
 

№ 76 

"18"  лютого 2019  року     
 

Про затвердження тем курсових,  

наукових робіт студентів 

денної та заочної форм навчання, 
призначення керівників  
 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

про затвердження тем курсових, наукових робіт 

студентів та їх керівників на 2018-2019 навчальний рік 

 

У відповідності до освітньо-професійної програми «Право» зі 

спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та 

навчального плану спеціальності 081 Право, згідно з пропозиціями випускових 

кафедр навчально-наукового юридичного інституту та на підставі заяв 

студентів: 

 

 1. Затвердити теми курсових, наукових робіт студентів денної та заочної 

форм навчання спеціальності 081 «Право» та наукових керівників, згідно з 

додатком 1. 

 2. Завідувачам кафедр, керівникам відповідних робіт забезпечити якісне 

керівництво курсовими, науковими роботами, дотримання основних вимог 

щодо їх виконання студентами згідно графіку освітнього процесу та своєчасної 

подачі робіт до захисту.  

3. Студентам своєчасно здати курсові, наукові роботи. Завідувачам 

кафедр забезпечити надходження і реєстрацію робіт на кафедрах, а також 

вжити заходи щодо своєчасного їх рецензування. 

4. Відповідальний за розміщення інформації на сайті інституту –  

завідувач кодифікованого бюро С.М.Квасниця.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

директора інституту доц. М.В. Логвінову та завідувачів кафедр. 

Державний вищий навчальний заклад 
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Додаток 1 

до розпорядження 

 

Курсові роботи 

ІІІ курс 

 

Денне навчання 
№ 

п/п 

Назва курсової роботи Прізвище та 

ініціали студента 

Прізвище та ініціали 

наукового керівника 

 

Кафедра судочинства 
1. Об’єкти захисту при здійсненні 

прокурором представницької функції 

в суді в порядку цивільного 

судочинства 

Андріящук В.В. доц. Ковалишин О.Р. 

2. Поняття, види та загальна характеристика 

судових витрат відповідно до норм ЦПК 

України 2017 року 
Блажкевич Д.Р. к.ю.н., викл. Семків В.В. 

3. Підстави та порядок повідомлення про 

підозру у кримінальному процесі 
Бордуляк В.Ю. ст.викл. Кульчак Л.С. 

4. Види запобіжних заходів, їх зміна і 

доповнення в умовах розвитку 

сучасного кримінального 

процесуального законодавства 

Бугра І.Т. ст.викл. Кульчак Л.С. 

5. Матеріально-правові джерела 

цивільного процесуального права 

України 

Василишин Н.Б. доц. Ковалишин О.Р. 

6. Органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування як суб’єкти цивільно-

процесуальних відносин 

Веселовський Я.Я. доц. Ковалишин О.Р. 

7. Цивільна процесуальна 

правосуб’єктність 
Винничук М.В. 

доц. Ковалишин О.Р. 

8. Поняття цивільної юрисдикції та 

підстави її відмежування від 

господарської та адміністративної 

юрисдикцій 

Галевич П.А. 

доц. Ковалишин О.Р. 

9. Спір про право в цивільній 

процесуальній доктрині 
Горук І.Т. 

доц. Ковалишин О.Р. 

10. Джерела кримінального 

процесуального права та їх ієрархія 
Гугняк М.Ф. ст.викл. Кульчак Л.С. 

11. Вчення про судове право як основу 

судового процесу 
Дзебчук І.В. доц. Ковалишин О.Р. 

12. Сутність, завдання, значення 

підготовчого провадження у 

кримінальному процесі 

    Завадецька Д.Р. ст.викл. Кульчак Л.С. 

13. Огляд: мета, види і порядок 

проведення в ході кримінального 

провадження 

Зайцева Ю.С. ст.викл. Кульчак Л.С. 

14. Судовий захист прав інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет (аналіз 

судової практики) 

Замрозевич М.В. доц. Кузьмич О.Я. 

15. Забезпечення права на захист, як Зітинюк У.Р. ст.викл. Кульчак Л.С. 



 

засада кримінального провадження 

16. Врегулювання спору за участю судді 

відповідно до норм ЦПК України 2017 

року 

Йосипенко М.С. 

доц. Кузьмич О.Я. 

17. Правове регулювання підготовчого 

провадження в судах першої інстанції 

відповідно до норм ЦПК України 2017 

року 

Капріян А.В. 

доц. Кузьмич О.Я. 

18. Судові дебати як самостійна частина 

судового процесу розгляду цивільної 

справи 

Качанівська А.П. 

доц. Ковалишин О.Р. 

19. Процесуальні особливості розгляду 

справ про встановлення факту 

родинних відносин між фізичними 

особами 

Козловський Р.А. 

 

доц. Ковалишин О.Р. 

