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ВСТУП 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

цивільного права та процесу» є ознайомлення студентів з основними 

теоретично-методологічними засадами цивільно-правового регулювання 

майнових та особистих немайнових відносин в умовах ринкової економіки, 

забезпечення глибокого засвоєння студентами окремих інститутів цивільного 

процесуального права, які є найбільш проблемними як у теоретичному, так і в 

практичному аспектах; застосування норм цивільного процесуального права на 

практиці здійснюється в процесі розгляду і вирішення судами цивільних справ. 

Предметом вивчення є актуальні проблеми розвитку цивільного права, 

наукові погляди та концепції, які існують в науці цивільного процесуального 

права. Знання норм цивільного процесуального права, проблем в їх 

застосуванні на практиці допомагатимуть студентам юридично грамотно 

складати процесуальні документи в цивільних справах, що є обов’язковою 

вимогою майбутнього юриста для роботи за фахом.            

Під час вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

цивільного права та процесу» розглядаються особливості процедури (порядку) 

розгляду цивільних справ, вирішення яких неможливе без знань норм 

матеріального права. Тому вивчення цієї навчальної дисципліни допомагає 

студентам оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань з 

різних галузей матеріального права в цивільному процесі. На підставі 

поєднання науково-теоретичного та практичного матеріалу під час викладання 

навчального курсу «Актуальні проблеми цивільного права та процесу» 

студенти зможуть оволодіти професією юриста. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми цивільного права та процесу» є: формування у студентів системи 

науково-теоретичних знань з проблем цивільного права та процесу, визначення 

та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, 



 

 

розв’язання проблем застосування в юридичній практиці, викладення у 

навчальному процесі. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми цивільного права та процесу» студент повинен  

знати : 

– теоретичні засади цивільного права й основи цивільного 

процесуального права; 

– концепцію підходів до розуміння принципів цивільного процесу, їх 

систему та порядок реалізації в сучасному цивільному процесі; 

– наукові концепції вчених-процесуалістів щодо системи та структури 

цивільних процесуальних правовідносин; 

– особливості процесуального становища суб’єктів цивільного процесу; 

– теоретичні та практичні аспекти окремих видів проваджень і стадій 

цивільного процесу в світлі нової законодавчої регламентації; 

– актуальні питання інституту доказування та застосування окремих 

засобів доказування; 

– вимоги щодо форми, змісту, процедури ухвалення судових рішень; 

– особливості перегляду судових рішень;  

– актуальні проблеми реформування цивільного судочинства; 

– перспективи розвитку науки цивільного процесуального права. 

уміти : 

– юридично грамотно висловлювати свої думки відносно певних питань з 

теорії цивільного процесу; 

– правильно визначити проблеми цивільного права і цивільного 

законодавства, шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати основні поняття, 

інститути та категорії цивільного права; 

– юридично обґрунтовано висловлювати свої думки під час складання 

різних процесуальних документів; 

– правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права 

під час ухвалення судових рішень; 



 

 

– уміло використовувати набуті знання в практичній діяльності; 

– грамотно проводити аналіз норм цивільного процесуального та 

матеріального права; 

– складати процесуальні документи, які ухвалюються в судах під час 

розгляду цивільних справ; 

– складати процесуальні документи від імені осіб, які беруть участь у 

справі  й інших учасників процесу; 

– проводити аналіз процесуальних документів, які ухвалені судом, а 

також іншими особами, з метою виявлення в них недоліків. 

Вивчення навчальної дисципліни має базуватися на знаннях, отриманих 

студентами під час опанування ними фундаментальних положень цивільного 

права, цивільного процесу, господарського права й інших суміжних правових 

навчальних дисциплін і курсів. 

Основну необхідну інформацію стосовно актуальних проблем предмета 

та метода, інститутів, понять і категорій цивільного права та процесу студенти 

отримують на лекціях, поглиблюють і закріплюють на семінарських заняттях та 

консультаціях. Разом з тим у нових умовах зростає значення самостійної 

позааудиторної роботи студентів, для полегшення якої навчальна програма 

містить відповідні вказівки до самостійного вивчення програмного матеріалу. 

Контроль знань з навчальної дисципліни здійснюється на семінарських 

заняттях та іспиті. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин – 3 кредити 

ECTS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Тема курсової роботи студента повинна відповідати номеру, за яким 

значиться прізвище студента в заліковій відомості. 

