ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ
«Договірне право»
1. Джерела правового регулювання договірних правовідносин.
2. Поняття та система зобов’язань. Класифікації зобов’язань.
3. Множинність осіб в зобов’язаннях. Зміна осіб в зобов’язаннях.
4. Підстави виникнення зобов’язань.
5. Поняття і види цивільного договору.
6. Система договорів за вітчизняним законодавством.
7. Принцип свободи договору.
8. Консенсуальні та реальні договори.
9. Попередній та основний договір.
10. Договір приєднання
11. Публічний договір.
12. Договір на користь третьої особи.
13. Змішаний договір.
14. Порядок укладення договору. Стадії укладення договору.
15. Поняття та вимоги до оферти.
16. Поняття публічної оферти.
17. Поняття та ознаки акцепту.
18. Укладення договору в обов’язковому порядку. Спонукання до укладення
договору.
19. Особливості укладення договору на біржі. Види біржових угод.
20. Зміна і розірвання договору.
21. Істотне порушення договору як підстава для зміни чи розірвання договору.
22. Істотна зміна обставин як підстава для зміни чи розірвання договору.
23. Відмова від договору.
24. Поняття та принципи виконання зобов’язань.
25. Принцип належного виконання.
26. Предмет виконання зобов’язань.
27. Суб’єкти виконання зобов’язань.
28. Спосіб виконання зобов’язань.
29. Строк виконання зобов’язань.
30. Місце виконання зобов’язань.
31. Неустойка як вид забезпечення зобов’язань.
32. Поняття застави та її види.
33. Іпотека як вид застави.
34. Завдаток як вид забезпечення зобов’язань.
35. Особливості гарантії.
36. Договір поруки.
37. Притримання.
38. Підстави припинення зобов’язань.
39. Домовленість про відступне: вимоги та порядок здійснення.
40. Поняття новації.
41. Прощення боргу.
42. Поняття та умови проведення зарахування.
43. Неможливість виконання як підстава припинення зобов’язань.
44. Правові наслідки невиконання чи неналежного виконання зобов’язання.
45. Поняття збитків та шкоди.
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46. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності.
47. Види та форми цивільно-правової відповідальності.
48. Види господарсько-правових санкцій та заходів впливу.
49. Відповідальність без вини.
50. Поняття та значення договору купівлі продажу
51. Об’єкти купівлі-продажу.
52. Цінні папери як об’єкти купівлі-продажу.
53. Істотні умови договору купівлі-продажу.
54. Обов’язки сторін договору купівлі-продажу.
55. Договір роздрібної купівлі-продажу.
56. Договір поставки.
57. Застосування правил ІНКОТЕРМС.
58. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
59. Контрактація сільськогосподарської продукції.
60. Особливості купівлі-продажу єдиного (цілісного) майнового комплексу.
61. Особливості договору купівлі-продажу в процесі приватизації державного
майна.
62. Розрахунки за договором купівлі-продажу.
63. Акредитив як вид розрахунку за договором купівлі-продажу.
64. Інкасо як вид розрахунку за договором купівлі-продажу.
65. Чек як вид розрахунку за договором купівлі-продажу.
66. Поняття векселю та його значення в цивільному та господарському обороті.
67. Правове регулювання міни.
68. Договір дарування.
69. Договір пожертви.
70. Поняття договору ренти та його види.
71. Договір довічного утримання (догляду).
72. Поняття договору найму (оренду).
73. Істотні умови договору найму (оренди).
74. Права, обов’язки і відповідальність наймодавця (орендодавця).
75. Права, обов’язки і відповідальність наймача (орендаря).
76. Спеціальні підстави припинення договору найму (оренди).
77. Договір прокату.
78. Найм (оренда) транспортних засобів.
79. Найм (оренда) споруд та будівель.
80. Лізинг та його види.
81. Договір найму житла.
82. Істотні умови договору найму житла.
83. Договір позички.
84. Поняття та система підрядних договорів.
85. Поняття договору підряду.
86. Істотні умови договору підряду.
87. Права, обов’язки і відповідальність підрядника.
88. Права, обов’язки і відповідальність замовника.
89. Побутовий підряд.
90. Договір будівельного підряду.
91. Порядок передання-приймання результату будівельних робіт
92. Підряд на виконання проектних та пошукових робіт.
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93. Платне надання послуг.
94. Договір доручення.
95. Договір комісії.
96. Порівняльна характеристика договорів доручення та комісії.
97. Договір управління майном.
98. Договірне управління цінними паперами.
99. Поняття договору зберігання.
100.
Особливості зберігання на товарному складі.
101.
Спеціальні види зберігання.
102.
Поняття і загальна характеристика системи транспортних зобов’язань.
103.
Договір перевезення вантажів.
104.
Особливості перевезення вантажу морським транспортом.
105.
Договір перевезення пасажирів та багажу.
106.
Відповідальність перевізника.
107.
Договір чартеру.
108.
Договір буксирування.
109.
Договір транспортного експедирування.
110.
Договір концесії.
111.
Поняття страхових відносин. Об’єкт страхування.
112.
Форми та види страхування.
113.
Поняття співстрахування та перестрахування.
114.
Права та обов’язки сторін за договором страхування.
115.
Поняття страхового ризику та страхового випадку.
116.
Договір позики. Договір кредиту.
117.
Договір фінансування під уступку грошової вимоги.
118.
Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунку.
119.
Розрахунки платіжними дорученнями.
120.
Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
121.
Види ліцензійних договорів.
122.
Поняття примусової ліцензії.
123.
Договір комерційної концесії.
124.
Загальні положення про спільну діяльність. Просте товариство.
125.
Поняття засновницького договору.
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