20. Представництво прокурором інтересів 

громадян та держави у позовному 

провадженні відповідно до цивільного 

процесуального законодавства 

України 

Конопльова К.О. к.ю.н., викл. Семків В.В. 

21. Висновки як форми висловлювання 

думки окремих учасників цивільних 

процесуальних відносин 

Костюк Н.І. доц. Кузьмич О.Я. 

22. Процес доказування у кримінальному 

провадженні, його елементи та 

закономірності 

Костишин Н.В. 

ст.викл. Кульчак Л.С. 

23. Особливості позовного провадження у 

справах про визнання 

необґрунтованими активів та їх 

витребування 

Крупка Н.І. 

доц. Кузьмич О.Я. 

24. Поняття, види та зміст письмових заяв 

учасників цивільної справи 
Кузів В.З. 

доц. Кузьмич О.Я. 

25. Концепція електронного суду в 

цивільному судочинстві України 
Левкун Д.П. 

к.ю.н., викл. Семків В.В. 

26. Цивільно-процесуальний статус 

експерта з питань права 
Лепчук С.І. 

доц. Кузьмич О.Я. 

27. Джерела правового регулювання 

цивільно-процесуального статусу осіб, 

які є іншими учасниками судового 

процесу 

Лящук А.С. 

доц. Кузьмич О.Я. 

28. Процесуальні особливості розгляду 

справ про встановлення факту 

перебування фізичної особи на 

утриманні 

Мариняк С.С. 

доц. Кузьмич О.Я. 

29. Процесуальні особливості розгляду 

справ про встановлення факту 

проживання однією сім‘єю чоловіка та 

жінки без шлюбу 

Мациборка С.Я. 

доц. Кузьмич О.Я. 

30. Відшкодування(компенсація) шкоди 

потерпілому у кримінальному процесі 
Медвідь О.О. ст.викл. Кульчак Л.С. 

31. Кримінальний процесуальний закон 

України і його дія в просторі, часі, за 

колом осіб 

Мельник О.-А.Р. ст.викл. Кульчак Л.С. 



 

32. Обшук: поняття, види, підстави та 

порядок проведення у кримінальному 

провадженні 

Мороз Х.Я. ст.викл. Кульчак Л.С. 

33. Поняття та загальна характеристика 

заходів процесуального примусу, 

встановлених ЦПК України 2017 року 

Москалюк І.І. доц. Кузьмич О.Я. 

34. Процесуальні особливості розгляду 

справ про спадкування 
Огоновський С.М. доц. Кузьмич О.Я. 

35. Поняття, призначення та види заходів 

забезпечення кримінального 

провадження 

Окіпна В.Р. ст.викл. Кульчак Л.С. 

36. Загальна характеристика системи 

безоплатної правової допомоги 
Осташ М.А. к.ю.н., викл. Семків В.В. 

37. Процесуальні особливості розгляду 

справ про перехід права власності на 

земельну ділянку 

Паньківський Б.О. 

доц. Кузьмич О.Я. 

38. Розгляд судом справ про видачу і 

продовження обмежувального 

припису 

Пархуць Я.В. 

доц. Кузьмич О.Я. 

39. Поняття та види судових рішень у 

кримінальному провадженні 
Пацевко М.П. ст.викл. Кульчак Л.С. 

40. Усунення судових помилок у 

цивільному процесі 
Перепилиця М.О. 

доц. Кузьмич О.Я. 

41. Становлення та розвиток наказного 

провадження в цивільному процесі 

України 

Попадинець С.В. 

доц. Кузьмич О.Я. 

42. Освідування особи: поняття, мета, 

види, підстави та порядок проведення 

у кримінальному провадженні 

Попович В.І. ст.викл. Кульчак Л.С. 

43. Цивільно-процесуальний правовий 

статус правонаступників 
Садов’як С.В. к.ю.н., викл. Семків В.В. 

44. Порядок здійснення виклику слідчим, 

прокурором, слідчим суддею, судом у 

кримінальному провадженні 

Сеньковська В.Я. ст.викл. Кульчак Л.С. 

45. Особливості проведення допиту, 

впізнання у режимі відеоконференції 

під час досудового розслідування в 

ході кримінального провадження 

Славницький А.І. ст.викл. Кульчак Л.С. 

46. Поняття та ознаки апеляційного 

провадження в цивільному процесі 

України 

Сливчук О.В. 

доц. Кузьмич О.Я. 

47. Процесуальні особливості відкриття 

апеляційного провадження в 

цивільному процесі України 

Тимків Я.Ю. 

доц. Кузьмич О.Я. 

48. Правові наслідки розгляду цивільної 

справи судом апеляційної інстанції 
Торган С.В. 

доц. Кузьмич О.Я. 

49. Керівник органу досудового 

розслідування та його повноваження у 

кримінальному процесі 

Цахнів С.В. 