Студент може самостійно вибрати тему курсової роботи із 

запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням 

доцільності її дослідження, для чого не пізніше другого тижня відповідного 

семестру студент подає на кафедру галузевих юридичних наук заяву за 

встановленою формою. 

Структура курсової роботи. Курсова робота повинна містити : титульну 

сторінку, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основну 

частину, висновки, практичну частину, список використаних джерел, додатки 

(за необхідності). 

Вимоги до змісту курсової роботи. Титульна сторінка курсової роботи 

містить найменування вищого навчального закладу, де виконана курсова 

робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву курсової роботи; науковий 

ступінь, учене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто та 

рік. 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування 

та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони 

мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаної літератури й ін., перелік умовних позначень, 

символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). Якщо у курсовій 

роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі 

скорочення, нові символи, позначення та таке інше, то їх перелік може бути 

поданий у курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед 

вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, у яких зліва за абеткою 

наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку. Якщо у 

курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення 



 

 

повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку 

наводять у тексті під час першого згадування. 

У вступі розкривається сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її 

значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику 

курсової роботи у рекомендованій нижче послідовності.  

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими розв’язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують 

актуальність і доцільність роботи для розвитку кримінального права, особливо 

на користь України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. 

Мета та задачі дослідження. Формулюють мету роботи та задачі, які 

необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати 

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

досягнення мети, а не на саму мету. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію та вибране для вивчення. Предмет дослідження міститься у межах 

об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне та часткове. В об’єкті виділяється та 

його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна 

увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, 

яка визначається на титульній сторінці як її назва.  

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої у роботі мети. Перераховувати їх 

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

саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це надасть змогу пересвідчитися у 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів.  

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають із нової сторінки. Основному 

тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом 



 

 

вибраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці 

кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у 

розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні 

висновки від другорядних подробиць. 

У розділах основної частини подають : огляд літератури за темою та 

вибір напрямів досліджень; виклад загальної методики й основних методів 

досліджень; проведені теоретичні дослідження; аналіз та узагальнення 

результатів досліджень.  

Матеріали до курсової роботи повинні бути основані на глибокому 

аналізі керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, вивчених 

нормативних матеріалів, рекомендованої літератури, матеріалів судової та 

слідчої практики. 

Курсова робота виконується самостійно та не передбачає механічного 

переписування літературних джерел. У разі використання цитат (думок інших 

авторів) їх слід брати у лапки та робити про це помітки (зноски), які у кінці 

роботи нумеруються у порядку застосування та подаються за таким стандартом. 

Під час викладення спірних концепцій, які є у науковців, студент мусить 

аргументувати свою позицію щодо їх точок зору та може схилятися до якоїсь із 

них або відхилити їх, створюючи власну та наводячи щодо останньої 

підтвердження. 

У роботі обов’язково слід використовувати матеріали практики 

застосування закону про цивільну (майнову) відповідальність. Такі матеріали 

особливо корисні як аргументи для демонстрації теоретичних положень теми. 

Не допускаються до захисту роботи, у яких не використані матеріали судово-

слідчої практики. 

У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні 

результати, одержані у курсовій роботі, які повинні містити формулювання 

розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки та практики. Далі 

формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного 



 

 

використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко 

оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи розв’язання 

поставленої у курсовій роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний 

аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями. У висновках необхідно 

наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, 

обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх 

використання. 

Практична частина курсової роботи складається з розв’язання двох 

задач із цивільно-процесуального права. Під час розв’язання задач необхідно не 

лише назвати норми Цивільного та Цивільно-процесуального кодексів України, 

за якими слід кваліфікувати діяння, але й навести обґрунтування. 

Свої висновки підтвердити посиланням на положення відповідних 

постанов Пленуму Верховного Суду України. 

Список використаних джерел можна розміщувати одним із таких 

способів : у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовків у хронологічному порядку. 

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття курсової роботи : 

– проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

– таблиці допоміжних цифрових даних; 

– протоколи й акти випробувань, упровадження, розрахунки економіч-

ного ефекту. 

 

 

 

 

 



 

 

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Оформлення тексту 

Курсова робота виконується на аркуші форматом А4 (297х210 мм).           

З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром: верхнє –  

20 мм, ліве – 30 мм, нижнє – 20 мм, праве – 15 мм. Наповненість сторінки має 

становити 75 % від її загального обсягу.  

