
 

станом на 27 листопада 2022 р 

 

 

Інформація про стан обрання  тем курсових робіт кафедри цивільного права  

студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання  

(освітньо-професійна програма «Право») 

 

 заплановано обрано 

денна 30 11 

заочна 9 6 

 

№ 

з/п 
Тема 

Прізвище та 

ініціали 

студента  

Група 

Дата 

подання 

заяви 

1.  Тема обрана як наукова    

2.  Припинення зобов’язання за домовленістю сторін.    

3.  
Застава майнових прав як спосіб забезпечення 

виконання зобов’язань. 

Курудз Т.В. ПР-35 11.11.22 

4.  
Цивільно-правове регулювання зберігання цінностей 

у банку. 

   

5.  Захист прав сторін кредитного договору. Грінечко Н.П. ПР-31 14.11.22 

6.  Захист прав сторін договору банківського вкладу.    

7.  
Договір страхування цивільно-правової 

відповідальності. 

Грицак А.В. ПРз-31 23.11.22 

8.  
Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої 

недоліками товарів (робіт, послуг) 

Олійник О.Р. ПР-35 03.11.22 

9.  Класифікація договорів у цивільному праві України. Полинько І.Я. ПРз-31 03.11.22 

10.  Оренда житла з викупом. Зуб‘юк М.І. ПР-33 24.11.22 

11.  
Зобов’язання по вчиненню дій в майнових інтересах 

іншої особи без її доручення. 

   

12.  Договір простого товариства.    

13.  Договір ренти. Гришук А.М ПР-33 13.11.22 

14.  Динаміка суб’єктного складу зобов’язання.    

15.  
Банківська гарантія як спосіб забезпечення 

виконання зобов’язання. 

   

16.  
Правова природа договору оренди транспортного 

засобу. 

   

17.  
Особливості укладення договору на аукціоні та в 

порядку конкурсу за законодавством України. 

   

18.  

Договір комерційної концесії: порівняльна 

характеристика законодавства України та 

законодавства країн ЄС. 

   

19.  

Загальна характеристика договору бронювання 

нерухомого майна/майнових прав на нерухоме 

майно, яке буде створено в майбутньому. 

   

20.  Тема обрана як наукова    

21.  
Цивільно-правовий захист споживачів транспортних 

послуг. 

Плитус Д.Т. ПРз-31 10.11.22 

22.  
Порівняльно-правовий аналіз договору доручення та 

довіреності. 

Валовіна Н.Ю. ПРз-31 10.11.22 

23.  
Електронні договори: правова природа та 

особливості укладення. 

Дійчук І.В. ПРз-31 10.11.22 



24.  
Правова природа договору про надання послуг 

муніципальної няні. 

   

25.  
Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням 

автоматів.  

   

26.  Суб’єкти страхових правовідносин.    

27.  
Застава як спосіб забезпечення погашення кредиту.    

28.  
Договір поруки: загальна характеристика та 

особливості укладення.  

Марчишин 

М.В. 

ПР-31 18.11.22 

29.  
Особливості укладення договору купівлі-продажу 

об’єкта незавершеного будівництва.  

   

30.  Договір на користь третьої особи.  Данюк В.В. ПР-34 17.11.22 

31.  

Забезпечувальний (гарантійний) платіж як 

непоіменований спосіб забезпечення виконання 

зобов’язання. 

   

32.  

Передання прав за ліцензійним договором на 

використання програмного забезпечення або 

комп’ютерних програм. 

   

33.  
Особливості цивільно-правового регулювання 

спільної діяльності. 

Зорій Сніжана  ПРз-31 10.11.12 

34.  
Розподіл ризику в деліктних зобов’язаннях у праві 

України. 

   

35.  
Правове регулювання договору експедування за 

цивільним законодавством України. 

   

36.  Споживчі зобов’язання у сфері фінансового лізингу.    

37.  
Відшкодування шкоди, завданої іншою особою 

(стаття 1172 Цивільного кодексу України). 

   

38.  
Операції за платіжним рахунком, що виконуються 

небанківським надавачем платіжних послуг. 

   

39.  
Ускладнені договірні конструкції у сфері 

страхування за законодавством України. 

   

40.  
Правові механізми продажу активів 

неплатоспроможного банку. 

   

41.  
Договірні механізми здійснення публічних закупівель 

в Україні. 

   

42.  
Критерії систематизації способів припинення 

цивільних зобов’язань. 

   

43.  Правова природа конкурсу у праві України.    

44.  
Юридична конструкція «запевнення» в договірному 

праві України. 

   

45.  Тема обрана як наукова    

 Тематика наукових робіт    

1. 

Система джерел цивільного права в державах 

континентальної та англо-американської правових 

систем 

Іванчук М.Ю. / 

проф. Зеліско 

А.В. 

ПР-34 

29.09.22 

2. 

Договір купівлі-продажу майна, що буде створене у 

майбутньому. 

Ільчук В.І. / 

доц. Схаб-

Бучинська Т.Я. 

ПР-31 11.11.22 

3. Захист «слабшої сторони» у договірних відносинах. 

Галів С.Ю./ 

доц. Банасевич 

І.І. 

ПР-33 11.11.22 

4. Договір морського круїзу. 

Кіщук В.Є../ 

доц. Банасевич 

І.І. 

ПР-33 11.11.22 



     

     

     

     

     

 


