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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Професійний рівень юристів багато в чому визначається вмінням 

правильно тлумачити закони та інші нормативно-правові акти, своєчасно і 
правильно приймати правові рішення, юридично і грамотно складати правові 
документи. 

Ці завдання слід вирішувати протягом всього навчального процесу. 
Важливе значення в закріпленні теоретичних знань з навчальних дисциплін 
«Актуальні проблеми цивільного права» та «Актуальні проблеми фінансового 
права» і формуванню навичок самостійної професійної діяльності та навичок 
науково-дослідницької роботи займає курсова робота. 

Написання курсової роботи передбачено навчальними планами і є 
однією з важливих форм самостійної роботи студента. 

 
Метою написання курсової роботи є поглиблення і закріплення знань із 

відповідної дисципліни. 
 
Завдання курсової роботи: 

− розвинути здібності студента до поглиблення аналізу наукової 
літератури з відповідної дисципліни, довідковими та періодичними виданнями, 
чинних нормативно-правових актів і матеріалів юридичної практики; 

− виробити вміння систематизувати та узагальнювати науковий і 
практичний матеріал, критично його оцінювати; 

− розвинути навички у студентів формулювати висновки на основі 
наукової аргументації; 

− навчити студентів обґрунтовувати власні рекомендації та пропозиції 
щодо вдосконалення чинного законодавства; 

− навчити студентів застосовувати ці положення для аналізу 
юридичної практики. 

Виконання курсової роботи повинно сприяти формування студентом 
навичок творчої, дослідницької роботи. 
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2. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Тематика курсових робіт та регламент їх виконання встановлюється на 
кафедрі відповідно до навчального плану на початку навчального семестру. 
Студент самостійно вибирає тему курсової роботи та узгоджує її з науковим 
керівником курсової роботи. Вся тематика курсових робіт є орієнтовною і, за 
бажанням студента та з дозволу керівника курсової роботи, тема роботи може 
бути сформульованою або уточненою. 

Студент несе відповідальність за дотримання вимог, встановлених для 
написання курсової роботи і регламенту її виконання. Робота оцінюється 
позитивною оцінкою, якщо вона є самостійно виконаним дослідженням і 
оформлена відповідно до вимог, які зазначені нижче. 

Крім того, студентам слід врахувати, що за останні роки внесено ряд змін 
і доповнень до законодавчих актів. Тому, студентам при написанні курсової 
роботи необхідно використовувати чинні нормативно-правові акти України, а 
також судову практику. 

 
Процес виконання курсової роботи з навчальних дисциплін «Актуальні 

проблеми цивільного права» та «Актуальні проблеми фінансового права» 
поділяється на декілька етапів, а саме: 

1. Вибір теми та її реєстрація на кафедрі. 
2. Підбір, вивчення загальної та спеціальної літератури і нормативно-

правових документів (міжнародних та національних) по темі дослідження. 
3. Складання плану курсової роботи. 
4. Викладення матеріалу. 
5. Оформлення курсової роботи. 
6. Захист курсової роботи. 
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2.1. Вибір теми курсової роботи 
та її реєстрація на кафедрі 

 
Теми курсових робіт з навчальних дисциплін «Актуальні проблеми 

цивільного права» та «Актуальні проблеми фінансового права» щорічно 
оновлюються і затверджуються на засіданнях кафедри. Орієнтовна тематика 
курсових робіт додається до даних методичних вказівок і доводиться до відома 
студентів. Студентам надається право самостійно обрати тему, запропоновану 
кафедрою. З дозволу викладача студенти вправі вибрати, в рамках навчальної 
програми, тему курсової роботи не зазначену в переліку. Тільки за наявності 
згоди наукового керівника студент має право працювати над обраною ним 
темою. Якщо у вказаний строк студент не вибрав тему, викладач може 
самостійно призначити йому тему курсової роботи. При виборі теми студенту 
слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору 
літератури тощо. 

Вибравши тему курсової роботи і узгодивши її з науковим керівником, 
студент звертається із відповідною заявою на ім’я завідувача кафедри про її 
закріплення за ним. Після закріплення теми курсової роботи студент не має 
права самостійно її змінювати. Подальші зміни чи корегування теми наукової 
роботи можливі лише з дозволу наукового керівника та завідувача кафедри при 
достатньому обґрунтуванні необхідності таких змін. 

 
2.2. Підбір, вивчення загальної та спеціальної літератури 

і нормативно-правових документів 
(міжнародних та національних) по темі дослідження 

 
Підбір, вивчення загальної та спеціальної літератури і нормативно-

правових документів (міжнародних та національних) по темі дослідження є 
важливою складовою виконання курсової роботи. Практично, від якості та 
добросовісності виконання даного етапу багато в чому залежить якість самої 
курсової роботи. 