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом гарнітурою Times 

New Romans, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервалу. 

Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома 

інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного 

тексту повинен складати півтора інтервали. 

Обсяг роботи – 25 – 30 аркушів форматом А4. 

Оформлення титульного аркуша 

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і є основним 

джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку 

документа. 

Титульний аркуш повинен мати відомості, які подають у такій 

послідовності:  

а) назва міністерства та навчального закладу; 

б) гриф допущення до захисту; 

в) прізвище, повні ім’я та по батькові автора; 

г) повна назва документа; 

д) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи; 

е) рік виконання курсової роботи; 

Оформлення вступу 

У вступі надається загальна характеристика роботи. Обов’язкові такі 

елементи: актуальність теми, мета роботи, завдання досягнення поставленої 

мети, об’єкт, предмет і вибрані методи дослідження:  



 

 

1) актуальність теми (шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовується 

актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи 

виробництва, особливо на користь України. Висвітлення актуальності не 

повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – 

сутність проблеми або наукового завдання);  

2) мета та завдання дослідження (формулюють мету роботи та завдання, 

які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети. Не слід 

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

вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету; 

3) об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й вибране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах 

об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне та часткове. В об’єкті виділяється та 

його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна 

увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, 

яка визначається на титульному аркуші як її назва;  

4) методи дослідження (подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховуються вони 

не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме 

досліджувалось тим чи тим методом. Це дає змогу пересвідчитися в логічності 

та прийнятності вибору саме цих методів). 

Обсяг вступу курсової роботи 1,5–2 сторінки. 

Оформлення основної частини роботи 

Основна частина роботи складається з декількох питань. Перше питання 

студенти нерідко присвячують історії чи загальнотеоретичним проблемам 

розглянутої теми, а в наступних питаннях розкривають основні її аспекти. У 

них розглядається чинне законодавство, викладаються теоретичні положення, 

дається аналіз спірних точок зору, висловлюється й аргументується своя думка 



 

 

щодо них, викладаються результати узагальнення зібраного фактичного 

матеріалу, анкетування, вивчення документів тощо. 

Залежно від цільового призначення та специфіки змісту наукової праці 

використовуються різні типи викладу матеріалу: описовий, оповідальний чи 

пояснювальний. Опис застосовується в тих випадках, коли необхідно дати 

характеристику досліджуваного предмета чи явища, описати його розвиток, 

структуру, складові елементи й ознаки. До цього типу викладу прибігають, 

наприклад, під час аналізу правової норми чи складів правопорушень. 

Оповідальний тип викладу характеризується викладом матеріалу в 

хронологічному порядку, окресленням причиново-наслідкових зв’язків 

досліджуваних предметів і явищ. Оповідальні тексти зазвичай починаються з 

опису причин і умов, що викликали те чи інше явище. Цей тип викладу може 

бути використаний, наприклад, під час опису історико-правових явищ, окремих 

видів злочинності. Пояснювальний тип викладу застосовується для пояснення 

тих чи інших правових установлень, доведення чи спростування наукових 

положень і висновків. 

Основна частина курсової роботи має бути за обсягом 20–25 сторінок.  

Оформлення висновків 

Висновок є послідовним, логічно вибудуваним викладом отриманих 

результатів та їх співвідношення з метою роботи та конкретними завданнями, 

поставленими і сформульованими у вступі. Висновок курсової роботи має бути 

за обсягом 1,5–2 сторінки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оформлення списку літератури  

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Один автор 

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / 

Н. Н. Кушнаренко. – [7-е изд., стер.]. – К. : Знання, 2016. – 

459 с. 

Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Н. Д. Матюх. – К. : 

Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2017. – 311 с. 

Два–три автори 

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії 

УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, 

Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2015. – 397 с.  

(Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; 

вип. 1). 

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 

З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк., В. Р. Петров. – К. : 

Прецедент, 2015. – 93 с. 

Чотири і більше 

авторів 

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : 

підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, 

Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища 

освіта, 2014. – 478 с. 

Психология менеджмента /  П. К. Власов, А. В. Липницкий, 

И. М. Лущихина и др. ; под. ред. Г. С. Никифорова. –Х. : 

Гуманитар. Центр, 2016. – 510 с. 

Твори   

без авторів  

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 

[Ред. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані 

світу). 

