
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Навчально-науковий інститут права 

Кафедра конституційного права та галузевих дисциплін 
 

                                                         07-02-33 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання курсової роботи 

з навчальної дисципліни 

 

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» 

     

для студентів  
напряму підготовки 6.030401 «Право» 

денної та заочної форм навчання 

 

 

 
  

 

 

 

 

Рекомендовано методичною 

комісією за напрямом 

підготовки 6.030401 «Право» 

Протокол №3 

від 28 грудня 2016 р.          

                                                              
                                                                                                                                        

Рівне – 2016 



 2 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Цивільне право» для студентів напряму підготовки 
6.030401 «Право» в галузі знань 081 «Право» денної та заочної 

форм навчання / Т.В. Водопян, О.В.Тичковська – Рівне: НУВГП, 

2016.– 22 с.  

 
 

Упорядники: Водоп’ян Т.В., к.ю.н., доцент  кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін; Тичковська 

О.В., асистент кафедри конституційного права та галузевих 

дисциплін. 
 

 

 
Відповідальний за випуск: Міщук І.В., к.ю.н., доц., завідувач 

кафедри конституційного права та галузевих дисциплін. 

 
 

ЗМІСТ 

 
Предмова………………………………………………………………..3 

1. Графік виконання курсової роботи ……………………...…………3 

2. Теоретична частина……………………….………………...……….4 

3. Вимоги до оформлення курсової роботи…………………………..8 

4. Оцінювання курсової роботи……………………………………   10 

5. Рекомендована література………………….……………  ……….11 

Додаток А……………………………………………………………...19 

Додаток Б……………………………………………………………...20 

Додаток В…………………………………………………………...…21 

 

 

 
 

 

 
                         

     © Водоп’ян Т.В.,  

Тичковська О.В. ,2016  
                                                                       © НУВГП, 2016  



 3 

Передмова 

Шановні студенти! 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Цивільне право» для студентів напряму підготовки 

напряму підготовки 6.030401 «Право» денної та заочної форм 
навчання призначені для ґрунтовного опрацювання студентами 

теоретичних тем навчальної дисципліни . 

Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань 
творчого характеру, передбачених навчальним планом першого 

рівня вищої освіти  «бакалавр». 

Курсова робота повинна містити глибоке теоретичне 
осмислення актуальної проблеми, аналіз чинного законодавства, 

судової практики та спеціальної літератури, а також власні 

пропозиції та рекомендації. 
Метою курсової роботи є систематизація, закріплення та 

поглиблення теоретичних і практичних навиків аналізу та 

узагальнення, здобутих під час вивчення профільної дисципліни, а 
також застосування їх при вирішенні теоретичних чи прикладних 

проблем. В роботі мають знаходити відображення вміння 

студентів самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти, 
аналізувати існуючі наукові концепції та підходи, висловлювати 

власну позицію. 

 

1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завдання на виконання курсової роботи доводяться студентам 

та контролюються викладачами відповідно до графіка наведеного 
в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Графік виконання курсової роботи 

 

№ 

з/п 

Етапи роботи Тиждень 

виконання 

1 2 3 

1 Видача завдань 2 

2 Погодження плану теоретичної частини 4 

3 Підготовка першої редакції вступу до  



 4 

теоретичної частини  6 

4 Підготовка І розділу теоретичної частини 8 

5 Підготовка ІІ розділу теоретичної частини 10 

6 Підготовка ІІІ розділу теоретичної частини 12 

7 Підготовка висновків, анотації та уточнення 
вступу до теоретичної частини 

 
14 

1 2 3 

8 Оформлення курсової роботи та передача її на 

перевірку керівникові 

16 

9 Усунення зауважень керівника 18 

10 Захист курсової роботи  19 

 

 

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Студент має право самостійно обрати тему курсової роботи. 
Він робить вибір з врахуванням своїх наукових інтересів та 

можливостей отримання фактичних даних, а також наявності 

спеціальної літератури. Перелік тем наведений нижче. Студент 
може запропонувати власну тему курсової роботи, за умови її 

відповідності обраній спеціальності та погодження її з науковим 

керівником. 

1. Дуалізм приватного права в континентальних правових 

системах. 
2. Цивільне право як наука. 

3. Поняття та класифікація цивільних правовідносин. 

4. Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним 
правом. 

5. Елементи цивільних правовідносин. 

6. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб. 
7. Опіка та піклування в цивільному праві: порівняльна 

характеристика. 

8. Цивільно-правовий статус неповнолітніх осіб. 
9. Інститут юридичної особи в цивільному праві. 

10. Припинення діяльності юридичної особи. 

