
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК (6 триместр) 
 

1. Загальна характеристика договорів про передачу майна у власність, повне господарське відання та оперативне 
управління. 

2. Поняття, ознаки та значення договору купівлі-продажу. 
3. Види договорів купівлі-продажу. 
4. Сторони та предмет договору купівлі-продажу. 
5. Істотні умови договору купівлі-продажу. Форма договору. 
6. Права та обов’язки покупця за договором купівлі-продажу. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

договору.  
7. Права та обов’язки продавця за договором купівлі-продажу. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

договору.  
8. Кількість, якість, комплект, комплектність, асортимент як умови договору купівлі-продажу. 
9. Гарантійні строки, строки придатності (служби): поняття, значення, підстави розмежування, порядок обчислення, 

правові наслідки їх порушення. 
10. Договір купівлі-продажу у роздрібній торгівлі. 
11. Особливості договору купівлі-продажу у зовнішньоекономічному обігу. 
12. Захист прав споживачів. 
13. Поняття та сторони договору купівлі-продажу об’єктів приватизації. 
14. Форма та порядок укладення договору купівлі-продажу державного майна у процесі приватизації. 
15. Істотні умови договору купівлі-продажу об’єктів приватизації. 
16. Угоди купівлі-продажу на товарній біржі. 
17. Особливості продажу продовольчих товарів. 
18. Правила торгівлі у розстрочку. 
19. Продаж товарів поштою. 
20. Продаж товарів на замовлення та вдома у покупців. 
21. Загальна характеристика договору міни. Сторони, об’єкт та зміст договору. 
22. Особливості правового регулювання товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 
23. Поняття, ознаки, сторони та умови договору дарування. 
24. Права та обов’язки сторін договору дарування, їх відповідальність. Припинення договору дарування. 
25. Правове регулювання благодійницької діяльності. 
26. Поняття та значення договору поставки. Суттєві умови договору поставки.  
27. Структура договірних зв’язків при поставці. Порядок і способи укладення договору поставки. 
28. Зміст договору поставки. 
29. Виконання договору поставки. 
30. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору поставки. 
31. Особливості укладення договорів поставки на оптових ярмарках і біржах. 
32. Поняття та загальна характеристика договору на постачання енергією та газом. 
33. Зміст та відповідальність сторін договору енергопостачання. 
34. Порівняльна характеристика договору купівлі-продажу, договору поставки та договору контрактації 

сільськогосподарської продукції. 
35. Поняття договору контрактації. 
36. Зміст та виконання договору контрактації. 
37. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору контрактації. 
38. Порівняльна характеристика договорів купівлі-продажу та контрактації. 
39. Порівняльна характеристика договорів поставки та контрактації. 
40. Порівняльна характеристика договору купівлі-продажу та міни (бартеру). 
41. Договір довічного (пожиттєвого) утримання за чинним законодавством та за Цивільним Кодексом України від 16 січня 

2003 року. 
42. Зміст договору довічного (пожиттєвого) утримання. 
43. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання. 
44. Сторони договору довічного (пожиттєвого) утримання. Загальні та спеціальні вимоги щодо суб’єктного складу договору. 
45. Порядок укладення та форма договору довічного (пожиттєвого) утримання. 
46. Зміна, розірвання та припинення договору довічного утримання. Правові наслідки. 
47. Договір ренти: поняття, ознаки договору, сторони. 
48. Зміст договору ренти (права та обов’язки сторін). 
49. Суттєві умови, форма та порядок укладення договору ренти. 
50. Припинення договору ренти. Правові наслідки смерті фізичної особи або ліквідації (реорганізації) юридичної особи, яка 

є стороною договору ренти. 
51. Договір ренти та договір довічного утримання: порівняльна характеристика. 
52. Загальна характеристика ІНКОТЕРМС (офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової 

Палати). 
53. Поставки продукції для державних потреб. 

 


