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1. Поняття, предмет та метод договірного права. 

2. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві. 

3. Система договірного права та характеристика його основних інститутів 

(складових). 

4. Джерела договірного права України. 

5. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів. 

6. Поняття зобов’язання і договору, їх співвідношення. 

7. Поняття підприємницького (господарського) договору та функції 

договору у підприємницькій (господарській) діяльності. 

8. Класифікація договорів. 

9. Форма підприємницького договору та наслідки недотримання форми 

договору. 

10. Порядок укладення господарських договорів. 

11. Зміст господарського договору. 

12. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. 

13. Підстави та порядок внесення змін до договору. 

14. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України. 

15. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов 

договору. 

16. Заміна осіб у договірному зобов’язанні. Випадки обмеження зміни осіб. 

17. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань. 

18. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних 

зобов’язань. 

19. Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання. 

20. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання договірного 

зобов’язання. 

21. Завдаток як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання. 

22. Застава як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання. 

23. Притримання майна боржника як спосіб забезпечення виконання 

договірного зобов’язання. 



24. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань у сфері 

підприємництва за Господарським та Цивільним кодексами України. 

25. Відшкодування збитків у разі порушення договірних зобов’язань. 

Співвідношення відшкодування збитків та неустойки. 

26. Порядок стягнення неустойки в разі порушення умов договору. 

27. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 

28. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу. 

29. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування 

населення. 

30. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил 

торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців. 

31. Поняття та ознаки оптової купівлі-продажу. 

32. Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та 

функціонування. 

33. Договір поставки, його сторони та істотні умови. 

34. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

35. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу. 

36. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС». 

37. Договір міни: поняття та особливості. 

38. Договір безоплатної передачі (дарування). 

39. Приватизація державного та комунального майна в Україні. 

40. Особливості укладання договору купівлі-продажу в процесі приватизації 

та його зміст. 

41. Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, 

відповідальність за його порушення. 

42. Поняття, предмет та зміст договору найму (оренди). 

43. Загальна характеристика прав та обов’язків сторін за договором оренди. 

44. Порядок визначення розміру орендної плати та порядок внесення плати за 

користування орендованим майном. 



45. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму 

(оренди) житла. 

46. Особливості використання предмета оренди, зміна порядку використання 

орендованого майна. 

47. Підстави для відмови від договору оренди та розірвання договору оренди. 

48. Види договорів найму (оренди). Поняття договору прокату та особливості 

правового регулювання. 

49. Особливості оренди державного і комунального майна. 

50. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види. 

51. Особливості договору фінансового лізингу. 

52. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види. 

53. Поняття та види договорів про виконання робіт. 

54. Загальна характеристика договору підряду, порядок його укладення, зміни 

та припинення. 

55. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. 

56. Правове становище замовника, підрядника і субпідрядника. Передання 

результату робіт. 

57. Істотні умови договору будівельного підряду. 

58. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи. 

59. Загальна характеристики договорів про надання послуг. Відмежування 

договорів про надання послуг від договорів про виконання робіт. 

60. Агентські відносини у сфері господарювання, сторони та предмет 

договору. 

61. Поняття та зміст договору доручення. 

62. Особливості договору комісії за законодавством України. 

63. Договір консигнації. 

64. Договір зберігання, його істотні умови та форма. 

65. Спеціальні види зберігання: зберігання речей у готелях, камерах схову, 

охорона майна державними організаціями, нотаріусом тощо. 

66. Особливості зберігання на товарному складі. 



67. Договір страхування та його види. 

68. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова 

сума; страхова премія; франшиза; суброгація. 

69. Транспортні договори та їх види. 

70. Поняття і види договору перевезення вантажів. 

71. Істотні умови договору перевезення вантажів. Перевізні документи та їх 

види. 

72. Договір перевезення пасажирів і багажу. 

73. Договір транспортної експедиції, сторони та істотні умови. 

74. Порядок виконання договору перевезення. 

75. Поняття та загальна характеристика договору позики. 

76. Договір позики та кредитний договір: порівняльна характеристика. 

77. Поняття та істотні умови кредитного договору. 

78. Права та обов’язки сторін кредитного договору. Способи забезпечення 

виконання кредитних зобов’язань. 

79. Договір банківського рахунку. 

80. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу. 

81. Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій 

діяльності. 

82. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення. 

83. Договори про спільну діяльність. 

84. Поняття договору простого товариства. Засновницький договір про 

створення юридичної особи. 

85. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору. 

86. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх види. 

87. Порядок укладання, зміни та розірвання зовнішньоекономічного договору. 

88. Види зовнішньоекономічних договорів та особливості їх застосування в 

Україні. 

89. Порядок застосування міжнародних догорів (конвенцій) при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 



90. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності (вирішення спорів). Міжнародний комерційний арбітраж. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1
 

(останнє питання кожного екзаменаційного білета) 

 

Скласти розгорнутий план договору (із зазначенням усіх істотних 

умов та необхідних реквізитів): 

1. Договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

2. Договору страхування. 

3. Договору підряду на капітальне будівництво. 

4. Договору дарування. 

5. Договору кредиту. 

6. Договору зберігання майна. 

7. Договору банківського рахунку. 

8. Договору транспортного експедирування. 

9. Договору міни (бартеру). 

10. Договору про спільну діяльність. 

11. Договору перевезення вантажу. 

12. Договору купівлі-продажу. 

13. Договору поставки. 

14. Договору перевезення пасажирів і багажу. 

15. Зовнішньоекономічного договору поставки. 

16. Договору факторингу. 

17. Договору позики. 

18. Договору простого товариства. 

19. Договору роздрібної купівлі-продажу. 

20. Договору на створення і передачу науково-технічної продукції. 

21. Договору енергопостачання. 

                                           
1 Для виконання практичного завдання на іспиті дозволяється використання нормативно-правових актів. Завдання 
виконується останнім. 



22. Договору оренди житла. 

23. Договору доручення. 

24. Договору комісії. 

25. Договору комерційної концесії. 

26. Біржового договору. 

27. Договору позички. 

28. Договору оренди майна. 

29. Договору зберігання на товарному складі. 

30. Агентського договору. 


