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Вступ 

 

Цивільне та сімейне право  є однією із фундаментальних навчальних дисциплін для 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право», предметом якої є вивчення положень 

цивілістичної та сімейно-правової доктрини, законодавства, що регулює цивільно-правові та 

сімейно-правові відносини  та практики його застосування щодо  зобов’язального та 

договірного права, спадкових правовідносин, шлюбних, майнових та немайнових відносин 

подружжя, батьків та дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклуванняМетою 

написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право.Особлива 

частина» є виявлення творчих здібностей здобувача вищої освіти, його вміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці, забезпечення кращого засвоєння навчального курсу  шляхом 

самостійної роботи та засад академічної доброчесності. 

Результатом опрацювання здобувачем вищої освіти відповідної теми при написанні 

курсової роботи із цивільного та сімейного права має бути набуття таких результатів 

навчання: 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

 



1. Загальні методичні вказівки 

 

Відповідно до навчального плану студенти виконують курсову роботу, яка посідає 

важливе місце серед різних форм організації навчального процесу у вищих закладах освіти.  

Оцінка по курсовій роботі прирівнюється до екзаменаційної оцінки. Курсова робота  

подається в строки, установлені адміністрацією навчального закладу.  

Основна мета виконання курсової роботи – глибоко й творчо вивчити ту чи іншу 

проблему теорії та практики навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право. Особлива 

частина», оволодіти методами наукового дослідження. Студент повинен опанувати техніку 

та етику наукової праці, упорядкування бібліографії, здобути навички самостійної роботи з 

науковою літературою, нормативними  джерелами та судовою практикою, уміти грамотно й 

логічно викладати свої думки на папері. Це дійсно важливо, тому що професійним 

обов'язком фахівця в галузі права цивільне та сімейне є володіння не тільки риторикою, але й 

уміння письмово викласти свою позицію по тому чи іншому питанню. І, нарешті, письмовий 

твір розвиває здатність до аналізу та узагальнення фактичного матеріалу, вчить прийомам 

наукового дослідження.  

Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з 

науковими джерелами та оволодіння методикою досліджень, а також здатність обрати й 

проаналізувати наукову або практичну проблему роботи, самостійно узагальнити 

опрацьований матеріал, обґрунтувати висновки. Під час роботи над курсовим проектом 

відбувається:  

- систематизація й поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної тематики, їх 

застосування при вирішенні конкретних завдань, розуміння існуючих у праві проблем і 

набуття вміння їх розв'язувати; 

- оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу; 

- розвиток вміння здобувача вищої освіти самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі 

та наукові джерела, юридичну практику.. 

Загальні вимоги до виконання курсової роботи 

У курсовій роботі з дисципліни «Цивільне та сімейне право.Особлива частина» 

повинно бути чітко сформульовані проблема і завдання дослідження, обґрунтована 

актуальність, викладений ступінь вивченості проблеми, стан її дослідження. Вона 

виконується на основі знайомства з науковими підходами до проблеми обраної теми та 

повинна містити найбільш важливі наукові та практичні результати, що мають значення 

для подальших досліджень проблеми і, таким чином, повинна мати цілісний, однорідний і 

завершений характер. Окрім того,  у роботі повинна знайти відображення: 

-  чітка логічність та послідовність побудови роботи і викладу матеріалу; 

- глибина дослідження та повнота висвітлення питань; 

- переконливість аргументації викладених думок; 

- точність формулювань, конкретність викладу матеріалу; 

- обґрунтованість висновків і рекомендацій; 

- грамотне технічне оформлення роботи 

Актуальність теми. Поняття актуальність у перекладі з латинської означає 

важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Шляхом критичного аналізу та 

порівнянна з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) студенти обґрунтовують 

значення та доцільність роботи для розвитку цивільного та сімейного  права. Курсова робота 

може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає 

сучасному стану і перспективам розвитку науки цивільного та сімейного права, а питання, що 

розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури професійній діяльності.  

Висвітленні актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями 

висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.  

