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Тематика дипломних робіт для студентів 4-гокурсу денної та заочної форм 

навчання  на 2020/2021 н.р. 
 

(наук. керівник: доц. Банасевич І. І. – 1 робота на заочній формі навчання) 

1. Договір позики в цивільному праві України. 

2. Договір довічного утримання (догляду). 

3. Способи захисту прав позичальника за кредитним договором. 

 

(наук. керівник: доц. Гейнц Р.М. – 1 робота на денній формі навчання; проф. 

Зайчук О.В. – 1 робота на денній формі навчання) 

1. Договір страхування як підстава виникнення страхових правовідносин. 

2. Істотні умови договору перевезення. 

3. Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичної особи. 

4. Договір про надання інформаційних послуг у цивільному праві України. 

5. Тварини як об’єкти права власності. 

6. Здійснення фізичними особами права власності на житло. 

7. Правове регулювання припинення права власності поза волею власника. 

8. Торги як спосіб укладення цивільно-правового договору. 

 

(наук. керівник: викл. Гришко У. П. – 2 роботи на денній формі навчання, 2 

роботи на заочній формі навчання) 

1. Цивільно-правовий статус фізичної особи-підприємця. 

2. Набуття права власності за договором. 

3. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності в цивільному праві України. 

4. Цивільно-правова охорона та захист авторських прав в Україні. 

5. Деліктні зобов'язання в цивільному праві України. 

6. Цивільно-правова відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання договору купівлі-продажу. 

7. Господарсько-правова відповідальність в механізмі правового 

регулювання господарських відносин. 

8. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання у цивільному 

праві України. 

9. Договір про надання готельних послуг. 

10. Способи захисту речових прав за цивільним законодавством України. 

(наук. керівник: проф. Зеліско А. В.  – 1 робота на заочній формі навчання) 

1. Класифікація договорів про створення об’єднань фізичних і юридичних 

осіб. 

2. Зловживання цивільними суб’єктивними правами. 

3. Принципи європейського приватного права. 



(наук. керівник: проф. Зозуляк О.І.  – 1 робота на заочній формі навчання) 

1. Правове регулювання членських правовідносин у непідприємницьких 

товариствах.  

2. Правовий статус майнового поручителя.  

 

(наук. керівник: доц. Мироненко І. І. – 2 роботи на денній формі навчання, 1 

робота на заочній формі навчання) 

1. Джерела сучасного міжнародного приватного права. 

2. «Автономія волі» у міжнародному приватному праві. 

3. Принцип «найбільш тісного зв’язку» у міжнародному приватному праві. 

4. «Гнучке» колізійне регулювання у міжнародному приватному праві. 

5. Уніфікація правового регулювання міжнародних комерційних 

правочинів.   

6. Міжнародне комерційне право («lex mercatoria»). 

7. Правовий статус працівників-мігрантів у міжнародному приватному 

праві. 

 

(наук. керівник: доц. Стефанишин М. М.  – 2 роботи на денній формі 

навчання, 2 роботи на заочній формі навчання) 

1. Правова характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної 

власності. 

2. Цивільно-правове регулювання здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку. 

3. Форма правочину та її правове значення. 

4. Підстави припинення права власності на земельну ділянку. 

5. Правовий режим майна господарських товариств. 

6. Договір охорони майна. 

7. Договір прокату. 

8. Договір зберігання автотранспортних засобів. 

9. Криптовалюта об’єкт цивільних прав. 

 

(наук. керівник: доц. Схаб-Бучинська Т.Я.  – 2 роботи на денній формі 

навчання, 3 роботи на заочній формі навчання) 

1. Конкубінат у сімейному праві України. 

2. Цивільно-правове регулювання договору ренти. 

3. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду. 

4. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних прав. 

5. Особливості укладення та розірвання шлюбу з іноземцем. 

6. Правовий режим спільного майна подружжя. 

7. Управління спадковим майном у цивільному праві України. 

8. Цивільно-правове регулювання підприємницьких ризиків. 

9. Договір про надання клірингових послуг. 

10. Зобов’язання з множинністю осіб. 

11. Інститут усиновлення в сімейному праві України. 

 



(наук. керівник: асист. Парута Ю.І. – 2 роботи на денній формі навчання, 3 

роботи на заочній формі навчання) 

1. Способи захисту особистих немайнових прав  фізичних осіб. 

2. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 

3. Укладення, зміна та припинення договору дарування. 

4. Правосуб’єктність юридичних осіб. 

5. Цивільно-правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. 

6. Правові засади створення та діяльності об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків в Україні. 

7. Шлюбний договір у цивільному праві України. 

8. Громадська спілка як учасник цивільних правовідносин. 

9. Правові форми реорганізації юридичних осіб. 

10. Цивільно-правова  характеристика об’єктів спадкування. 

 

(наук. керівник: викл. Сигидин М.М. – 1 робота на денній формі навчання, 1 

робота на заочній формі навчання) 

1. Межі та обмеження права власності. 

2. Цивільно-правове регулювання відносин із використання штучного 

інтелекту. 

3. Особливості цивільної дієздатності неповнолітніх осіб та проблеми їх 

емансипації за законодавством України та країн ЄС. 

4. Неюрисдикційні форми захисту цивільних прав та інтересів. 

5. Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за законодавством 

України. 

 

(наук. керівник: доц. Сіщук Л.В.  – 1 робота на заочній формі навчання) 

1. Державні унітарні підприємства: особливості функціонування за 

законодавством України. 

2. Кооперативи як суб’єкти господарювання. 

3. Правове регулювання комерційного посередництва у сфері 

господарювання.  

 