ст.викл. Кульчак Л.С. 

50. Порядок проникнення до житла чи 

іншого володіння особи у 

кримінальному провадженні 

Чайківський В.Р. 

ст.викл. Кульчак Л.С. 

51. Сутність і значення провадження за Юрків О.В. ст.викл. Кульчак Л.С. 



 

нововиявленими обставинами у 

кримінальному провадженні 

52. Правовий статус оперативних 

підрозділів у кримінальному процесі 
Шеремета В.Я. 

ст.викл. Кульчак Л.С. 

53. Слідчий експеримент: суть, підстави 

та порядок проведення у 

кримінальному процесі 

Шпиляк І.В. ст.викл. Кульчак Л.С. 

 

Заочне навчання 

 
№ 

п/п 

Назва курсової роботи Прізвище та 

ініціали студента 

Прізвище та ініціали 

наукового керівника 

Кафедра судочинства 
1. Особливості участі іноземного 

елементу в цивільному процесі 

України 

Боцула І.О. 

доц. Кузьмич О.Я. 

2. Правовий статус потерпілого у 

кримінальному провадженні 
Ванджурак А.А. 

ст. викл. Кульчак Л.С. 

3. Судові рішення, які можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку у 

кримінальному провадженні 

Вовк Л.Р. 

ст. викл. Кульчак Л.С. 

4. Перегляд судових рішень за 

виключними обставинами у 

цивільному судочинстві 

Гвоздяк В.В. 

доц. Кузьмич О.Я. 

5. Резолюції та рекомендації Комітету 

Міністрів Ради Європи щодо 

доступності правосуддя у цивільних 

справах 

Годованець П.Ю. 

доц. Кузьмич О.Я. 

6. Правове регулювання електронних 

доказів у новому ЦПК України 
Грабко І.В. 

доц. Кузьмич О.Я. 

7. Судовий  контроль за діями 

(бездіяльністю) та рішеннями 

органів досудового розслідування у 

кримінальному провадженні 

Дейчаківський С.І. 

ст. викл. Кульчак Л.С. 

8. Кримінальні процесуальні функції: 

поняття, основні види та суб’єкти 

реалізації 

Делебович Я. ст. викл. Кульчак Л.С. 

9. Сутність і значення кримінального 

провадження, яке містить відомості, 

що становлять державну таємницю 

Дзера І.В. ст. викл. Кульчак Л.С. 

10. Природа та фундаментальне значення 

права на справедливий судовий розгляд 
у цивільному судочинстві 

Дребуленда А.Ю. доц. Кузьмич О.Я. 

11. Визнання та надання дозволу на 

виконання рішення Міжнародного 
комерційного арбітражу відповідно до 

цивільного процесуального 

законодавства України 

Дубів М.М. 

доц. Кузьмич О.Я. 

12. Провадження у справах про надання 
дозволу на примусове виконання 

рішень третейських судів відповідно до 

цивільного процесуального 
законодавства України 

Закревський В.В. 

 

 

доц. Кузьмич О.Я. 

13. Диференціація кримінальної Захарко І.В. ст. викл. Кульчак Л.С. 



 

процесуальної форми 

14. Забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканість, як засада 

кримінального провадження 

Кобзей В.С. ст. викл. Кульчак Л.С. 

15. Закон України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо 
правосуддя)» від 02 червня 2016 року в 

системі джерел цивільного 

процесуального права 

Комарець Н.І. доц. Кузьмич О.Я. 

16. Підстави та порядок відмови від 
підтримання державного обвинувачення 

у кримінальному провадженні 
Коришко П.В. ст. викл. Кульчак Л.С. 

17. Поняття, зміст та значення 

змагальності сторін та свободи у 

поданні ними суду своїх доказів, як 

засада кримінального провадження 

Кофлюк О.В. ст. викл. Кульчак Л.С. 

18. Звернення до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру в 

ході кримінального провадження 

Кочан А.В. ст. викл. Кульчак Л.С. 

19. Судовий контроль за виконанням 
судових рішень у цивільних справах 

Куцина В.В. доц. Кузьмич О.Я. 

20. Загальний порядок визнання рішень 

іноземного суду, що не підлягають 

примусовому виконанню в Україні 
відповідно до цивільного 

процесуального законодавства України 

Кушлик В.Т. доц. Кузьмич О.Я. 

21. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

або прокурора, які можуть бути 
оскаржені під час досудового 

розслідування у кримінальному 

провадженні, та право на оскарження 

Легета А. ст. викл. Кульчак Л.С. 

22. Відводи та самовідводи суддів в 

цивільному процесі 
Лиско Р.Р. 

доц. Кузьмич О.Я. 

23. Незмінність складу суду та 

безперервність судового розгляду у 
кримінальному провадженні 

Манюк Р.А. 
ст. викл. Кульчак Л.С. 