Багатотомний 

документ 

Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 

И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцова ; ред. В. Л. Иванов]. – Львов : 



 

 

НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – 2008. 

Частина 

багатотомного 

документа  

Досвітній О. Ф. Твори. У 2 т. Т. 1. Романи [Текст] / 

О. Ф. Досвітній. – К. : Дніпро, 2003. – 570 с. 

Словники 
Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – 

Х. : Халімон, 2006. – 175 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 

1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : 

Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних 

видань). 

Закон України «Про захист національного товаровиробника 

від демпінгового імпорту» : станом на 20 листоп. 1999 / 

Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 1999. – 

70 с. 

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних 

пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових 

електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : 

ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 

74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. 

Інструкція). 

Стандарти 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 

7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : 

Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – 

(Національний стандарт України). 



 

 

Архівні джерела 

Полтавський обласний державний архів. – Ф. 1029 : Духовне 

правління Сорочинської намістнії. – Оп. 1. – Спр. 1. 

Свидетельства священников об отсутствии препятствий для 

вступления в брак их прихожан. – Арк. 2 

Частина книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 

застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в 

області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 

фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 

умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, 

Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – 

С. 14–17. 

Електронні 

ресурси 

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій : навч. 

посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / 

Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – Одеса : 

Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM) – Назва з контейнера. 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 

електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї 

Міжнар. конф. «Крим-2003»)  / Л. Й. Костенко, 

А. О. Чекмарьов, А. Г.  Бровкін, І. А. Павлуша // 

Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – 

Режим доступу до журн. : http://www.nbuv /2003/03.htm. 

 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03.htm


 

 

3 УМОВИ ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Науковий керівник оцінює теоретичний рівень курсової роботи, 

використання у ній сучасних методик, дає висновок стосовно реальності 

практичного впровадження пропозицій і рекомендацій студента, самостійності 

та ставлення студента під час виконання курсової роботи; рекомендує роботу 

до захисту або не допускає до захисту та повертає студенту, указуючи на 

виявлені недоліки, які потребують доопрацювання. За наявності невеликої 

кількості зауважень наукового керівника щодо курсової роботи,  якщо вони не 

мають такого суттєвого значення, студент вносить зміни та доповнення за 

можливості прямо до тексту або використовує за необхідності зворотний бік 

аркуша, що передує аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення.  

На захисті курсової роботи члени комісії задають студенту питання, 

зазвичай, за темою курсової роботи, але можуть задаватися питання, що 

стосуються теоретичної підготовки. Оцінюється захист колегіально. У разі 

розбіжності оцінок вагомішою вважається оцінка наукового керівника. 

Якщо студент не з’явився на засідання комісії для захисту курсової 

роботи, то в екзаменаційній відомості відмічається «не з’явився». 

Студент, який не з’явився на захист курсової роботи або отримав 

незадовільну оцінку під час її захисту, ліквідує академзаборгованість у 

встановленому порядку. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Під час оцінювання курсової роботи береться до уваги рівень теоретичної 

та практичної підготовки студента, а саме звертається увага на : 

– якість виконання курсової роботи, висновки за рецензією, ступінь 

досягнення мети роботи;  

– рівень наукової підготовки студента, знання ним вимог керівних 

документів, уміння творчо застосовувати отримані знання та навички для 

розв’язання практичних завдань за своїм призначенням;  

– здатність визначати проблему (проблемну ситуацію, завдання), 

формалізувати її та вибирати оптимальний варіант її розв’язання на підставі 

наукового обґрунтування;  

– відповідність опрацьованих документів вимогам державних стандартів, 

статутів, наказів, положень тощо;  

– уміння використовувати під час розробки складного завдання наукову 

та спеціальну термінологію, робити правильні висновки, уміти 

використовувати під час обґрунтування своїх рішень останні наукові 

досягнення;  

– методичне та наукове обґрунтування прийнятих рішень і висновків, 

ступінь використання сучасних інформаційних технологій; якість і культура 

оформлення наданих до захисту матеріалів;  

– ступінь відповідності обсягу та змісту теми роботи її меті та завданням, 

самостійність мислення та творчий підхід до проблеми, логіку та чіткість 

викладання матеріалу, своєчасність подання роботи;  

– якість доповіді (обґрунтованість, логічність, чіткість тощо), здатність 

впевнено та правильно відповідати на теоретичні питання та пояснювати 

практичні дії, аргументовано захищати отримані результати, свою точку зору;  

– правильність відповідей на запитання під час захисту роботи.  



