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Тематика курсових робіт з дисципліни «Цивільне право України»  

для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання  
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1. Становлення та розвиток української науки цивільного права. 

2. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права. 

3. Елементи цивільних правовідносин  

4. Правочиноздатність фізичних осіб у віці до 18 років 

5. Акти цивільного стану: поняття та загальна характеристика. 

6. Цивільно-правовий статус благодійних організацій. 

7. Цивільно-правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. 

8. Цивільно-правовий статус повного товариства. 

9. Припинення діяльності юридичної особи 

10. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах. 

11. Держава Україна як суб’єкт цивільних правовідносин. 

12. Нерухомі речі як об'єкти цивільних прав. 

13. Поняття та види цінних паперів як об’єктів цивільних прав. 

14. Правочини в системі юридичних фактів цивільного права. 

15. Умови дійсності правочинів та правові наслідки їх порушення. 

16. Представництво за довіреністю. 

17. Поняття та зміст комерційного посередництва. 

18. Юрисдикційні форми захисту цивільних прав та інтересів. 

19. Судові способи захисту цивільних прав. 

20. Поняття, функції та види цивільно-правової відповідальності  

21. Особисті немайнові права юридичних осіб. 

22. Поняття та загальна характеристика права на ім’я як особистого 

немайнового права фізичної особи. 

23. Право на медичну допомогу як особисте немайнове право фізичної особи. 

24. Поняття та ознаки речових прав. 

25. Набувальна давність як інститут цивільного права: історія і сучасність. 

26. Похідні підстави набуття права власності. 

27. Спільна часткова власність як інститут цивільного права. 

28. Земельна ділянка як об'єкт права власності. 

29. Поняття та види сервітутів за цивільним законодавством України. 

30. Інститут довірчої власності у цивільному праві України 

31. Речово-правові способи захисту права власності. 

32. Похідні твори як об’єкти права інтелектуальної власності 

33. Комерційне (фірмове) найменування як об’єкт права інтелектуальної 

власності. 

34. Спадкування за законом у цивільному праві України. 

35. Здійснення права на спадкування малолітніми та неповнолітніми особами. 

 

 