24. Види проваджень і стадій в цивільному 

судочинстві 
 Мацейко М.М. 

доц. Кузьмич О.Я. 

25. Цивільно-процесуальний статус свідка Микитюк Н.О. доц. Кузьмич О.Я. 

26. Процесуальні особливості судового 

розгляду справи в порядку касаційного 

провадження відповідно до цивільного 
процесуального законодавства України 

Мосейчук В.В. доц. Кузьмич О.Я. 

27. Вирішення судом питань, пов’язаних із 

підготовкою до судового розгляду у 

кримінальному провадженні 
Мохначук Г.П. ст. викл. Кульчак Л.С. 

28. Практика Європейського суду з прав 

людини як джерело цивільного 

процесуального права України 
Польовий Д.Ю. доц. Кузьмич О.Я. 

29. Поняття та значення інституту 
оскарження ухвал слідчого судді під час 

досудового розслідування у 

кримінальному процесі 

Плескун В.І. 

ст. викл. Кульчак Л.С. 

30. Звернення до суду з обвинувальним 

актом, як найпоширеніша форма 

закінчення досудового розслідування у 
Попова Н.В. 

 

ст. викл. Кульчак Л.С. 



 

кримінальному процесі 

31. Відкриття матеріалів іншій стороні у 
кримінальному процесі 

Приймак Я.Р. ст. викл. Кульчак Л.С. 

32. Забезпечення доступу до правосуддя 

при здійсненні кримінального 

провадження у суді першої інстанції і 
при перегляді судових рішень 

Продан О.І. ст. викл. Кульчак Л.С. 

33. Особливості доказування у справах про 

відшкодування моральної шкоди за 
порушення авторських та (або) 

суміжних прав 

Проць М.І.  доц. Кузьмич О.Я. 

34. Поняття та значення інституту 

оскарження слідчим рішень, дій чи 
бездіяльності прокурора в ході 

кримінального провадження 

Рибчук В.В. ст. викл. Кульчак Л.С. 

35. Загальна характеристика 

неприпустимості зловживання 
процесуальними правами як основного 

принципу цивільного судочинства в 

Україні 

Сіщук А.М. доц. Кузьмич О.Я. 

36. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів 

досудового розслідування: поняття, 

значення та зміст 
Сміх Я.Я. ст. викл. Кульчак Л.С. 

37. Судове визнання факту батьківства 
(материнства) 

Тарасюк В.Д. доц. Кузьмич О.Я. 

38. Завдання та основні засади цивільного 

судочинства в Україні 
Такчіаніді М.І. доц. Кузьмич О.Я. 

39. Загальні положення кримінального 
провадження під час звільнення особи 

від кримінальної відповідальності 
Халус В.О. 

ст. викл. Кульчак Л.С. 

40. Пред’явлення для впізнання: поняття, 

мета, види, порядок проведення і 
оформлення у кримінальному процесі 

Чигер У.І. 
ст. викл. Кульчак Л.С. 

41. Загальна характеристика верховенства 

права як основного принципу 
цивільного судочинства 

Флінта О.Р. доц. Кузьмич О.Я. 

42. Співвідношення досудового 

розслідування і судового провадження у 

кримінальному процесі 
Ціжма А.Ю. 

ст. викл. Кульчак Л.С. 

43. Порядок тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом у 

кримінальному провадженні 
Шкрібляк Б.П. 

ст. викл. Кульчак Л.С. 

44. Застосування судами міжнародних 
договорів України під час здійснення 

правосуддя в цивільних справах 
Штельма О.В. доц. Кузьмич О.Я. 

 

Наукові роботи 

 

Денне навчання 

 

№ 

п/п 

Назва наукової роботи Прізвище та 

ініціали студента 

Прізвище та ініціали 

наукового керівника 

Кафедра судочинства 

1. 

Роль практики Європейського союзу з 

прав людини у забезпеченні 

законності кримінального 

Семчишин М.В. доц. Микитин Ю.І. 



 

провадження 

2. 

Порядок здійснення відсторонення 

від посади у кримінальному 

провадженні 

Яшан В.В. доц. Микитин Ю.І. 

3. 
Кримінальні проступки- перспективи 

та реалії 
Писарчук О.П. ст. викл. Кульчак Л.С. 

4. 

Здійснення міжнародної правової 

допомоги при проведенні 

процесуальних дій 

Струтинська Л.В. 

 
ст. викл. Кульчак Л.С. 

5. 

Підстави та порядок призначення 

експертизи у кримінальному 

провадженні 

Романюк Р.М. доц. Микитин Ю.І. 

6. 

Повноваження прокурора у процесі 

міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження 

Слободян М.Я. доц. Микитин Ю.І. 

 

 

 

  

Заст. директора 

навчально-наукового  

юридичного інституту            доц. М.В.Логвінова 

 

 

 


