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Інформація про стан обрання  тем курсових робіт кафедри цивільного права  

студентами 2-го курсу денної та заочної форм навчання  

(освітньо-професійна програма «Право») 

 

 заплановано обрано 

денна 30 10 

заочна 7 0 

 

№ 

з/п 
Тема 

Прізвище та 

ініціали 

студента  

Група 

Дата 

подання 

заяви 

1.  Функції цивільного права в сучасних умовах.    

2.  
Принципи справедливості, добросовісності й 

розумності в цивільному праві. 

Кукудяк М.І ПР-24 11.11.22 

3.  
Правочин як підстава виникнення цивільних 

правовідносин. 

   

4.  
Загальна характеристика майнових відносин, що 

регулюються цивільним правом. 

   

5.  
Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичних 

осіб та їх правове значення. 

Гринів А.Я. ПР-24 10.11.22 

6.  Правонаступництво юридичних осіб.    

7.  Інститут позовної давності в цивільному праві.    

8.  
Інформація з обмеженим доступом як об’єкт 

цивільних прав. 

   

9.  
Правові наслідки правочинів укладених під впливом 

обману і насильства. 

   

10.  
Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту 

цивільних прав. 

   

11.  Вина в цивільному праві.    

12.  
Особисті немайнові права, що забезпечують охорону 

здоров’я як особистого немайнового блага. 

   

13.  Захист особистих немайнових прав фізичної особи.    

14.  Первинні підстави набуття права власності.    

15.  
Спільна часткова власність як інститут цивільного 

права. 

   

16.  Поняття та види речових прав на чуже майно. Тарасенко К.А. ПР-24 09.11.22 

17.  Довірча власність за законодавством України.    

18.  
Самочинне будівництво та правові наслідки його 

здійснення. 

Чошко 

Владислав 

ПР-24 08.11.22 

19.  
Витребування майна з чужого незаконного володіння 

(віндикаційний позов). 

   

20.  
Правова охорона засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів та послуг. 

   

21.  
Міжнародна система охорони авторського права та 

суміжних прав. 

   

22.  
Торговельна марка як об’єкт права інтелектуальної 

власності. 

   

23.  
Захист авторських прав у мережі Інтернет. Семців Діана 

Сергіївна 

ПР-24 31 

жовтня 



24.  
Інститут виконання заповіту в цивільному праві 

України. 

   

25.  

Здійснення права на спадкування особами, 

визнаними недієздатними та особами, обмеженими у 

дієздатності. 

   

26.  
Порядок  і підстави встановлення  опіки та 

піклування. 

Демчук Наталія 

Русланівна 

ПР-24 08.11.22 

27.  
Цивільно-правова характеристика право- та 

дієздатності юридичної особи. 

Мізерна В.Р. ПР-24 11.11.22 

28.  Цивільно-правовий статус акціонерних товариств.    

29.  
Припинення юридичної особи: поняття, способи, 

підстави. 

Єрмошенко 

Яна Дмитрівна 

ПР-24 08.11.22 

30.  Форма правочину та її юридичне значення.    

31.  
Цивільно-правове регулювання представництва за 

довіреністю. 

   

32.  
Умови (підстави) цивільно-правової 

відповідальності. 

Іванішак М.Ю. ПР-24 14.11.22 

33.  
Право на ім’я як особисте немайнове право фізичної 

особи. 

   

34.  
Право на життя як особисте немайнове право  

фізичної особи. 

   

35.  Інформація як об’єкт цивільних прав.    

36.  Тварини як об’єкт цивільно- правової охорони.    

37.  Об'єкти права промислової власності.    

38.  
Право інтелектуальної власності на торговельну 

марку. 

   

39.  Речово - правові способи захисту права власності.    

40.  
Сервітут  як речове право на користування чужим 

майном. 

   

41.  
Спадковий договір як різновид цивільно- правового 

договору. 

Колісник А.І. ПР-24 11.11.22 

42.   Цивільне право як галузь приватного права.    

43.  Строки та терміни у цивільному праві України.    

44.  
Здійснення цивільних прав та виконання цивільних 

обов’язків. 

   

45.  Учасники спадкових правовідносин.    

 Тематика наукових робіт    

1.     

2.     

     

     

     

 