11. Держава як учасник цивільних правовідносин. 
12. Об’єкти цивільних прав: загальна характеристика. 

13. Правовий режим рухомих речей в цивільному праві. 
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14. Правовий режим цінних паперів як об’єктів цивільних 

правовідносин. 
15. Недійсні правочини: поняття, види та правові наслідки їх 

недійсності. 

16. Правочини з дефектами волі. 
17. Поняття та види строків в цивільному праві. 

18. Судовий захист цивільних прав. 

19. Поняття, функції та види цивільно-правової 
відповідальності. 

20. Поняття та система особистих немайнових прав фізичних 

осіб. 
21. Право на інформацію як особисте немайнове право 

фізичної особи. 

22. Цивільно-правові способи захисту честі, гідності та ділової 
репутації. 

23. Підстави припинення права власності. 

24. Поняття та ознаки речових прав. 
25. Витребування майна з чужого незаконного володіння 

(віндикаційний позов). 
26. Суперфіцій як речове право на чуже майно. 

27. Міжнародні договори як джерело права інтелектуальної 

власності України. 
28. Похідні твори як об’єкт права інтелектуальної власності. 

29. Захист авторських прав в мережі Інтернет. 

30. Географічне зазначення як об’єкт права інтелектуальної 
власності. 

31. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної 

власності. 
32. Принципи виконання зобов’язань. 

33. Поняття зобов’язання та його елементи. 

34. Джерела договірного права України. 
35. Регресні зобов’язання в цивільному праві України. 

36. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. 

37. Звернення стягнення на заставлене майно. 
38. Договір як підстава виникнення цивільно-правових 

зобов’язань. 

39. Підстави та правові наслідки зміни та розірвання цивільно-
правового договору. 
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40. Банківська гарантія як спосіб забезпечення виконання 

зобов’язання. 
41. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. 

42. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне 

виконання договору купівлі-продажу. 
43. Особливості договору купівлі-продажу майнових прав. 

44. Енергосервісний договір в цивільному праві України. 

45. Договір купівлі-продажу об’єктів незавершеного 
будівництва. 

46. Особливості договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

47. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 
48. Договір дарування. 

49. Договір міни (бартеру). 

50. Підстави та порядок відмови від договору найму (оренди) 
чи його розірвання. 

51. Особливості договору найму будівлі або іншої капітальної 

споруди. 
52. Договір прокату. 

53. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 
54. Договір позички. 

55. Договір найму житла: поняття, зміст та види. 

56. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне 
виконання договору підряду. 

57. Договір будівельного підряду. 

58. Поняття та система договорів щодо розпорядження 
майновими права інтелектуальної власності. 

59. Договір про передання виключних майнових прав. 

60. Поняття та система авторських договорів. 
61. Видавничий договір. 

62. Договір комерційної концесії (франчайзингу). 

63. Виконання та відповідальність за договорами про надання 
послуг. 

64. Поняття та система договорів про надання послуг. 

65. Договірне регулювання туристської діяльності. 
66. Договір про надання медичних послуг. 

67. Договір про надання готельних послуг. 

68. Особливості договору перевезення вантажу на різних 
видах транспорту. 

69. Відповідальність за порушення транспортних зобов’язань. 
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70. Договір транспортної експедиції, його відмінність від 

суміжних цивільно-правових договорів. 
71. Правовий статус суб’єктів зобов’язань із договору 

страхування. 

72. Договір страхування цивільно-правової відповідальності. 
73. Поняття та види розрахунків за цивільним законодавством 

України. 

74. Кредитний договір: поняття, зміст та види. 
75. Договір простого товариства. 

76. Договір позики: поняття, зміст та види. 

77. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої 
правомірними діями. 

78. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без 

оголошення конкурсу. 
79. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої 

недоліками товарів (робіт, послуг). 

80. Відшкодування моральної шкоди. 
81. Поняття, система та функції недоговірних зобов’язань. 

82. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої 
неповнолітніми та малолітніми особами. 

83. Зобов’язання по вчиненню дій в майнових інтересах іншої 

особи без її доручення. 
84. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої 

правоохоронними органами. 

85. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої каліцтвом 
або іншим ушкодженням здоров’я.  

86. Прийняття спадщини за цивільним законодавством 

України. 
87. Здійснення права на спадкування малолітніми та 

неповнолітніми особами. 

88. Заповіт: види, форма, порядок оформлення. 
89. Спадковий договір. 