Науковий рівень роботи. Курсова робота є завершеним теоретико-експериментальним 

дослідженням з будь-якої проблеми, тому студент повинен розкрити добрану тему курсової 



роботи на сучасному рівні розвитку науки цивільного та сімейного права, використовуючи 

такі концептуальні підходи та знання, що пояснюють різні явища і події у юридичній 

практиці з позицій сьогодення. Крім того студент повинен достатньо повно розкрити основні 

поняття і терміни, що стосуються проблеми, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні 

факти і реальні практичні приклади. 

Дослідницький характер роботи. Курсова робота являє собою творчу переробку 

вивченого матеріалу на основі знайомства зі станом досліджень по обраній темі і самостійному 

письменному застосуванні понятійного і методологічного апарата науки. У роботі повинні 

міститись наступні елементи дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих 

джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; 

систематизація та аналіз різних думок і підходів; формування власної точки зору на 

проблему; порівняння теоретичних поглядів вчених і судової діяльності, розробка висновків 

і рекомендацій. 

Грамотність оформлення роботи. Виконання цієї вимоги виховує у студента 

культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись в майбутній практичній чи 

науковій діяльності. 

У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно 

дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури.  

 

Структура та технічне оформлення курсової роботи 

Курсова робота виконуються студентем самостійно, дотримуючись рекомендованої 

структури та вимог до її технічного оформлення. 

Рекомендується така структура курсової роботи: 

1. Титульний аркуш роботи.  

Оформлення титульного аркушу роботи не потребує особливих пояснень, тому 

наводимо нижче варіант його оформлення. 

2. Зміст роботи.  

Зміст подають на початку роботи. Зміст повинен містити найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), 

зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної 

літератури та ін. 

3. Вступ.  
Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні 

данні для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Зміст вступу 

повинен мати актуальність теми, мету і задачі дослідження. 

4. Основна частина роботи.  
Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. В кінці кожного розділу необхідно 

сформулювати висновки із стислим викладенням наведених у розділі результатів 

дослідження, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.  

5. Висновки.  

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які 

повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для 

науки і практики та рекомендації щодо їх використання. 

6. Додатки.  

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для 

повноти сприйняття дослідження (таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми 

допоміжного характеру тощо).  

7. Список використаної літератури.  

Список використаної літератури можна розміщувати одним із таких способів: у 

порядку появи посилень у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків у хронологічному порядку. 



У кінці курсової роботи після списку використаної літератури ставиться підпис 

студента і дата її виконання. 

 

Вимоги до технічного оформлення курсової роботи.  

Курсова робота має бути надрукована на одній стороні аркуша білого паперу формату 

А4 (210 х 297 мм). Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних 

літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 25-35 сторінок, надрукованих 

через полуторний інтервал.  

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього), шрифт Times New 

Roman – 14.  

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве – не менше 20 мм, верхнє – не менше 

20, праве – не менше 10, нижнє – не менше 20 мм. 

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, ураховуючи ілюстрації та додатки, без 

пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій 

цифра «1» не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці 

(зміст курсової роботи) з цифри «2». Порядковий номер сторінки проставляється на середині 

її верхнього поля.  

Заголовки структурних частин курсової роботи «Зміст», «Перелік умовних скорочень», 

«Вступ», «Розділ», «Висновки», «Список використаних джерел», «Додатки» друкують 

великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки 

пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в  

розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться 

крапка.  

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна 

дорівнювати 3-4 інтервалам.  

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

Текст курсової роботи може ілюструватись схемами, графіками, таблицями, які також 

розміщуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна 

бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Ілюстративний 

матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього. 

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, 

мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних 

дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використано літератури та 

відповідні сторінки джерела(наприклад: [14, с. 31 – 45], або під текстом тієї ж сторінки у 

вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, 

видавництво, рік видання та сторінку. 

 

Порядок підготовки курсової роботи 
 

Умови для засвоєння кваліфікаційних вимог до курсових робіт забезпечуються на кафедрі 

права та соціально-гуманітарних дисциплін загальним порядком їх виконання й оцінки, що 

відповідають загально вузівським нормам.  

Підготовка курсової роботи охоплює декілька етапів. 

