду. 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 5 Д, О, І, 

4. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

5. *Обов’язки дарувальника, прийняти дарунка, розірвання договору дарування на вимогу 

дарувальника. 

6. Істотні умови договору найму (оренди). 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 6 Е, П, Ї,  

4. Особливості укладання і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. 

Відповідальність за невиконання умов договору контрактації.  

5. Припинення договору ренти. 

6. Відповідальність сторін за договором підряду. 

 



Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 7 Є, С, Ш, 

4. *Правові засади захисту прав споживачів (покупців) 

5. Загальна характеристика договору міни (бартеру). 

6. Загальна характеристика договору дарування. 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 8 Ж, Т, Щ, 

4. Загальна характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами  через 

приєднану мережу 

5. *Право одержувача безстрокової ренти розірвати договір ренти. 

6. Різновиди договору найму (оренди) 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 9 З, У, Я, 

4. Поняття «договір пожертви». 

5. *Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догяду) 

6.  Загальна характеристика договору найму (оренди) 

 

Модуль № 3 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 10 І, Ф, Ю,  

4. Загальна характеристика договору ренти. 

5. Розірвання і припинення договору довічного утримання. 

6. *Договір на виконання науково –дослідних або дослідно – конструкторських і технологічних 

робіт. 
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