
 

Перелік питань на державний іспит зі с/к «Зобов’язальне право» 

2015 рік 

 

1. Поняття і зміст зобов’язання  

2. Зобов’язання в сфері передачі об’єктів інтелектуальної власності 

3. Безоплатне користування майном 

4. Види договорів про передачу майна в користування залежно від виду 

предмету  

5. Дії як підстава виникнення зобов’язань  

6. Довіреність і договір доручення як підстава виникнення зобов’язань 

7. Договір зберігання 

8. Договір комерційної концесії 

9. Зміна змісту зобов’язань  

10. Зобов’язальні відносини в сфері передачі інтелектуальної власності 

11. Зобов’язання в житловій сфері  

12. Зобов’язання в зовнішньоекономічній сфері 

13. Зобов’язання в інвестиційній сфері  

14. Зобов’язання в сфері виконання науково-дослідницьких робіт 

15. Зобов’язання в сфері довірчого управління майном 

16. Зобов’язання в сфері корпоративних відносин 

17. Зобов’язання в сфері надання послуг 

18. Зобов’язання в сфері надання юридичних послуг 

19. Зобов’язання в сфері передачі у власність (користування) основних 

фондів 

20. Зобов’язання в сфері розрахунково-кредитних відносин 

21. Зобов’язання в сфері спільної сумісної діяльності 

22. Зобов’язання в сфері страхової діяльності 

23. Зобов’язання в сфері транспортних послуг 

24. Зобов’язання з безпідставного придбання або збереження майна 

25. Зобов’язання з договорів купівлі-продажу (особливості термінології та 

окремих видів зобов’язань) 

26. Зобов’язання з договорів про виконання робіт 

27. Зобов’язання з договорів про користування майном 

28. Зобов’язання з договорів про передачу безоплатно майна у власність 

29. Зобов’язання з поставки товарів і продукції 

30. Зобов’язання з рятування майна фізичної та юридичної особи та 

здоров’я життя  фізичної особи 

31. Зобов’язання з транспортних договорів  

32. Зобов’язання пов’язані із виконанням договорів підряду 

33. Зобов’язання, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної 

неповнолітніми 

34. Зобов’язання, що виникають з договорів про надання послуг 

(особливості об’єкту) 

35. Зобов’язання, що виникають з кредитно-розрахункових відносин 

36. Класифікація зобов’язань з договорів про передачу майна у власність 

37. Майновий найм як підстава виникнення зобов’язань 



38. Особливості зобов’язань в роздрібній торгівлі 

39. Особливості припинення зобов’язань в господарських відносинах 

40. Особливості припинення зобов’язань в господарській сфері 

41. Підстави виникнення зобов’язань (аналіз і проблематика) 

42. Підстави виникнення зобов’язань залежно від волевиявлення їх 

учасників 

43. Зобов’язання, що виникають з договору фінансового лізингу  

44. Посередницькі послуги 

45. Послуга як об’єкт зобов’язальних правовідносин 

46. Послуги в сфері страхової діяльності 

47. Правова природа зобов’язань в сфері спільної діяльності 

48. Правове регулювання лізингу 

49. Принципи виконання зобов’язань в умовах переходу до ринкової 

економіки 

50. Припинення зобов’язань  

51. Припинення зобов’язань з ініціативи однієї із сторін 

52. Проаналізуйте правову природу договору фінансового лізингу 

53. Проблеми вдосконалення правового регулювання зобов’язальних 

відносин 

54. Проблеми виникнення зобов’язань при відшкодуванні шкоди джерелом 

підвищеної небезпеки 

55. Проблеми забезпечення виконання зобов’язань 

56. Проблеми припинення зобов’язань, пов’язаних з ліквідацією юридичної 

особи 

57. Проблеми припинення недоговірних зобов’язань 

58. Систематизація зобов’язань 

59. Співвідношення понять “розірвання та припинення” договірних 

зобов’язань 

60. Учасники зобов’язальних відносин 

 