1. Добір теми курсової роботи, 
Тему курсової роботи студент або вибирає з відповідного орієнтовного переліку або 

пропонує та погоджує із керівником власний варіант згідно до обраних ним пріоритетів.  

2. Формулювання мети та основних завдань курсової роботи 
Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи та її основні 

завдання, настільки вдалими будуть організація і результати дослідження, оскільки це 



дозволить відокремити її основний напрямок, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, 

підвищити її якість, уникнути загальних міркувань. 

Приклади формулювання мети курсової роботи: 

- «Мета роботи – проаналізувати проблеми правового регулювання договірного права»; 

- «Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних питань сімейно-правових 

відносин»; 

- «Мета курсової роботи –  вивчити сутність та виявити особливості спадкування за 

заповітом ». 

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми. Не слід 

формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому, що ці слова вказують не на 

саму мету, а на засіб досягнення мети, який є єдиним при виконання такого роду наукових 

робіт.  

На основі сформульованої мети, студент має визначити основні завдання, які необхідно 

розв’язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну 

мету роботи; їх визначення пов'язане з назвами основних розділів. 

Вибір методів проведення дослідження. У вступі визначають методи дослідження 

(способи), які використовувались при написанні курсової роботи. Подають перелік 

використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. 

Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, 

що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та 

прийнятності вибору саме цих методів. У вступі бажано вказувати також ступінь наукової 

розробки проблеми. 

3. Складання плану курсової роботи 

На початку підготовки курсової роботи студентеві необхідно ознайомитися зі змістом 

наукових публікацій за добраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних 

розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником. 

План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок 

компонування і взаємозв'язок окремих її частин. 

Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і відповідно до його 

зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує. 

4. Збір матеріалу. 

Збір матеріалу курсової роботи включає пошук літератури по темі дослідження, 

переклад іншомовних джерел, підготування бібліографії.  

5. Виклад матеріалу курсової роботи 
В курсовій роботі студентеві необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати 

зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. 

Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, 

розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, 

визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних 

даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, а також 

висловити пропозиції щодо можливостей удосконалення діючого законодавства України. 

6. Подання курсової роботи на рецензування 
У рецензії викладач дає її стислу характеристику; оцінює науковий рівень проведеного 

дослідження, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та 

недоліки роботи, її відповідність щодо змісту, та оформлення Методичним рекомендаціям, 

щодо виконання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни «Цивільне та сімейне 

право. Осболива частина».  

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки: 

- відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично 

розкриваються інші); 

- безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень; 

- логічні помилки, невміння відокремити головне; і 



- невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом; і 

- переписування матеріалу з друкованих видань; 

- недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи. , , | 

У рецензії вказується, чи може робота може бути допущена до захисту. 

Доопрацьовану (чи нову роботу) автор повинен додати разом із рецензією на першу 

роботу науковому керівнику для повторної перевірки. 

Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається до захисту курсової роботи. 

 

Загальні зауваження щодо академічної  доброчесності  

Використовуючи в курсовій роботі нормативні чи практичні матеріали, теоретичні 

положення інших авторів, здобувач вищої освіти має посилатись на відповідні джерела. Не 

допускаються так звані «запозичення», коли матеріали чи положення видаються за власний 

доробок здобувача вищої освіти. 

Згідно «Положення про академічну доброчесність у Запорізькому інституті економіки 

та інформаційних технологій» (далі – Положення) СТП-46-2019 від 30.08.2019 р. 

(https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2019stp46.pdf) академічна спільнота 

ЗІЕІТ визнає академічну доброчесність засадничою цінністю освітнього і наукового процесів  

(п. 1.3. Положення). 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

1) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей), за винятком 

випадків, коли такі завдання передбачають групову роботу; 

2) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

3) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації (п. 1.5. 

Положення). 

Вжиття заходів щодо забезпечення дотримання академічної доброчесності є 

обов’язком кожного учасника освітнього процесу в ЗІЕІТ та включає у себе дотримання 

вимог академічної доброчесності у власній навчальній та/або науковій діяльності, а також 

недопущення порушення академічної доброчесності іншими учасниками освітнього процесу 

(п. 1.6. Положення). 

