
Додаток 4 до протоколу  

кафедри цивільного права  

№ 1 від 30 серпня 2019 р. 

 

 
Тематика курсових робіт з дисципліни 

«Цивільне право України» 

для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання 

 
1. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. 

2. Акцесорні зобов’язання у цивільному праві України. 

3. Зобов’язання, що виконуються третьою особою у цивільному праві 

України. 

4. Зобов’язання на користь третіх осіб у цивільному праві України. 
5. Правова природа регресних зобов’язань. 

6. Солідарні зобов’язання. 

7. Зарахування зустрічних вимог як підстава припинення зобов’язання. 

8. Виконання цивільно-правового зобов’язання. 

9. Уступка права вимоги за цивільним законодавством України. 
10. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 

11. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 

12. Істотні умови цивільно-правового договору. 

13. Укладення цивільно-правового договору. 
14. Зміна та розірвання цивільно-правового договору. 

15. Елементи договору купівлі-продажу. 

16. Захист прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу. 

17. Особливості купівлі-продажу у зовнішньоекономічному обігу. 

18. Особливості купівлі-продажу товарів в кредит. 
19. Особливості купівлі-продажу цінних паперів. 

20. Договір купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому. 

21. Договір дарування. 

22. Договір ренти. 

23. Договір поставки. 
24. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 

25. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 

26. Договір прокату. 

27. Договір позички. 

28. Договір найму (оренди) житла. 
29. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду. 

30. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних 

зв’язків. 

31. Майнова відповідальність за порушення умов договору будівельного 

підряду. 
32. Правовий режим ноу-хау та правові підстави його придбання. 

33. Договір про надання медичних послуг. 

34. Договір про надання готельних послуг. 

35. Відповідальність за порушення транспортних зобов’язань. 

36. Договір транспортної експедиції. 
37. Договір перевезення пасажира повітряним транспортом. 



38. Договір про надання консалтингових послуг. 
39. Договір зберігання цінностей у банку. 

40. Договір доручення. 

41. Правовий статус учасників страхових зобов’язань. 

42. Цивільно-правове регулювання посередницьких зобов’язань. 

43. Договір консигнації та його особливості. 
44. Цивільно-правовий захист прав вкладників і інших клієнтів банку. 

45. Цивільно-правове регулювання розрахунків із застосуванням чеків. 

46. Договір простого товариства. 

47. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями. 

48. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів 
(робіт, послуг). 
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