90. Охорона спадкового майна за цивільним законодавством 

України. 
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Студенти курсову роботу виконують на одному боці аркуша 

білого паперу формату А4 (210х297 мм). Робота виконується на 

комп'ютері з використанням текстового редактора Word, текст 
роботи слід друкувати через 1,5 інтервали шрифтом Times New 

Roman (розмір – 14) з дотриманням полів наступних розмірів: 

верхнє та нижнє –20 мм, праве –10 мм, ліве – 30 мм.  
Обсяг роботи 30-35 аркушів. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який, 

як і сторінка зі змістом, враховується при нумерації, але номер 
сторінки на ньому не проставляється. На решті сторінках номер 

проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки 

наприкінці. За титульним аркушем послідовно розміщують: зміст 
роботи, вступ, розділи основної частини роботи, висновки, 

додатки, список використаних джерел. Кількість рядків на аркуші 

– 29-30. 
Титульний аркуш оформляють згідно із зразком (Додаток А). 

Оформлення 1-го аркуша (Додаток Б): 
-   зверху зліва - індекс УДК (жирним шрифтом); 

- через два міжрядкових інтервали – по центру: Ім’я та 

прізвище автора (жирним), нижче: – студент напряму підготовки 
081„Право”, 5-го курсу, групи ПР-51, навчально-наукового 

інституту права; 

- через два міжрядкових інтервали – по центру назва роботи 
(великі букви, жирним); 

- через два міжрядвих інтервали – анотація (5 – 6 рядків) – 

вирівнювання по ширині, абзац 10 мм (Слово анотація не 
друкують. Шрифт звичайний); 

- через два міжрядкових інтервали ключові слова (7 – 10) – 

фраза ключові слова жирним, після двох крапок – ключові слова 
звичайним шрифтом, вирівнювання по ширині, абзац – 10 мм; 

Оформлення 2-го аркуша: 

ЗМІСТ: 
- слово зміст пишуть по центру великими жирними буквами; 

- решта змісту після двох міжстрокових інтервалів вирівнюють 

по ширині, абзац – 10 мм; 
- навпроти кожної частини змісту, у правій частині аркуша, 

вказують сторінку, з якої вона починається. 
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Оформлення назв структурних частин курсової роботи:  

ВСТУП (пишуть великими жирними буквами по центру); 
РОЗДІЛИ (слово розділ та його назву пишуть великими 

жирними буквами по центру). Розділи нумерують, крапку в кінці 

не ставлять, наприклад – РОЗДІЛ 1, в наступному рядку пишуть 
назву розділу без крапки в кінці;      

Підрозділи (слово підрозділ не пишуть, але нумерують 

жирним шрифтом, в кінці крапку ставлять). Назву підрозділу крім 
першої букви наводять малими жирними буквами, наприклад: 1.1. 

Податкове навантаження (в кінці крапку не ставлять); 

ВИСНОВКИ (пишуть великими жирними буквами по центру); 
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА (пишуть великими жирними 

буквами по центру); 

ДОДАТКИ (пишуть великими жирними буквами по центру). 
Додатки нумерують великими буквами арабського алфавіту та 

через крапку цифрами, наприклад Додаток А.1 

ВСТУП, кожний РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ВИКОРИСТАНУ 

ЛІТЕРАТУРУ, ДОДАТКИ розпочинають з нового аркуша. 

Між назвами розділу та підрозділу, назвою підрозділу, словами 
ВСТУП, ВИСНОВКИ, ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та 

основним текстом повинно бути 2 інтервали   

Оформлення тексту курсової роботи: 

ВСТУП – 1,5 – 2 аркуші – повинен включати: огляд попередніх 

робіт за досліджуваною тематикою, обґрунтування актуальності 

дослідження, вибір об’єкта, предмета, мети, завдань та методів  
дослідження. 

В кожній роботі повинно бути 2 або 3 розділи, що включають 

по 2-3 підрозділи (3 – 4 аркушів кожен підрозділ), розділи 
починають з нового аркушу, кожний розділ повинен містити 

короткий висновок (10-12 рядків).       

В роботі обов’язкове посилання в квадратних дужках на 
використану літературу.  

«Додатковий (акцесорний) характер забезпечувального 

зобов’язання проявляється також у тому, що із припиненням 
основного зобов’язання припиняється і зобов’язання, яке його 

забезпечує» [15, С.125]. 

У списку використаних джерел цитована праця оформлена 
наступним чином: 
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15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу 

України. – Вид. 2-ге, змінене і доп./ [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., 
Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 

992с. 

Якщо наводять цитату повністю, то її необхідно взяти в лапки 
Висновки наводять на 1,5 – 2 аркушах.              

