
Теми курсових робіт 2022 
 

                  Теми курсових робіт з Цивільного та сімейного права  

для студентів 2 курсу спеціальності «Право»  

 

Цивільне право 

1. Цивільно-правові договори в ІТ сфері. 

2. Майнові та немайнові права держави у цивільних правовідносинах. 

3. Правове регулювання діяльності юридичних осіб в умовах 

євроінтеграції. 

4. Рекодифікація цивільного законодавства та її перспективи. 

5. Правовий статус столиці в цивільних правовідносинах. 

6. Правове забезпечення суб’єктів столиці у цивільному праві. 

 

Сімейне право 

1. Порядок укладення шлюбу та його правове регулювання. 

2. Недійсність шлюбу та його правові наслідки. 

3. Особисті немайнові права  і обов’язки подружжя. 

4. Майнові права подружжя. 

5. Нормативно-правове регулювання та порядок укладання шлюбного 

договору. 

6. Правовідносини подружжя з приводу утримання. 

7. Правове регулювання припинення шлюбу. 

8. Підстави виникнення правовідносин між батьками та дітьми. 

9. Правове регулювання визначення походження дитини. 

10. Особисті немайнові права  і обов’язки батьків та дітей. 

11. Майнові права батьків та дітей. 

12. Правове регулювання оспорювання батьківства, материнства. 

13. Аліментні права та обов’язки батьків та дітей. 

14. Правове регулювання спорів батьків щодо виховання дітей та 

визначення місця проживання дітей. 

15. Правове регулювання усиновлення. 

16.  Особливості правового регулювання усиновлення в Україні за участі 

іноземців. 

17. Правовий статус дитячого будинку сімейного типу. 

18. Опіка та піклування над дітьми. 

19. Патронат над дітьми. 

 

 



Теми курсових робіт  

для студентів 3 курсу спеціальності «Право»  

 

Господарське право 

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як 

учасники відносин у сфері господарювання. 

2. Принципи, заборони та обмеження при здійсненні підприємницької 

діяльності. 

3. Особливості припинення суб’єкта господарювання у формі 

реорганізації. 

4. Концерн як організаційно-правова форма об’єднань підприємств. 

5. Поняття та ознаки банку, особливості його створення та діяльності. 

6. Ліцензування господарської діяльності з продажу лікарських засобів як 

засіб регулюючого впливу держави. 

7. .Співвідношення організаційно-правових форм господарювання в 

Україні та країнах ЄС. 

8. Особливості обігу цінних паперів акціонерного товариства. 

9. Правова характеристика виконавчих органів товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

10. Форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері 

господарювання в умовах воєнного стану. 

11. Державний контроль і нагляд у сфері господарської діяльності. 

12. Відповідальність за порушення у сфері господарювання. 

13. Державна регуляторна політика в сфері господарювання: стан та 

перспективи розвитку. 

14. Особливості правового захисту суб’єктів господарювання від проявів 

недобросовісної конкуренції 

15. Правове регулювання комерційного посередництва. 

16. Правове регулювання аудиторської діяльності. 

Господарське процесуальне право 

1. Докази та доказування в господарському процесі України. 

2. Судові витрати в господарському процесі України. 

3. Забезпечення позову в господарському процесі України. 

Цивільне процесуальне право 

1. Роль практики Європейського суду з прав людини в цивільному 

судочинстві. 

2. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у наказному 

провадженні. 

3. Захист майнових прав столиці в порядку цивільного судочинства.  

4. Захист права власності юридичних осіб в цивільному судочинстві. 



5. Ускладнення, які виникають при розгляді судом цивільної справи в 

умовах дії воєнного стану.  

6. Захист бізнесу в порядку цивільного судочинства.  

7. Роль електронного суду в цивільному судочинстві України.  

8. Київська міська рада як сторона у цивільній справі.  

9. Забезпечення позову у справі про стягнення заборгованості із суб’єкта 

господарювання. 

10. Судові рішення у цивільному процесі. 

11. Процесуальні особливості розгляду справи про захист ділової репутації 

юридичної особи в порядку касаційного провадження. 

 

Теми курсових робіт  

для студентів 2 курсу спеціальності «Міжнародне право» 

 

Порівняльне цивільне право та порівняльний цивільний процес 

1. Речове право за законодавством України та законодавством зарубіжних 

держав: порівняльно-правовий аспект. 

2. Зобов’язальне право за законодавством України та законодавством 

зарубіжних держав: порівняльно-правовий аспект. 

3. Представництво за законодавством України та законодавством 

зарубіжних держав: порівняльно-правовий аспект. 

4. Правовий статус юридичних осіб за законодавством України та 

законодавством зарубіжних держав: порівняльно-правовий аспект. 

5. Цивільний процес в Україні та в зарубіжний державах: порівняльно-

правовий аспект. 

6. Докази та доказування в цивільному процесі України та зарубіжних 

держав: порівняльно-правовий аспект. 

7. Загальні положення про договори в цивільному праві зарубіжних 

держав. 

8. Примусове виконання рішень судів у цивільних справах за 

законодавством України та зарубіжних держав: порівняльно-правовий 

аспект. 
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