В процесі підготовки до курсової роботи підбираються та вивчаються 
літературні джерела, складається бібліографія. Допомогу при зборі інформації 
про літературу стосовно обраної теми курсової роботи надає науковий 
керівник, а також працівники бібліотек. Самостійний пошук літературних 
джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, 
алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників, засобів 
Інтернету. Спеціальна література частково додається до цих методичних 
вказівок. 
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Особливу увагу слід приділити періодичним виданням, рішенням 
Конституційного суду України, постановам пленуму Верховного суду України, 
судовій практиці та засобам Інтернету, де оперативно публікуються результати 
досліджень фахівців в галузі цивільного права. При написанні курсової роботи 
слід користуватися судовою практикою, статистичними даними, які містяться в 
щорічних виданнях. Одним із пріоритетних напрямків є вивчення світового 
досвіду та порівняльна характеристика його з національним законодавством. 

Методика вивчення літератури як основа наукового дослідження у 
курсовій роботі залежить від характеру та індивідуальних особливостей 
студента, його загальноосвітнього рівня, ерудиції, звичок, теоретичної 
підготовки, особливостей пам’яті та працездатності. Однак, варто 
дотримуватися загальних правил опрацювання джерел дослідження. 

Роботу над темою слід починати із загального ознайомлення з нею: 
прочитати відповідні розділи з підручника, посібника, конспекту лекцій, тощо. 
Після цього самостійно підібрати нормативні акти, спеціальну літературу, 
матеріали юридичної практики та інші джерела у відповідності з темою роботи, 
узгодити їх з керівником та опрацювати. Вивчення складних джерел 
(монографій) можна починати лише після простіших (підручників). Вивчення 
книг передує вивченню статей, більш давніх видань, найновіших видань. Крім 
того, студентам необхідно опрацювати такі журнали, як «Право України», 
«Государство и право», «Юридична Україна» тощо. 

Ознайомлення з підібраною літературою включає огляд змісту, читання 
передмови та анотації. Розділи, що мають особливе значення для курсової 
роботи, старанно обробляються з огляду на те, які ідеї та пропозиції 
пропонуються щодо розв’язку проблемних питань обраної теми, чи наявні 
дискусійні питання, різні точки зору на них та чи виявлені протиріччя у процесі 
їх розв’язання. 

Як майбутнім юристам, особливу увагу студентам необхідно приділити 
підбору, вивченню та опрацюванню нормативно-правових актів, які 
публікуються в таких виданнях, як «Голос України», «Урядовий кур’єр», 
«Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України». Слід також 
звернути увагу на міжнародні документи, якщо вони необхідні для дослідження 
теми. Крім того, можна скористатися офіційним веб-сайті Верховної Ради 
України http://zakon.rada.gov.ua. 

У процесі вивчення літератури слід робити конспективні записи, виписки 
з тексту, цитати, поступово групуючи матеріали з окремих питань. При цьому 
обов’язково потрібно робити повні бібліографічні записи джерел, якими 
користується студент, що включає в себе: назва книги (статті), місце видання і 
видавництво (назва журналу, газети), рік видання, обсяг книги (номер 
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журналу), номера сторінки з тим, щоб використати ці записи для підготовки 
списку використаних джерел та зробити необхідні посилання на них в тексті 
курсової роботи. 

 
 

2.3. Складання плану курсової роботи 
 

Після попереднього вивчення літератури по темі, необхідно скласти 
розгорнутий план роботи, тобто перелік конкретних питань за обраною темою 
курсової роботи. Студент самостійно складає план роботи, який в себе складає 
вступ, висновок, список використаних джерел, розділи, підрозділи та пункти. 
Кількість розділів та підрозділів не регламентується, однак слід мати на увазі, 
що недоцільно виділяти невеликі розділи (до п’яти сторінок), та підрозділи 
(одна-три сторінки). Як правило, курсова робота складається з двох-трьох 
розділів, кожен з яких може мати декілька підрозділів. В окремих випадках, 
коли матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і 
логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи. 

При визначенні назв розділів та підрозділів слід враховувати те, що назва 
розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу не може 
повторювати назву розділу. 

