
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

1. Договір купівлі-продажу в умовах реформування цивільного 

законодавства. 

2. Договору купівлі-продажу нерухомого майна. 

3. Договір купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення 

4. Договір купівлі-продажу майнових прав 

5. Укладання договору купівлі-продажу з використанням мережі інтернет 

6. Договір пожертви як різновид договору дарування 

7. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому 

8. Договір дарування: відмежування його від інших цивільно-правових 

договорів 

9. Договір ренти у системі договорів про передання майна у власність 

10. Договір лізингу як різновид договору найму 

11. Особливості укладення договору найму (оренди) нерухомого майна  

12. Правова природа договору прокату 

13. Особливості правового регулювання договору позички 

14. Укладання та реалізація договору підряду 

15. Правова характеристика договору підряду на проведення проектних і 

пошукових робіт 

16. Договірні зобов'язання з надання послуг: розвиток та перспективи 

17. Загальна характеристика договору перевезення пасажирів повітряним 

транспортом за законодавством України 

18. Договір буксирування 

19. Договір чартеру (фрахтування) 

20. Цивільно-правова відповідальність за договором перевезення 

небезпечних вантажів 

21. Спеціальні види зберігання 

22. Особливості договору зберігання цінностей у банку 

23. Договір охорони в системі цивільних договорів 

24. Договір зберігання речей, які є предметом спору 

25. Договір особистого страхування 

26. Сутність договору страхування життя та його доцільність 

27. Договір страхування цивільно-правової відповідальності 

28. Договір страхування культурних цінностей за законодавством України 

29. Довіреність та договір доручення: порівняльно-правовий аналіз 

30. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності  

31. Договір комерційної концесії 

32. Цивільно-правова сутність кредитних відносин в Україні 

33. Договір іпотечного кредиту. 



34. Спадковий договір як різновид цивільно-правових договорів 

35. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої юридичній особі 

в результаті дорожньо-транспортної пригоди 

36. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, 

здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи 

37. Особливості відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою 

38. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг) 

39. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури або суду 

40. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності 

 