 

7. Захист курсової роботи 

Захист курсової роботи проводиться на засіданні комісії з числа викладачів кафедри, яка 

знайомиться з рецензією та з її змістом. 

У ході захисту студенту необхідно підкреслити актуальність, наукову і практичну 

значущість теми, її розробленість у науковій літературі, а також доповісти основні положення 

власного дослідження, висновки та рекомендації. 

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюється: 

якість виконаної курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, 

вміння аналізувати, логічно і аргументовано викладати думки.  

 

При рецензуванні роботи студента денної форми навчання рецензент оцінює 

зміст роботи в межах 50 балів за такими критеріями: 

50 балів. 

1. Питання плану роботи висвітлені повно та точно. 

2. Проаналізовані представлені в навчальній та науковій літературі погляди щодо 

предмета дослідження; на основі їх порівняльного аналізу висловлено власне ставлення 

автора щодо кожного з них, а також дана особиста оцінка запропонова ним у літературі 

https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2019stp46.pdf


пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблемних питань, які стосуються теми, та 

(або) надані пропозиції. 

45 балів. 

1. Питання плану роботи висвітлені повно. 

2. Проаналізовані літературні джерела, рекомендовані кафедрою при написанні 

роботи на відповідну тему та знайдені самостійно. 

3. Є 2-3 незначні помилки при висвітлені питань теми. 

40 балів. 

1. Переважна більшість питань плану роботи висвітлені повно та точно. 

2. Одне з питань розкрито не достатньо повно або при його висвітлені допущена 

суттєва помилка. 

3. Проаналізовані основні літературні джерела, рекомендовані кафедрою при 

написанні роботи на відповідну тему та знайдені самостійно. 

30 балів. 

1. Питання плану теми висвітлені поверхнево. 

2. При написанні роботи використана незначна кількість монографічних і 

нормативних джерел із рекомендованих кафедрою. 

3. При розкритті питань плану допущені грубі помилки. 

0 балів. 

Тема не розкрита або в ній виявлено плагіат. 

Курсова робота, оцінена в 0 балів, до захисту не допускається і повертається 

студентові для доопрацювання. Вона може бути повторно подана на рецензування після 

усунення недоліків, на які вказав рецензент. 

 

Оцінювання курсової роботи студентів денної форми навчання під час її захисту 

проводиться за наступними критеріями. 

50 балів. 

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу по темі курсової роботи, у тому 

числі орієнтація в головних наукових концепціях, що стосуються даної теми. 

2. Засвоєння основної та додаткової літератури 

3. Здатність до використання отриманих результатів у практичній роботі. 

45 балів. 

1. Повне знання матеріалу по темі курсової роботи. 

2. Засвоєння основної літератури й знайомство з додатковою літературою 

3. Розуміння значення отриманих результатів для практичної роботи. 

40 балів. 

1. Достатньо повне знання матеріалу по темі курсової роботи, відсутність у відповідях 

при захисті суттєвих неточностей. 

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої методичними порадами. 

3. У цілому розуміння значення отриманих результатів для практичної роботи. 

35 балів. 

1. Знання основного матеріалу по темі курсової роботи. 

2. Часткове засвоєння основної літератури. 

3. Помилки та певні неточності при відповіді на захисті за наявності знань для їх 

самостійного усунення або усунення за допомогою викладача. 

30 балів. 

1. Знання основного матеріалу по темі курсової роботи в обсязі, що уможливлює 

подальше його засвоєння. 

2. Знайомство з основною літературою 

3. Допущені помилки при відповіді на захисті, однак при цьому проявлені знання, які 

дозволяють усунути найсуттєвіші з них за допомогою викладача. 

25 балів. 



1. Відсутність знань по значній частині основного матеріалу із теми курсової роботи. 

2. Наявність суттєвих помилок при відповіді на захисті. 

3. Неможливість в достатньому обсязі засвоїти матеріал по роботі без додаткової 

підготовки по даній темі. 

Підсумкова оцінка за написання та захист курсової роботи для студентів денної 

форми навчання складається із суми балів, виставлених рецензентом при оцінюванні змісту 

курсової роботи та отриманих за результатами захисту роботи. Підсумкова оцінка В балах 

переводиться у чотирибальну шкалу та оцінку за шкалою ECTS відповідно до наведеної 

таблиці. 