Як правило, план курсової роботи включає в себе три розділи. 
У першому розділі дається суспільно-політична характеристика питання, 

що розглядається, характеристика теоретичних основ об’єкта дослідження. 
У другому розділі подається аналіз проблеми, розкривається її практична 

значимість, а також сучасний стан проблеми в Україні. 
Третій розділ – це проектна частина роботи. Аналізується нормативний 

матеріал (закони, підзаконні акти), постанови пленуму Верховного суду 
України, судова практика. Крім того, наводиться думка студента по тій чи 
іншій позиції з питання, що розглядається, або його згода з одним із суджень, 
що наведене в літературі. Кожна думка, непогодження з відомими точками зору 
повинні бути обґрунтованими. Це означає, що студент, посилаючись на 
нормативний матеріал, судову практику (із зазначенням джерела інформації) 
або шляхом логічного висновку, повинен показати пріоритет своєї позиції в 
дискусії. 

План курсової роботи складається із вступу, розділів, які можуть бути 
поділені на підрозділи, висновків та списку використаних джерел, також 
можуть бути додатки. 

План курсової роботи студент обов’язково погоджує з науковим 
керівником. 
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У процесі роботи над курсовою роботою в план роботи, за погодженням 
наукового керівника, можуть бути внесені зміни, обумовлені прийняттям нових 
нормативних актів, недостатністю зібраного матеріалу та іншими причинами. 

 
 

2.4. Викладення матеріалу 
(формування відповідей на питання плану роботи) 

 
Після підбору і вивчення літератури, визначення плану курсової роботи 

слід приступати до викладення матеріалу, який являє собою узагальнення та 
систематизацію опрацьованого матеріалу роботи. Саме при викладенні 
матеріалу певною мірою проявляється здатність студента до самостійної 
роботи, його вміння систематизувати та аналізувати зібраний матеріал, робити 
висновки. 

При викладенні матеріалу слід звернути увагу на: 
- самостійність у підході до матеріалу, що викладається; 
- правильне цитування літератури, яка використовується, з обов’язковим 

посиланням на джерела; 
- використання всієї рекомендованої літератури, враховуючи 

можливі зміни чинного законодавства; 
- повноту розкриття змісту всіх питань теми; 
- написання курсової роботи за планом роботи; 
- чіткість та ясність викладення; 
- логічність та послідовність викладення; 
- грамотність роботи. 
Викладати матеріал у курсовій роботі рекомендується у формі першої 

особи множини (наприклад, «вважаємо», «думаємо», «рахуємо» та ін.). 
Матеріал при викладенні повинен бути рівномірно розподілений між 

структурними частинами курсової роботи. 
При використанні цитат слід пам’ятати, що вони необхідні для 

підтвердження думки автора курсової роботи або ж для висловлювання своєї 
думки на противагу іншій. Ними зловживати не слід. 

Курсову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого 
рукопису, підшитого у папку для курсових робіт або у твердій палітурці. 

При формулюванні відповідей на конкретні питання плану роботи можна 
використовувати різні способи. 

Проте, студент повинен врахувати специфіку предмету. Особлива увага 
повинна приділятися формулюванню цивільно-правових понять (з врахуванням 
існуючих в юридичній літературі точок зору), розкриттю і обґрунтуванню 
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суттєвих рис, властивостей, принципів, закономірностей, тенденцій розвитку 
тих чи інших цивільно-правових явищ. 

Студент повинен при написанні курсової роботи особливу увагу 
приділити розкриттю змісту кожного із розділів курсової роботи, 
використовуючи при цьому діючі нормативні акти та враховуючи існуючі в 
юридичній літературі точки зору. Якщо в курсовій роботі необхідно виділити 
певні види того чи іншого правового явища, то необхідно визначити критерії 
такої класифікації, після чого назвати види за кожним конкретним критерієм і 
дати характеристику кожного з них. У випадку, коли необхідно провести 
порівняльний аналіз цивільно-правових явищ, то необхідно дати визначення 
понять, виділити їх спільні та відмінні ознаки і зробити висновки про їх 
співвідношення. 

 
 

2.5 Оформлення курсової роботи 
 

Вимоги до структури, обсягу та змісту курсової роботи.  

Курсова робота повинна бути логічно обґрунтованою і мати характер 
цілісного і завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова робота 
має описово-досліджуваний характер і складається зі вступу, основної частини 
та висновків.  

Вступ є обов’язковою частиною курсової роботи. В ньому 
обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається стисла характеристика 
стану досліджуваної проблеми, визначається мета та завдання курсової роботи, 
вказується предмет та об’єкт дослідження, методи дослідження, джерельна база 
дослідження, структура роботи. У вступі варто також звернути увагу на рівень 
дослідження даної теми у вітчизняній та закордонній літературі. Рекомендований 
обсяг вступу становить дві-три сторінки. Вступ як структурна частина курсової 
роботи не нумерується, тобто не можна друкувати: «1. Вступ». 