 

 

Курсова робота оцінюється за 100-бальною системою, з урахуванням її 

змісту й оформлення, а також рівня захисту. Критеріями оцінювання є : 

науковість, самостійний і творчий підхід до дослідження; обсяг та якість 

виконаної роботи, у тому числі кількість вивченої літератури, матеріалів 

практики; стиль і грамотність написання тексту; уміння захистити результати 

дослідження. 

 

Рекомендоване оцінювання видів навчальної діяльності студента під час 

виконання курсової роботи 

№ 

пор. 

Критерії оцінювання курсової роботи Максимальна 

кількість балів 

1 Теоретична обґрунтованість теми, чітко 

розроблений науковий апарат 

5 

2 Аналіз провідних концепцій під час висвітлення 

проблеми 

5 

3 Методологія роботи 5 

4 Самостійний і творчий підхід до аналізу 

юридичної практики  

10 

5 Використання методів юридичної статистики 

для обробки даних 

5 

6 Планомірний і систематичний характер роботи 

студента над темою 

5 

7 Загальне оформлення курсової роботи 3 

8 Оформлення бібліографії 2 

9 Змістовні додатки 5 

10 Своєчасність здачі курсової роботи 5 

11 Грамотний і аргументований захист курсової 

роботи перед комісією 

40 

  Усього : 100 

 

Шкалою оцінювання захисту курсових робіт є : 

Оцінка «відмінно» (А) : 



 

 

– студент показав глибокі вичерпні знання всього навчального матеріалу, 

розуміння сутності та взаємозв’язку явищ, процесів і подій, уміння 

використовувати системні наукові відомості, які отримані під час вивчення 

циклів дисциплін гуманітарної, природничо-наукової, професійної 

(професійно-орієнтованої) та практичної підготовки під час обґрунтування 

змісту відповідей на головні та додаткові запитання; глибоке розуміння 

нормативних документів, уміння розв’язувати практичні завдання, одержувати 

оптимальні результати відповідно до теоретичних положень; 

– у рецензії дана оцінка «відмінно»;  

– оформлення виконано за допомогою ЕОМ і відповідає встановленим 

вимогам;  

– студент виконав роботу на основі самостійно отриманих даних;  

– студент дав правильні змістовні відповіді на всі питання, поставлені 

членами комісії.  

Оцінка «дуже добре» (В) : 

– студент показав тверді та достатньо повні знання всього програмного 

матеріалу, який застосовувався у курсовій роботі, правильне розуміння сутності 

та взаємозв’язку явищ (процесів), що розглядаються; уміння самостійно з 

використанням сучасних методик аналізувати та застосовувати основні 

положення теорії для розв’язання практичних завдань;  

– у рецензії дана оцінка «дуже добре»;  

– курсова робота містить незначні помилки граматичного та синтаксично-

го характеру;  

– студент дав послідовні, правильні конкретні відповіді на поставлені 

питання у разі вільного усунення зауважень про недостатньо повне та незначне 

висвітлення окремих положень під час постановки додаткових запитань, при 

цьому допустив не більше двох неповних відповідей.  

Оцінка «добре» (С) : 



 

 

– студент показав загалом добрі знання усього програмного матеріалу, 

який застосовувався у курсовій роботі, правильне розуміння сутності та 

взаємозв’язку явищ (процесів), що розглядаються; уміння самостійно з 

використанням сучасних методик аналізувати та застосовувати основні 

положення теорії до розв’язання практичних завдань, але припустив низку 

помітних помилок;  

– у рецензії дана оцінка «добре»;  

– курсова робота містить помилки граматичного та синтаксичного харак-

теру;  

– у процесі написання курсової роботи було допущено порушення строків 

виконання календарного плану, консультації студент відвідував не регулярно; 

– студент дав правильні змістовні відповіді на всі питання, поставлені 

членами комісії, при цьому допустив не більше трьох неповних відповідей. 

Оцінка «задовільно» (D) : 

– студент показав тверді знання та розуміння матеріалу, який 

застосовувався у курсовій роботі; правильні та конкретні, без грубих помилок 

відповіді на поставлені запитання для усунення неточностей і несуттєвих 

помилок у висвітленні окремих положень під час додаткових запитань; уміння 

застосовувати теоретичні знання до розв’язання основних практичних завдань; 

обмежено використовував аналітичний апарат під час доведень;  

– у рецензії дана оцінка «задовільно»;  

– курсова робота містить неточності та деякі помилки;  

– студент дав правильні змістовні відповіді на всі питання, поставлені 

членами комісії, при цьому допустив не більше чотирьох неповних відповідей.  