Список використаної літератури – оформляють відповідно до 

стандарту (5 – 8 одиниць, але виключно ті, на які є посилання в 
тексті). Зразок оформлення літератури наведено у додатку В. 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота оцінюється за стобальною системою з 

урахуванням якості виступу та відповідей на запитання 
членів комісії з захисту. Слід пам'ятати, що висока якість 

виконаної курсової роботи не є гарантією її високої оцінки, 

оскільки оцінка може бути зниженою через 

некваліфікований захист курсової роботи. 

Теоретична частина: 

5 + (60 бали – оформлення відповідно до нормативу (зміст, вступ, 

актуальність, мета, завдання, аналіз попередніх досліджень, 

постановка проблеми, результати (3 розділи по 3 підрозділи), 
повне розкриття теми, наявність власної думки, висновків та 

списку використаних літературних джерел);  

5 (56 бали – незначні зауваження до одного підрозділу);  
5 - (52 балів – незначні зауваження до двох підрозділів); 

4+ (50 балів – незначні зауваження до трьох підрозділів); 

4 ( 46 балів – незначні зауваження до двох розділів); 
4 - (40 балів – незначні зауваження до кожного розділу);  

3+ (36 балів -  не повністю розкрито один розділ); 

3 (30 балів – не повністю розкрито два розділи); 
3- (26 балів – не повністю розкрито всі розділи); 

2+ (20 балів – один розділ не розкрито зовсім); 

2 (16 бали – два розділи не розкрито зовсім); 
2- (10 бали – тему теоретичної частини не розкрито); 

При оцінюванні вступ та висновки разом із списком використаних 

літературних джерел розглядаються як окремі розділи.  
Максимальна сума – 60 балів. 
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Захист роботи: 

5+ (36 балів – знання, розуміння та вміння пояснити наявний в 
роботі матеріал, робити власний аналіз, узагальнення та 

висновки); 

5 (33 балів) – студент допускає незначні помилки при поясненні 
одного підрозділу;  

5- (30 бали) – студент допускає незначні помилки при поясненні 

двох підрозділів, або вступу;  
4+ (27 балів) – студент допускає незначні помилки при розкритті 

матеріалу одного розділу;  

4 (24 балів) – студент допускає незначні помилки при розкритті 
двох розділів, або вступу і висновків;  

4- (21 балів) - студент допускає незначні помилки при розкритті 

матеріалу теоретичної частини; 
3+ (18 балів) – студент не може пояснити матеріал одного з 

розділів, вступу; 

3 (15 балів) – студент не може пояснити матеріал двох розділів; 
3- (12 балів) – студент не може пояснити матеріал трьох розділів; 

2+ (9 балів) – студент може пояснити тільки один розділ, або 
вступ; 

2 (6 балів) – студент може пояснити матеріал тільки одного 

розділу; 
Своєчасність захисту – 4 бали.  

Максимальна сума – 40 балів.    

Максимальна сума балів за курсову роботу – 100 балів. 

Шкала оцінювання аналогічна до шкали, яка використовується 

до оцінювання засвоєння студентами теоретичного і практичного 

матеріалу. 
Якщо в двох роботах трапляються повтори – обидві 

роботи до захисту не допускаються.  

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативні джерела 

 

1. Конституція України від 26 червня 1996 р. // Відомості 
Верховної Ради України. - 1996. - №30 - Ст.141. 

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // 

Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-41. - Ст. 356. 
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3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – Ст. 144. 
4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 травня 

2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 130. 

5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості 
Верховної Ради України, 2002. - № 21-22. - Ст.135. 

6. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // 

Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до 
№ 28. – Ст. 573.  

7. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // 

Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада. 
8. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р. // ВВР 

України, 1993., № 25, ст. 274. 

9. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. // 
Відомості Верховної Ради України.- 1993.- №9.- Ст.62. 

10. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // 

Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - № 20. – Ст. 
249. 

11. Закон України “Про автомобільний транспорт” від 
05.04.2001р. в редакції Закону від 23 лютого 2006 р. // Відомості 

Верховної Ради України, 2001, N 22 (01.06.2001), ст. 105. 

12. Закон України “Про авторське право і суміжні права” в 
редакції Закону України від 11 липня 2001р. // Відомості 

Верховної Ради. – 2001. - №43. – Ст. 214. 

13. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 
травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 

31. – Ст. 246. 

14. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07 
грудня 2000р. // Урядовий кур’єр від 17.01.2001 р.  

15. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне 

виконання грошових зобов’язань” від 12 листопада 1996 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 5. – Ст. 28. 

16. Закон України “Про внесення змін до Закону України 

“Про лізинг” від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 
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Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 47. – Ст. 642. 
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12.12.1997 р. 

30. Закон України “Про оренду державного та комунального 
майна” від 14 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. 

- № 15. - Ст.99. 
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