Основна частина курсової роботи складається із розділів та підрозділів 
(останні можуть складатися із пунктів). Кожний розділ починається з нової 
сторінки. Розділ, як структурна частина курсової роботи, нумерується. Номер 
розділу ставиться після слова розділ, наприклад: «Розділ 1». Потім з нового 
рядка друкують назву розділу великими літерами симетрично до тексту. Назва 
розділу не повинна повторювати тему курсової роботи, а назва підрозділу - 
назву відповідного розділу. Як правило, основна частина роботи поділяється на 
три розділи. Перший з них можна присвятити характеристиці теоретичних 
основ досліджуваної теми, другий – аналізу проблеми та характеристиці та 
оцінні її чинників, а третій – науково обґрунтованим рекомендаціям та 
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пропозиціям щодо розв’язання розглядуваної проблеми. Всі розділи повинні 
бути логічно пов’язані між собою. Рекомендований обсяг основної частини 
курсової роботи становить 30-35 сторінок друкованого тексту відповідно до 
вимог. 

Висновки є обов’язковою частиною курсової роботи, в якій викладаються 
найбільш важливі результати, отримані автором при виконанні курсової 
роботи. Тут вміщуються висновки і рекомендації, що вказують на ступінь 
вирішення проблеми та досягнення мети, сформульованої у вступі. 
Рекомендований обсяг висновків становить дві-три сторінки. 

Студентам слід мати на увазі, що до вступу і висновків слід приступати 
після того, як повністю готова основна частина курсової роботи. 

Список використаних джерел є обов’язковою частиною курсової 
роботи. До списку включаються тільки ті джерела, які студент вивчав при 
написанні курсової роботи і на які зроблено посилання в самій роботі. 

Є декілька способів складення списку використаних джерел: у порядку 
появи посилань в тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 
заголовків; у хронологічному порядку. 

А. Нормативно-правові акти (відповідно до їх юридичної сили: 
Конституція України, міжнародно-правові акти, кодекси, закони та підзаконні 
акти, постанови пленуму Верховного суду України, інструкції). 

Б. Спеціальна література (подається спочатку наукова, навчально 
методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами 
в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків – згідно з 
українським алфавітом; потім подається наукова, навчально методична, 
спеціальна література, видана іноземними мовами в алфавітному порядку – 
згідно з латинським алфавітом). 

В. Матеріали юридичної практики (судові рішення з посиланням на архів 
конкретного суду та рік вирішення і номер справи). 

 
Вимоги до оформлення посилань. 

Важливе значення при оформленні курсової роботи має правильне 
оформлення посилань на ті матеріали, які студент використовує при написанні 
курсової роботи. Отже, при написанні роботи студент повинен посилатися на 
використані для підготовки джерела. Ці посилання робляться у вигляді зносок. 
Цитати з використаних робіт необхідно брати в лапки, в кінці сторінки давати 
точні і повні посилання на джерела (автор, назва роботи, місце і рік видання, 
номер сторінки). Посилання мають наскрізну цифрову нумерацію і подаються 
на тій мові, на якій надруковано роботу. Кількість посилань не повинна бути 
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меншою, ніж кількість використаних джерел, зазначених у списку в кінці 
курсової роботи. 

Загальні вимоги до посилань такі: 
а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей 
авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 
виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 
випадках використовується вираз «так званий»; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 
авторського тексту і без перекручень думок. Пропуск слів, речень абзаців при 
цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається 
трьома крапками (вони можуть ставитися у будь-якому місці цитати – на 
початку, в середині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 
розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 
г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 
викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і 
давати відповідні посилання на джерело. 

Посилання оформлюється з визначенням номера джерела даного 
посилання у списку літератури. У такому разі посилання оформлюється у 
квадратних дужках з указаниям сторінки. При такому способі посилання у кінці 
сторінки не вказуються. Наприклад [23, с. 145] або, якщо використовується 
декілька джерел [19, с. 145; 10, с. 124], де перша цифра означає номер 
посилання зі списку використаних джерел, а друга – номер сторінки 
вказаного джерела. 

Цитати не повинні перевищувати 25 % обсягу роботи. Надання чужих 
текстів без лапок і посилань недопустимо. 
 

