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Тематика дипломних робіт для магістрантів 1-го курсу денної та заочної 

форм навчання  на 2020/2021 н.р. (спеціалізація «Приватне право»)  

 

1. Колізії в сімейному законодавстві України. 

2. Договір про надання ріелторських послуг. 

3. Реституція у цивільному праві України. 

4. Принципи колізійного регулювання у сучасному міжнародному 

приватному праві. 

5. Система міжнародних договорів України у галузі міжнародного 

приватного права. 

6. Інститут імперативних (надімперативних) норм у міжнародному 

приватному праві. 

7. Принципи міжнародного приватного права. 

8. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 

9. Цивільно-правове регулювання здійснення права на спадкування. 

10. Договір простого товариства. 

11. Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання 

за кредитним договором. 

12. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування. 

13. Захист авторських прав на науковий твір. 

14. Право інтелектуальної власності на комп’ютерну програму за 

законодавством України та законодавством іноземних держав: порівняльно-

правовий аспект. 

15. Передача (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права. 

16. Односторонній правочин в цивільному праві України: теоретико-

правова характеристика. 

17. Ліцензійний договір: правова природа та особливості цивільно-

правового регулювання. 

18. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин. 

19. Договір водопостачання у цивільному праві України. 

20. Дієздатність фізичних осіб у цивільному праві країн Європейського 

Союзу. 

21. Цивільно-правовий договір як регулятор відносин у професійному 

спорті. 

22. Продаж майна неуповноваженою особою. 

23. Цивільно-правове регулювання надання медичних послуг з 

трансплантації анатомічних матеріалів людині. 

24. Видавничий договір в системі авторських договорів. 

25. Лікарські засоби як об’єкти патентних прав. 

26. Договір найму транспортного засобу у цивільному праві України. 

27. Майнові права як об’єкти цивільних прав. 

28. Правочини з вадами волі та волевиявлення у цивільному праві України. 



29. Суб’єкти сімейних правовідносин. 

30. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

31. Відшкодування упущеної вигоди за порушення договірних зобов’язань. 

32. Завдаток у цивільному праві України. 

33. Кондикційні зобов’язання у цивільному праві України. 

34. Зарахування зустрічних вимог як підстава припинення  зобов’язання. 

35. Цивільно-правове регулювання притримання. 

36. Міри оперативного впливу в цивільному праві. 

37. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів 

заставодержателя. 

38. Громадські об’єднання України та Європейського Союзу: порівняльно-

правова характеристика. 

39. Правова природа договорів M&A та їх характеристика. 

40. Припинення діяльності непідприємницьких юридичних осіб. 
 


