ПЕРЕЛІК
питань для підготовки до іспиту з курсу „Цивільне право України (ч.2)”
1. Поняття договору в цивільному праві.
2. Свобода договору та її межі.
3. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та
безвідплатні договори.
4. Попередній договір. Змішаний договір.
5. Публічний договір. Договір приєднання.
6. Договір на користь третьої особи.
7. Зміст договору. Істотні умови договору.
8. Укладення договору.
9. Зміна і розірвання договору: підстави, порядок та правові наслідки.
10. Поняття та ознаки договору купівлі-продажу, його значення в сучасних умовах, сфера
застосування та джерела правового регулювання.
11. Сторони в договорі купівлі-продажу. Право продажу речі. Форма договору купівлі-продажу.
12. Зміст договору купівлі-продажу.
13. Права та обов’язки продавця. Правові наслідки продажу товару неналежної якості.
14. Гарантії якості товару в договорі купівлі-продажу. Гарантійний строк і строк придатності.
15. Права та обов’язки покупця. Правові наслідки порушення покупцем своїх зобов’язань.
16. Договір роздрібної купівлі-продажу.
17. Договір поставки
18. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
19. Договір міни (бартеру).
20. Договір дарування: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони в договорі. Предмет
договору дарування. Форма договору.
21. Відмова від договору дарування. Розірвання договору дарування.
22. Пожертва як різновид дарування
23. Договір ренти.
24. Договір довічного утримання: поняття, ознаки. Сторони у договорі.
25. Форма договору довічного утримання (догляду). Зміст договору.
26. Обов’язки набувача за договором. Забезпечення виконання договору довічного утримання
(догляду).
27. Припинення договору довічного утримання (догляду).
28. Договір найму (оренди): поняття, ознаки, сфера застосування та джерела правового
регулювання. Сторони в договорі. Форма договору найму (оренди).
29. Предмет договору найму (оренди). Плата за користування майном. Строк договору найму
(оренди).
30. Права і обов’язки сторін за договором найму (оренди). Ремонт орендованої речі. Правові
наслідки поліпшень орендованого майна.
31. Припинення договору найму (оренди).
32. Договір прокату.
33. Договір оренди земельної ділянки.
34. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.
35. Договір найму (оренди) транспортного засобу.
36. Договір фінансового лізингу: поняття, джерела правового регулювання, сфера застосування.
Сторони у договорі. Форма договору фінансового лізингу.
37. Зміст договору фінансового лізингу. Відповідальність продавця (постачальника) предмета
договору фінансового лізингу.
38. Договір найму житла: поняття, ознаки, джерела правового регулювання.
39. Сторони у договорі найму житла. Особи, які постійно проживають з наймачем. Тимчасові
мешканці.
40. Предмет договору найму житла. Плата за користування житлом. Строк договору найму житла.
41. Права та обов’язки сторін за договором найму житла. Припинення договору.
42. Договір позички.
43. Договір підряду: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання.
44. Сторони в договорі підряду. Система генерального підряду.

45. Предмет договору підряду. Ціна в договорі підряду. Кошторис.
46. Права та обов’язки сторін за договором підряду. Ризики підрядника. Правові наслідки
порушення зобов’язань за договором підряду.
47. Договір побутового підряду.
48. Договір будівельного підряду: поняття, сфера застосування, джерела правового регулювання.
Сторони у договорі. Укладення договору будівельного підряду.
49. Зміст договору будівельного підряду. Права і обов’язки сторін. Порядок передання та
прийняття виконаних робіт. Відповідальність сторін за договором.
50. Договір підряду на проектні та пошукові роботи.
51. Поняття та види перевезень, джерела їх правового регулювання.
52. Договір перевезення вантажу.
53. Договір перевезення пасажира і багажу.
54. Договір транспортного експедирування.
55. Договір зберігання: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання.
56. Сторони в договорі зберігання. Професійний зберігач. Форма договору зберігання.
57. Зміст договору зберігання. Права та обов’язки сторін, порядок їх виконання.
58. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження речі. Особливості
відповідальності професійного зберігача.
59. Договір зберігання на товарному складі.
60. Зберігання речей в камерах схову. Зберігання речей в гардеробі. Зберігання речей у готелі.
61. Страхування як цивільно-правовий інститут. Поняття страхування та джерела його правового
регулювання. Види і форми страхування.
62. Страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач.
63. Договір страхування: поняття, ознаки. Укладення договору страхування. Форма договору.
64. Зміст договору страхування.
65. Права і обов’язки сторін за договором страхування. Відмова від здійснення страхової виплати.
66. Припинення договору страхування. Недійсність договору страхування.
67. Договір доручення: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі.
68. Зміст договору доручення. Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання.
69. Припинення договору доручення.
70. Договір комісії: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі.
71. Зміст договору комісії. Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання.
72. Припинення договору комісії.
73. Поняття та ознаки договору управління майном. Джерела правового регулювання. Сторони у
договорі.
74. Договір позики: поняття, ознаки, джерела правового регулювання. Сторони в договорі.
75. Зміст договору позики. Форма договору.
76. Кредитний договір: поняття, ознаки, джерела правового регулювання.
77. Сторони в кредитному договорі.
78. Зміст кредитного договору. Форма договору.
79. Договір споживчого кредиту.
80. Договір банківського вкладу: поняття, ознаки, джерела правового регулювання. Види вкладів.
81. Сторони в договорі банківського вкладу. Укладення договору.
82. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу, їх виконання.
83. Договір банківського рахунку: поняття, ознаки, джерела правового регулювання.
84. Сторони в договорі банківського рахунку. Укладення договору.
85. Права та обов’язки сторін за договором банківського рахунку. Овердрафт. Підстави і
черговість списання коштів з рахунка.
86. Договір факторингу: поняття, ознаки, джерела правового регулювання. Сторони в договорі.
87. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, їх види, вимоги до форми.
88. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття, види.
89. Ліцензійний договір
90. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про
створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.
91. Договір комерційної концесії (франчайзингу).

92. Договір про спільну діяльність: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового
регулювання. Сторони в договорі. Форма договору про спільну діяльність. Зміст договору.
93. Поняття договору простого товариства. Вклади учасників простого товариства. Правовий
режим спільного майна.
94. Порядок ведення спільних справ учасників простого товариства. Розподіл між учасниками
прибутків, спільних витрат і збитків.
95. Припинення договору простого товариства.
96. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди.
97. Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної
особи.
98. Поняття і значення зобов’язань із відшкодування шкоди. Елементи зобов’язання із
відшкодування шкоди. Підстави (умови) виникнення зобов’язання із відшкодування шкоди.
99. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування вини потерпілого та
матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоду при вирішенні питання про
відшкодування шкоди.
100.
Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою права на самозахист та у стані
крайньої необхідності.
101.
Відшкодування шкоди, завданої працівником.
102.
Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх службовими чи
посадовими особами.
103.
Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового
розслідування, прокуратури чи суду.
104.
Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною,
обмежено дієздатною особою.
105.
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
106.
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.
107.
Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. Розмір і порядок відшкодування
такої шкоди.
108.
Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт чи
послуг.
109.
Зобов’язання із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави.
110.
Спадкове право та його місце в системі цивільного права. Поняття та види
спадкування.
111.
Спадщина, її склад. Об’єкти, які не входять до складу спадщини.
112.
Підстави для відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.
113.
Спадкоємці. Усунення від права на спадкування.
114.
Поняття заповіту. Види заповітів. Право на заповіт, його суб’єкти. Свобода заповіту.
115.
Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємця інших обов’язків.
116.
Право на обов’язкову частку у спадщині, його суб’єкти.
117.
Форма заповіту. Посвідчення заповіту при свідках.
118.
Право заповідача на скасування та зміну заповіту. Недійсність заповіту.
119.
Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за законом, зміна такої
черговості. Спадкування за правом представлення.
120.
Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття спадщини окремими
категоріями спадкоємців.
121.
Строки для прийняття спадщини та правові наслідки їх пропуску. Право на відмову від
прийняття спадщини, порядок його реалізації, правові наслідки.
122.
Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія). Відумерлість спадщини.
123.
Задоволення спадкоємцями вимог кредиторів спадкодавця.
124.
Свідоцтво про право на спадщину та порядок його одержання. Внесення змін до
свідоцтва про право на спадщину. Визнання свідоцтва недійним.
125.
Поняття та ознаки спадкового договору. Сторони спадкового договору. Форма
спадкового договору.