Вимоги до оформлення курсової роботи. 
Курсова робота повинна містити в собі такі структурні підрозділи: 

зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки (якщо 
вони є). Заголовки структурних частин «Зміст», «Вступ», «Розділ», 
«Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки» друкуються 
великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються 
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в 
кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими 
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. 
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Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової 
сторінки. 

Робота повинна бути грамотно написана розбірливим почерком або 
надрукована на комп’ютері. Відповіді необхідно формулювати відповідно до 
нумерації питань плану роботи. Курсову роботу друкують на листі білого 
паперу форматом А4 (210 х 297 мм) через півтора міжстрокових інтервали для 
комп'ютера (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14). Повинні бути 
витримані такі береги: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм, праве –10 мм, 

Обсяг курсової роботи повинен складати 30-35 аркушів, включаючи 
титульний лист, схеми, зміст роботи. Список літератури та додатки не 
включається в обсяг курсової роботи. Враховуючи особливості теми 
курсової роботи, за погодженням із науковим керівником, можуть мати місце 
відступи від вказаних вимог. 

На титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу,  
кафедри, тему роботи, прізвище, ім’я, по-батькові, групу, курс, форму навчання 
студента, а також посаду, вчений ступінь, прізвище та ініціали наукового 
керівника, рік і місце написання роботи (Додаток А). 

На останній сторінці викладається рецензія на курсову роботу 
(Додаток Б). 

Титульна сторінка та рецензія не нумеруються. 
Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи. Однак на ньому 

номер сторінки не ставиться, але він включається до загальної нумерації 
сторінок роботи. Нумерація сторінок починається зі змісту курсової роботи, 
який реально є її другою сторінкою. Нумерація сторінок проставляється 
арабськими цифрами посередині внизу сторінки без знака № і крапки в кінці. 

Наступною сторінкою після змісту є вступ (див. Додаток В). Потім 
подаються розділи курсової роботи, які можуть поділятися на підрозділи, а 
останні можуть поділятися на пункти. Після викладу всіх розділів подаються 
висновки, список використаних джерел та додатки. 

Список літератури та додатки в загальний обсяг курсової роботи не 
включаються, але нумерація сторінок продовжується. 

Якщо в процесі написання курсової роботи студент робить схеми, 
графіки, таблиці, або додає до роботи зразки документів, вони повинні 
оформлятися в частині «Додатки» після «Списку використаних джерел». 
Додатки нумеруються у правому верхньому кутку. 

Курсові роботи студенти повинні подати на кафедру у встановлений 
строк. 



 14 

2.6. Захист курсової роботи 
 

Виконана курсова робота у визначені денним відділенням строки 
подається особисто студентом на кафедру права для реєстрації. Після 
реєстрації на кафедрі курсова робота передається науковому керівникові на 
рецензування. 

Курсова робота з рецензією викладача (у тому ж порядку) 
передається студентові для ознайомлення із рецензією і для підготовки до 
захисту. День і час захисту курсової роботи зазначається в графіку, який 
затверджується завідувачем кафедри (для студентів денної форми навчання).  

У рецензії зазначається актуальність обраної теми, позитивні риси самої 
роботи, а також недоліки і вказуються питання, на які необхідно звернути увагу 
при підготовці до захисту. Крім того, при написанні рецензії викладач оцінює 
ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, 
наявність елементів творчого пошуку та новизни, масив опрацьованої 
інформації, дотримання вимог щодо змісту та оформлення курсової роботи, а 
також робить висновок щодо допуску до захисту з попередньою оцінкою. 

Курсова робота може бути не допущена до захисту у випадку, якщо: 
- в роботі відсутня хоча б одна з обов'язкових структурних частин; 
- зміст роботи не відповідає обраній темі, або викладений матеріал не 

відповідає темі чи змісту роботи; 
- в роботі використані нечинні нормативні акти; 
- при виявленні фактів переписування матеріалу з інших джерел без 

посилань; 
- робота написана на тему, яка не передбачена у списку рекомендованих 

тем і не погоджена з науковим керівником роботи. 
Курсова робота оцінюється: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно». 
За незадовільної оцінки курсова робота повинна бути переоформлена з 

урахуванням зауважень наукового керівника. До повторного захисту робота 
допускається з попередньою (на першу роботу) рецензією. 

 
Захист курсових робіт здійснюється прилюдно, у відповідності до 

встановленого графіку, затвердженого завідувачем кафедри, а за необхідності – 
у присутності комісії. 

Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних 
проблем дослідження та їх можливого розв’язання, обговорення основних 
результатів. При підготовці до захисту курсової роботи студенту перш за все 
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слід почитати рецензію наукового керівника на курсову роботу, в якій вказані 
як позитивні її сторони, так і недоліки. 