Оцінка «достатньо» (Е) : 

– студент продемонстрував знання та розуміння основного матеріалу, 

який застосовувався у курсовій роботі; допускав помилки у відповідях на 

поставлені запитання; уміння застосовувати теоретичні знання до розв’язання 



 

 

основних практичних завдань недостатні; обмежено використовує аналітичний 

апарат у роботі;  

– у рецензії на роботу дана оцінка «задовільно» (Е);  

– курсова робота містить неточності та деякі помилки;  

– поставлені керівником завдання не були виконані вчасно;  

– консультації студент відвідував епізодично;  

– дані для виконання роботи отримані не самостійно;  

– студент відповів не менш як на 6 запитань за темою роботи, при цьому 

допустив не більше трьох неправильних відповідей.  

Оцінка «незадовільно» (FX) : 

– студент допускався грубих помилок у відповідях, показав недостатнє 

розуміння сутності питань, що висвітлюються, невміння застосовувати знання 

під час розв’язання практичних завдань;  

– у рецензії на роботу дана оцінка «задовільно» (Е); 

– курсова робота містить велику кількість помилок;  

– студент регулярно порушував терміни календарного плану виконання 

роботи та не виконував завдання наукового керівника без поважних причин.  

Така курсова робота має бути допрацьована та повторно винесена на 

захист.  

Оцінка «неприйнятно» (F) : 

– студент не подав на кафедру курсову роботу у встановлений термін.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Правовідносини, що виникають без належної правової підстави. 

2. Публічно-правові та приватно-правові засади регулювання земельних 

відносин. 

3. Правова природа дій батьків щодо управління майном дитини. 

4. Приватно-правові засади регулювання відносин з надання послуг. 

5. Майнові права жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але 

не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. 

6. Наукові та законодавчі підходи до класифікації договорів. 

7. Забезпечення ефективної реалізації превентивного захисту цивільних 

прав в Україні: правові проблеми. 

8. Спадкування в Україні: деякі особливості спадкування окремими 

категоріями, актуальні питання порядку спадкування. 

9. Особливості судових доказів і судового доказування у справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди: матеріальні та процесуальні 

аспекти. 

10. Оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного 

факту смерті. 

11. Правовий статус прокурора в цивільному процесі. 

12. Система електронного наказного провадження: новація в Україні й 

іноземна практика. 

13. Захист права власності в умовах воєнного стану. 

14. Інтелектуальна власність як визначальна економіко-правова категорія 

інформаційного суспільства.  

15. Захист прав автора в порядку цивільного судочинства. 

16. Проблематика окремих видів договірних зобов’язань. 

17. Правове регулювання спадкування в Україні. Актуальні питання та 

проблеми. 



 

 

18. Цивільно-правова відповідальність за заподіяну шкоду.  

19. Проблемі питання інституту представництва в цивільному праві 

України. 

20. Поняття новий та нововиявлених обставин: їх співвідношення.  
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Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра галузевих юридичних наук 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права та 

процесу» 

на тему:_____________________________________________________ 

 

                                                          Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

                                                          напряму підготовки_________________ 

                                                          спеціальності 081 – «Право» 

                                                           __________________________________ 

                                                                                (прізвище та ініціали) 

 

                                                          Керівник __________________________               
                                                               (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище  

                                                                                                                 та ініціали) 

 

                                                           Національна шкала ________________ 

                                         Кількість балів: __________ 
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__________ _______________________  
                                                                              (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

                                                            ___________ _____________________  
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З А Я В А 

 

 

 Прошу затвердити самостійно вибрану мною тему курсової роботи 

«Забезпечення ефективної реалізації превентивного захисту цивільних прав в 

Україні: правові проблеми» та призначити науковим керівником к. ю. н., доц. 

Петренка П. І.  
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Додаток В 

План-графік виконання курсової роботи 

№ 

пор 

 

Назва етапів курсової роботи 

Термін 

виконання 

етапів роботи 

 

Примітка 

1 Вибір теми курсової роботи   

2 Визначення статистичної, інформаційної 

бази дослідження, складання бібліографії 
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