ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ (7 триместр)
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Поняття договору майнового найму (оренди), його зміст та форма.
Види договорів майнового найму.
Права та обов’язки сторін договору майнового найму, відповідальність за неналежне виконання договору.
Побутовий прокат.
Договори лізингу.
Договір безоплатного користування майном.
Правове регулювання оренди земельних ділянок.
Особливості правового регулювання оренди транспортних засобів.
Сторони в договорі найму житлового приміщення. Їх права та обов’язки.
Право на обмін житлового приміщення.
Зміна і припинення договору найму житлового приміщення.
Поняття і види договору побутового підряду. Відмінність від суміжних договорів.
Зміст та форма договору підряду.
Права та обов’язки сторін, відповідальність за договором побутового підряду.
Поняття, значення та порядок укладення договору підряду на капітальне будівництво.
Структура договірних зв’язків у капітальному будівництві.
Виконання договору підряду на капітальне будівництво. Здача об’єктів в експлуатацію.
Поняття та значення авторських договорів. Види авторських договорів.
Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору.
Договір франчайзингу.
Види перевезень та їх правове регулювання.
Зміст, укладення та оформлення транспортних договорів.
Виконання та відповідальність сторін за договором перевезення вантажів.
Особливість договору перевезення пасажирів та багажу.
Договір буксирування.
Договори експедиції (поняття, сторони, зміст, відповідальність сторін).
Загальна характеристика договору схову.
Договір про охорону об’єктів.
Соціально-економічна суть страхування і його правове регулювання. Страхове правовідношення, його елементи.
Види і форми страхування. Поняття договору страхування.
Зміст та види договорів добровільного майнового страхування.
Зміст та види договорів особистого страхування.
Обов’язкове страхування.
Виконання страхових зобов’язань.
Поняття та загальна характеристика договору доручення.
Правове регулювання та сфера застосування договору комісії. Сторони договору.
Форма та зміст договору комісії. Вказівки комітента та правові наслідки відступу від них.
Відмова комісіонера від виконання договору та скасування договору комітентом. Правові наслідки.
Правове регулювання та сфера застосування договорів на довірче управління майном.
Договір позики: загальна характеристика та сфера застосування.
Сторони, зміст та форма договору позики.
Кредитний договір.
Класифікація кредитних договорів.
Договір фінансування під уступку грошової вимоги (факторинг).
Договір банківського вкладу: сторони, предмет, форма та зміст договору.
Види банківських вкладів.
Договір про відкриття рахунку.
Види рахунків. Порядок відкриття рахунків
Порядок та форми розрахунків у господарському обороті України.
Поняття зобов’язань, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля.
Відповідальність за створення небезпеки при порушенні довкілля. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення
небезпеки (загрози) життю, здоров’ю та майну.
Поняття та умови виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди.
Суб’єкти і зміст зобов’язань із заподіяння шкоди.
Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями (рішеннями) посадових осіб та органами держави.
Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника.
Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.
Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми та недієздатними особами.
Обсяг, характер і розмір відшкодування шкоди.
Особливості відшкодування шкоди при пошкодженні здоров’я та заподіянні смерті громадянину.
Компенсація моральної шкоди.