Щодо зауважень рецензента необхідно: 

− на висвітлені питання аргументовано дати відповіді; 

− на питання, які висвітлені неповно, – підготувати доповнення; 

− на питання, які висвітлені неправильно, – підготувати правильні 
відповіді. 

В процесі захисту науковим керівником (або членами комісії) оцінюється 
глибина знань студентом досліджуваної теми, вміння вести дискусію, 
обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені 
запитання. Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку 
студента. 
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3. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 
з дисципліни  «Актуальні проблеми цивільного права» 

 
1. Проблема дуалізму приватного права України та співвідношення 

цивільного права з господарським. 
2. Актуальні питання теорії визначення предмета цивільного права та 

його ролі в розмежуванні галузей права. 
3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його 

особливості та проблеми регулювання. 
4. Проблеми правового регулювання традиційних та сучасних поглядів 

на функції цивільного права. 
5. Проблеми визначення принципів цивільного права. 
6. Загальні положення про здійснення цивільних прав та захист 

цивільних прав та інтересів. 
7. Охоронювані законом інтереси як об’єкти цивільно-правового 

захисту. 
8. Проблеми визначення джерел цивільного права. 
9. Актуальні питання цивільного права та законодавства. 
10. Сучасні проблеми співвідношення позитивного цивільного права та 

природного цивільного права. 
11. Лібералізація українського вчення про тлумачення норм права: 

доктрина «добудови» права. 
12. Проблеми правового регулювання договору як регулятора цивільних 

відносин. 
13. Звичай як регулятор цивільних відносин. 
14. Правове значення судової практики та роз’яснень вищих судових 

інстанцій. 
15. Рішення Європейського суду з прав людини у системі джерел 

цивільного права України. 
16. Основні напрями науки цивільного права. 
17. Актуальні проблеми та завдання науки цивільного права. 
18. Проблеми процесуального статусу суб’єктів цивільного права та 

учасників цивільних правовідносин. 
19. Проблеми визначення фізичної особи як суб’єкту цивільних 

відносин. 
20. Актуальні питання правосуб’єктності фізичної особи. 
21. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. 
22. Цивільна дієздатність фізичних осіб, її зміст та види. Емансипація 

неповнолітніх. 
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23. Окремі проблемні аспекти цивільної дієздатності неповнолітніх. 
24. Проблема індивідуалізації фізичної особи. 
25. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. 
26. Проблематика конструкції «юридичної особи». 
27. Проблема систематизації юридичних осіб. 
28. Проблеми правового регулювання статусу юридичних осіб 

приватного права. 
29. Правова природа установчих документів юридичної особи. 
30. Шляхи реформування публічно-правових утворень. 
31. Актуальні питання цивільної правосуб’єктності держави. 
32. Поняття об’єкта цивільних прав та об’єкта цивільних правовідносин. 
33. Проблеми правового регулювання оборотоздатності об’єктів 

цивільних прав. 
34. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних прав. 
35. Проблеми класифікації правочинів та її співвідношення з 

класифікацією зобов’язань. 
36. Форма правочину та правові наслідки її недодержання. 
37. Сучасні проблеми недійсності правочинів. 
38. Правова природа недійсного правочину. 
39. Підстави визнання нікчемного правочину дійсним (конвалідації 

правочину). 
40. Поняття та правова природа строків у цивільному праві. 
41. Проблемні питання визначення та обчислення строків у цивільному 

праві. 
42. Проблемні питання застосування позовної давності в цивільному 

праві. 
43. Поняття та види представництва в цивільному праві. 
44. Представництво прав та інтересів юридичної особи: проблемні 

питання. 
45. Проблеми розмежування дій представника від дій інших осіб у 

цивільному праві. 
46. Проблема визначення місця особистих немайнових прав у системі 

права. 
47. Проблеми правового регулювання здатності юридичної особи мати 

особисті немайнові права. 
48. Сучасні проблеми захисту порушених особистих немайнових прав. 
49. Відшкодування (компенсація) моральної шкоди як спосіб захисту 

особистих немайнових прав. 
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50. Проблемні питання захисту прав на повагу до честі та гідності 
фізичної особи, права на недоторканність ділової репутації фізичної та 
юридичної особи. 

51. Проблемні питання компенсації моральної шкоди юридичній особі. 
52. Компенсація моральної шкоди юридичній особі в практиці 

Європейського суду з прав людини. 
53. Проблеми визначення видів та системи речових прав. 
54. Власність і право на мирне володіння майном відповідно до статті 1 

Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод. 

