Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Юридичний факультет
Кафедра цивільного права та процесу

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА
ЧАСТИНА.
1. Поняття та правова природа договору купівлі-продажу. Сфера застосування. Джерела
правового регулювання.
2. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором купівлі-продажу.
3. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу.
4. Суб’єкти договору роздрібної купівлі-продажу. Правовий статус продавця.
5. Порядок укладення договору та форма договору роздрібної купівлі-продажу.
6. Права покупця за Законом України “Про захист прав споживачів”:
7. Порядок та особливості захисту прав покупця.
8. Відповідальність продавця у сфері роздрібної торгівлі.
9. Продаж товарів тривалого користування у розстрочку.
10. Поняття, сфера застосування та законодавче регулювання договору поставки.
11. Зміна та припинення договору поставки. Виконання як спосіб припинення договору.
12. Відповідальність сторін за порушення умов договору поставки:
13. Особливості поставки продукції для державних потреб.
14. Постачання енергетичними та іншими природними ресурсами через приєднану мережу.
15. Поняття та загальна характеристика договору міни.
16. Відмова від договору та розірвання договору дарування. Правові наслідки.
17. Правове регулювання благодійної діяльності.
18. Договір ренти: поняття та загальна характеристика договору.
19. Відмова від договору ренти. Підстави розірвання договору. Правові наслідки.
20. Зміна, розірвання та припинення договору найму (оренди). Правові наслідки.
21. Договір прокату як публічний договір та договір приєднання.
22. Місце договору оренди державного та комунального майна в системі договорів майнового
найму.
23. Особливості суб’єктного складу договору оренди державного та комунального майна.
24. Порядок визначення розміру орендної плати за договором оренди державного та
комунального майна.
25. Зміна, розірвання та припинення договору оренди державного та комунального майна.
26. Відповідальність сторін за договором оренди державного та комунального майна.
27. Проблеми правового регулювання договору лізингу.
28. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору лізингу.
29. Поняття та законодавче регулювання договору концесії. Принципи концесійної діяльності.
30. Порядок проведення концесійного конкурсу.
31. Особливості підрядних договорів за участю фізичних осіб.
32. Особливості виконання договору підряду. Особливості прийняття роботи, виконаної за
договором підряду.
33. Порядок укладення і форма договору побутового підряду.
34. Зміст договору побутового підряду.
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35. Виконання договору побутового підряду та гарантії прав замовника.
36. Порядок укладення та форма договору підряду на проектні та пошукові роботи. Вихідні
дані для проведення проектних та пошукових робіт.
37. Зміст договору підряду на проектні та пошукові роботи.
38. Виконання умов договору та відповідальність сторін за невиконання чи неналежне
виконання умов договору підряду на проектні та пошукові роботи
39. Порядок укладення та форма договору на виконання науково-дослідних або дослідноконструкторських та технологічних робіт.
40. Зміст договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та
технологічних робіт.
41. Виконання умов договору та відповідальність сторін за невиконання чи неналежне
виконання умов договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських
та технологічних робіт.
42. Особливості виконання та відповідальність сторін за договорами про надання послуг.
43. Виконання договору перевезення.
44. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.
Особливості відповідальності перевізника.
45. Претензії і позови з перевезень.
46. Виконання умов договору та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання
умов договору транспортного експедирування.
47. Відповідальність сторін за договором зберігання. Відповідальність професійного зберігача.
48. Правовий статус товарного складу як професійного охоронця.
49. Загальна характеристика договору складського зберігання.
50. Характеристика складських документів. Правова природа складського свідоцтва і
подвійного складського свідоцтва.
51. Особливості виконання договору складського зберігання.
52. Відповідальність сторін за договором складського зберігання.
53. Зберігання майна у ломбарді.
54. Зберігання цінностей у банку, в індивідуальному банківському сейфі.
55. Зберігання у камерах зберігання транспортних організацій.
56. Особливості зберігання майна в готелях, гуртожитках, гардеробах.
57. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).
58. Договір охорони об’єктів.
59. Зберігання автотранспортних засобів.
60. Припинення договору страхування. Особливості дострокового припинення договору
страхування.
61. Види і форми страхування.
62. Виконання договору доручення.
63. Підстави та правові наслідки припинення договору доручення.
64. Договір субкомісії.
65. Особливості правового регулювання та сфера застосування консигнаційних договорів.
66. Загальна характеристика агентських договорів.
67. Укладення договору позики шляхом випуску і продажу облігацій
68. Особливості управління цінними паперами.
69. Оформлення договору позики векселями:
70. Позикові операції ломбардів.
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71. Особливості суб’єктного складу договору факторингу.
72. Порядок укладення та зміст договору факторингу.
73. Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.
74. Договори на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією.
75. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
76. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
77. Обставини, які виключають майнову відповідальність (казус, непереборна сила).
78. Способи відшкодування шкоди.
79. Особливості відшкодування моральної шкоди.
80. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами.
81. Регресні зобов’язання.
82. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
83. Особливості спадкового договору за участю подружжя.
Схвалено кафедрою цивільного права та процесу Львівського національного університету
імені Івана Франка.
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