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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

з дисципліни «Актуальні проблеми публічного та приватного права» 

 

Відповідно до «Положення про порядок організації навчального процесу 

та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному 

інституті Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника», індивідуальні завдання студентів з цивільного права включають: 

 реферат (есе) за вузько-спеціальною проблематикою; 

 бібліографічний опис наукових поглядів та їх коротка анотація; 

 узагальнення судової практики. 

Вибір магістр індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з 

викладачем, який проводить семінарські заняття. Магістр обирає одну із тем 

навчальної дисципліни та вид індивідуального завдання. Організацію, контроль 

та оцінку якості виконання індивідуальної роботи магістр здійснює викладач, 

який веде практичні заняття. За індивідуальну роботу магістр має можливість 

отримати максимально 5 балів. 

Виконані індивідуальні завдання за тематикою дисципліни слід подавати 

студентами на семінарські заняття, на яких розглядаються відповідні 

теми. Подача виконаних індивідуальних завдань в кінці семестру допускається 

виключно з дозволу викладача. 

 

Тематика рефератів (есе), які пропонуються до індивідуального 

виконання, розміщена у розділі «Тематика та зміст семінарських занять» даних 

Методичних вказівок. Використання даної форми індивідуальної роботи 

забезпечує формування у студентів самостійного мислення та логічності 

застосування наявного фактичного матеріалу. 

Під час оцінки результативності написання реферату враховується 

наявність власного бачення щодо розуміння винесеної для опрацювання 
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тематики.  

Загальні вимоги щодо реферату: формат - .pdf (для електронної форми), 

шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання – 

двостороннє по ширині тексту. Текст реферату повинен бути належно 

відформатований та не містити граматичних і офографічних помилок. 

Реферат складається із «Вступу», основної частини, «Висновків». У кінці 

додається «Список використаних джерел», на початку «Зміст» із нумерацією 

сторінок структурних частин. 

У «Вступі» розкривається мета дослідження, відображається актуальність 

теми, дається характеристика напрацювань по даній темі. Основна частина має 

бути виконана у вигляді одного розділу. Виклад матеріалу повинен бути 

систематизованим, чітким, лаконічним та логічним. У «Висновках» слід 

висвітлити результати проведеного автором дослідження. Список використаних 

джерел має налічувати не менше ніж 5 джерел, із них не менше 3-х – повинні 

бути опубліковані протягом останніх трьох років. 

Об’єм «Вступу» – одна сторінка, основної частини – до восьми сторінок, 

«Висновки» –– одна сторінка. 

 

Тематика завдання «бібліографічний опис наукових публікацій та їх 

коротка анотація» 

Сучасні теорії права; 

Гармонізація та уніфікація права; 

Правове регулювання недопустимості зловживання правом у законодавстві 

України; 

Рекодифікація цивільного законодавства України; 

Розвиток сімейного права в Україні; 

Сучасні концепції міжнародного приватного права; 

Розвиток муніципального права в Україні; 

Сучасні проблеми виборчого права; 

Основні напрямки адміністративно-правової реформи в Україні; 

Уніфікація правового регулювання міжнародної підсудності; 
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Розвиток правового регулювання медіації в Україні; 

 

Узагальнення судової практики – здійснюється відповідно до тематики 

питань, що призначені до розгляду на семінарських (практичних) заняттях. 

 