55. Теоретичні конструкції власності та права власності. 
56. Проблематика визначення видів права власності. 
57. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти 

незавершеного будівництва. 
58. Проблеми правового регулювання виникнення права власності у 

набувача майна за договором. 
59. Правові наслідки самочинного будівництва. 
60. Проблематика захисту права власності. 
61. Речово-правові способи захисту права власності. 
62. Актуальні питання зобов’язально-правових та інших способів 

захисту права власності. 
63. Сучасні проблеми визнання необґрунтованими активів та їх 

витребування. 
64. Поняття права інтелектуальної власності та становлення системи 

правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності. 
65. Шляхи реформування системи права інтелектуальної власності. 
66. Основні інститути права інтелектуальної власності (фактологічна, 

реєстраційна система та фактична монополія). 
67. Виникнення та розвиток теорій походження права інтелектуальної 

власності. 
68. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності: 

спільні риси та відмінні ознаки. 
69. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
70. Актуальні питання визначення об’єктів права інтелектуальної 

власності. 
71. Доктринальні підходи щодо визначення змісту права інтелектуальної 

власності. 
72. Особисті немайнові права та майнові права на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 



 19 

73. Проблема уніфікації зобов’язального права та її детермінізм. 
Підходи до класифікації зобов’язань. 

74. Проблемні питання застосування видів забезпечення виконання 
зобов’язань. 

75. Сучасні проблеми розмежування завдатку та авансу. 
76. Проценти у цивільному праві та особливості їх стягнення. 
77. Теоретичні конструкції цивільно-правової відповідальності. 
78. Збитки та неустойка як основні форми цивільно-правової 

відповідальності. 
79. Проблемні питання звільнення від цивільно-правової 

відповідальності. 
80. Проблемні питання укладення, виконання, зміни та розірвання 

договору. 
81. Проблемні питання визнання договору неукладеним. 
82. Попередній та публічний договори у цивільному праві. 
83. Проблеми визначення деліктних зобов’язань. 
84. Методологічні проблеми елементів corpus delikti civile. 
85. Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки. 
86. Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування, прокуратури та суду. 

87. Теоретичні проблеми спадкового права. 
88. Методологічні проблеми визначення кола спадкоємців, підстави 

усунення від спадкування. 
89. Актуальні питання визначення об’єктів спадкового 

правонаступництва. 
90. Основні напрями здійснення права на спадкування. 
91. Проблеми визначення статусу повноважень виконавцем заповіту. 
92. Проблемні питання укладення, розірвання спадкового договору. 
93. Проблема визначення місця сімейного права в системі права. 
94. Проживання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між 

собою або в будь-якому іншому шлюбі, як підстава створення сім’ї (фактичні 
шлюбні відносини). 

95. Проблеми визначення дії сімейного законодавства у часі. 
96. Методологічні проблеми застосування до регулювання сімейних 

відносин Цивільного кодексу України. 
97. Актуальні питання встановлення процесуальної форми захисту 

сімейних прав та інтересів. 
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98. Основні напрями самозахисту сімейних прав. 
99. Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством 

України. 
100. Проблеми визначення санкцій у сімейному праві. 
101. Проблемні питання визначення походження дитини від батьків. 
102. Методологічні проблеми вирішення спорів, пов’язаних з вихованням 

та місцем проживання дітей. 
103. Проблемні питання особистих немайнових відносин членів сім’ї. 
104. Проблемні питання виникнення права спільної сумісної власності 

подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові, та укладення одним із 
подружжя договору в інтересах сім’ї. 

105. Правовий режим земельних ділянок та житла, набутих чоловіком, 
дружиною внаслідок приватизації. 

106. Правовий режим кредитних коштів, одержаних одним із подружжя в 
шлюбі. 

107. Укладення батьками правочинів щодо майнових прав дитини. 
108. Проблемні питання утримання (аліментування) учасників сімейних 

правовідносин. 
109. Відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати 

додаткових витрат на дитину. 
110. Проблемні питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
111. Проблеми розвитку форм захисту прав та законних інтересів осіб. 
112. Основні напрями впливу реформування приватного права на 

розвиток цивільної юрисдикції. 
113. Судова система України: стан та перспективи розвитку. 
114. Проблеми доступності правосуддя та правової допомоги. 
115. Поняття цивільних процесуальних правовідносин та передумови їх 

виникнення. 
116. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 
117. Актуальні питання визначення сторін у цивільному судочинстві. 
118. Правове положення третіх осіб у цивільному судочинстві. 
119. Проблеми участі прокурора в цивільному судочинстві. 
120. Актуальні проблеми здійснення представництва у цивільному 

