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1. Поняття зобов’язання та його елементи. 

2. Поняття та види множинності у зобов’язаннях. 

3. Прощення боргу як підстава припинення зобов’язання.  

4. Особливості виконання факультативних зобов’язань. 

5. Особливості виконання альтернативних зобов’язань. 

6. Переведення боргу за цивільним законодавством України. 

7. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 

8. Цивільно-правове регулювання застави цінних паперів. 

9. Заклад як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 

10. Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 

11. Функції цивільно-правового договору. 

12. Договір як нормативний документ. 

13. Договір як форма реалізації цивільної правосуб’єктності учасників 

цивільних правовідносин. 

14. Зміст принципів справедливості, добросовісності і розумності у договірних 

зобов’язаннях. 

15. Форма договору та правові наслідки порушення порядку його укладення. 

16. Особливості укладення цивільно-правового договору на біржі. 

17. Особливості укладення цивільно-правового договору на  торгах. 

18. Елементи цивільно-правового договору. 

19. Публічний договір за цивільним законодавством України. 

20. Попередній договір в цивільному праві.  

21. Багатосторонні договори в цивільному праві. 

22. Підприємницький договір як вид цивільно-правового договору. 

23. Особливості договору купівлі-продажу об’єктів приватизації. 

24. Договір довічного утримання за цивільним законодавством України. 

25. Захист прав сторін за договором ренти. 

26. Права та обов’язки наймача та наймодавця за договором майнового найму 

(оренди). 

27. Підстави припинення договору майнового найму (оренди). 

28. Поняття та види договору лізингу. 

29. Права та обов’язки сторін за договором фінансового лізингу. 

30. Договір на проведення проектних  та пошукових робіт. 

31. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських  та 

технологічних робіт. 

32. Поняття та система авторських договорів. 

33. Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної. 

34. Договори про надання послуг в системі цивільно-правових договорів. 

35. Договір про надання послуг зв’язку. 



36. Договір про надання телекомунікаційних послуг. 

37. Договір на проведення аудиту. 

38. Договір перевезення у прямому змішаному сполученні. 

39. Цивільно-правове регулювання зберігання речей у готелях. 

40. Складські документи та права їх власників. 

41. Договір банківського вкладу (депозиту). 

42. Договір факторингу. 

43. Договір управління майном. 

44. Агентський договір. 

45. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій. 

 

 

 