 

Кількість балів за 

курсову роботу за 

шкалою ECTS 

Шкала ECTS 
Відповідні рівні чотирибальної шкали 

успішності 

90-100 А Відмінно 

83-89 В 
добре  

75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 
Незадовільно 

0-34 F 

 

Оцінка вноситься до заліково-екзаменаційної відомості, індивідуального навчального 

плану студента. У випадку, коли захист курсової роботи оцінено на «незадовільно», студенту 

надається двотижневий строк для її доопрацювання. Захищена курсова робота разом із 

рецензією на неї в день захисту здається на кафедру. 
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Один чи більше авторів без редактора: 

Ромовська З.В. Спадкове право. Загальна частина. Підручник. К.: Правова єдність, 2009. 

264с.  
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Фенікс, 2018. 378с. 
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НАПрН України, 2015. 328 с. 
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Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За заг. ред. Теремецького В. І. 

Київ.: Видавничий дім «Професіонал», 2020. – 1152 с. 

 

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і 
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М.П. Бажана, 1999. Т. 2. 784 с.  
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2.Орієнтовна тематика курсових робіт  

              (студенти можуть обрати власну тему за погодженням із  викладачем) 

1. Актуальні питання зобов’язального права. 

2. Множинність сторін у зобов’язанні. 

3. Основні принципи виконання зобов’язань. 

4. Способи забезпечення зобов’язань: проблемні питання.  

5. Наукові та законодавчі підходи до класифікації договорів.  

6. Публічні договори в цивільному праві та їх юридична характеристика.  

7. Поняття та види неустойки в науці цивільного права.  

8. Поняття та істотні умови договору купівлі-продажу. 

9. Права покупця в разі придбання товару неналежної якості: проблеми теорії та 

практики.  

10. Особливості правового регулювання договору дарування.  

11. Особливості правового регулювання договору ренти.  

12. Договір довічного утримання (догляду): проблеми теорії та практики.  

13. Підстави розірвання договору найму (оренди).  

14. Договір найму (оренди) земельної ділянки: проблеми правового регулювання.  

15. Договір лізингу: проблеми правового регулювання.  

16. Договір найму (оренди) транспортного засобу: теорія та практика застосування.  

17. Оренда житла з викупом як особливий вид договору найму (оренди) житла.  

18. Договір підряду: проблеми теорії та практики.  

19. Види перевезень за законодавством України.  

20. Договір перевезення вантажу: особливості правового регулювання.  

21. Види зберігання: законодавчі та наукові підходи.  

22. Договір страхування: проблеми теорії та практики.  

23. Договір доручення та договір комісії: порівняльна характеристика.  

24. Договір управління майном: проблеми теорії та практики.  

25. Договір позики: проблеми теорії та практики.  

26. Кредитний договір: проблеми теорії та практики.  

27. Особливості правового регулювання договору банківського рахунку.  

28. Договір банківського вкладу: проблеми теорії та практики.  

29. Особливості юридичної природи договору факторингу. 

30. Умови відповідальності за завдану моральну шкоду.  

31. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. 

32. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.  

33. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. 

34. Заповіт подружжя: проблемні аспекти.  

35. Правова природа заповідальних розпоряджень заповідача.  

36. Спадкова трансмісія та спадкування за правом представлення: особливості 

застосування.  Спадковий договір: питання теорії та практики. 

37. Прийняття та відмова від спадщини: проблеми теорії та практики. 

38. Зміст та особливості сімейних правовідносин 

39. Правовий статус суб’єктів сімейного права 

40. Правове регулювання різних форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

41. Зарубіжний та вітчизнянийдосвід правового регулювання патронату. 

42. Цивільне партнерство: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняне 

законодавство. 

43. Аліментні зобов’язання на утримання дитини: проблеми і перспективи удосконалення 

законодавства. 

44. Сімейно-правові договори та їх роль у врегулюванні сімейних спорів. 

45. Соціальне сирітство: поняття, причини, правові способи мінімізації явища. 
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