судочинстві. 
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Тематика курсових робіт з дисципліни 
«Актуальні проблеми фінансового права» 

 
1. Актуальні питання теорії фінансового та бюджетного права. 
2. Сучасні проблеми системи позабюджетних фондів України. 
3. Місце фінансового права в системі права нашої держави. 
4. Правові засади складання, розгляду, затвердження та виконання 

державного бюджету України. 
5. Проблеми становлення фінансово-правових засад страхування в 

Україні. 
6. Актуальні питання аудиторської діяльності в Україні. 
7. Перспективи розвитку правового регулювання фінансового 

контролю в Україні. 
8. Проблеми правового регулювання фінансового контролю (нагляду) 

в Україні, його види. 
9. Питання генезису фінансового контролю в Україні. 
10. Актуальні питання відповідальність за порушення фінансового  

законодавства України. 
11. Організація фінансового контролю в Україні. 
12. Проблеми повернення надміру сплачених податкових платежів. 
13. Економічна реформа та податкове законодавство. 
14. Особливості медичного страхування та страхування життя в 

системі фінансових правовідносин. 
15. Бюджетна децентралізація: стан і перспективи. 
16. Методологічні проблеми вивчення фінансового та бюджетного 

права. 
17. Актуальні питання загальної та спрощеної системи оподаткування. 
18. Проблеми законодавчого регулювання податкової системи України. 
19. Правова регламентація усунення подвійного оподаткування. 
20. Правове регулювання прав та обов’язків платників податків і 

зборів. 
21. Проблеми розвитку податкового законодавства України. 
22. Правові засади справляння податків за законодавством України. 
23. Проблеми правового регулювання непрямих податків в Україні. 
24. Основні напрями вдосконалення механізму податкового 

регулювання. 
25. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в 

системі юридичної відповідальності. 
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26. Правові основи фінансової діяльності держави та органів місцевого 
самоврядування в Україні. 

27. Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу 
суб’єктів податкових правовідносин. 

28. Питання удосконалення форм державної діяльності держави. 
29. Конструкція «фінансова діяльність»: співвідношення публічного та 

приватного інтересу при її здійсненні. 
30. Актуальні питання правового регулювання справляння зборів. 
31. Удоcконалення системи адміністрування податкових платежів. 
32. Проблеми механізму адміністрування податкових платежів. 
33. Сучасний стан адміністрування податків. 
34. Політика управління державним боргом. 
35. Зміст та види публічного боргу. 
36. Державний борг як індикатор стану публічних фінансів. 
37. Правові проблеми фінансової діяльності держави та органів 

місцевого самоврядування в Україні. 
38. Проблеми розвитку бюджетного законодавства України. 
39. Бюджетна дисципліна та її фінансово-правове забезпечення. 
40. Бюджетні повноваження України та органів місцевого 

самоврядування. 
41. Проблеми фінансово-правового регулювання страхування ризиків в 

Україні. 
42. Актуальні питання правового регулювання надання публічних 

гарантій. 
43. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів. 
44. Сучасний стан та проблеми формування місцевих бюджетів. 
45. Процесуальний порядок розгляду і затвердження бюджетів.  
46. Актуальні проблеми взяття державних і місцевих запозичень та 

фінансування публічного боргу. 
47. Економічна реформа та податкове законодавство. 
48. Проблеми впливу бюджетної децентралізації на доходи місцевих 

бюджетів. 
49. Характеристика результатів реалізації реформи бюджетної 

децентралізації. 
50. Проблеми Європейського досвіду бюджетної децентралізації. 
51. Сутність децентралізації як економічної категорії. 
52. Проблемні питання бюджетного процесу в Україні. 
53. Правовий режим державних позабюджетних цільових фондів. 
54. Шляхи реформування державних позабюджетних фондів. 
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55. Актуальний стан та проблеми діючої системи соціального захисту. 
56. Основні напрями трансформаційних процесів у сфері фінансування 

соціального забезпечення в Україні. 
57. Правова природа юридичної відповідальності за порушення 

бюджетного законодавства. 
58. Актуальні питання регулювання фінансово-бюджетної дисципліни. 
59. Заходи бюджетно-правової відповідальності. 
60. Актуальні питання щодо ефективності бюджетної децентралізації. 
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6. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-

ВР від 21 травня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. 
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Ст. 232. 
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України. 2018. № 13. Ст. 69. 
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України № 630 від 21 липня 2005 р. Офіційний вісник України. 2005. № 30. 
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червня 1988 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0888400-88#Text. 
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