
 

станом на 05 грудня 19
00

        !!!  ВСІ   29  ТЕМ ОБРАНІ !!! 

 
 

Інформація про стан обрання  тем дипломних робіт  

по кафедрі цивільного права у 2021/2022 н.р. 

студентами 4-го курсу денної та заочної форм навчання 

 

Всього до обрання: 29 тем 

денна форма навчання заочна форма навчання 

заплановано обрано заплановано обрано 

17 17  12 12  
 

№ 

з/п 
Тема дипломної роботи ПІП студента 

Дата подання 

заяви 

наук. керівник: 

проф. Зеліско А. В.  – 1 робота на денній формі навчання 

1. Алеаторні правочини в цивільному праві.   

2. Система юридичних осіб в Україні в світлі 

рекодифікації Цивільного кодексу України. 

Ковдрин І.О., 

ПР-43 
05.12.2021 

3. Принципи добросовісності, розумності та 

справедливості в цивільному праві України. 
  

наук. керівник: 

викл. Сигидин М.М. – 2 роботи на денній формі навчання, 

1 робота на заочній формі навчання  

1. Правова природа договору управління майном.  Москаль Я.Р., 

ПРз-41 

19.10.2021 

2. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному 

праві: теоретичні основи та проблеми правового 

забезпечення. 

Федорів І.І. ПР-

43 

01.12.2021 

3. Правове регулювання спільної часткової власності за 

законодавством України. 

Козак А.І., ПР-

41 

02.11.2021 

4. Юрисдикційна форма захисту цивільних прав та 

інтересів.  
  

5. Універсальні способи захисту суб’єктивних 

цивільних прав у договірних зобов’язаннях.  
  

6. Правова природа договору найму (оренди) 

нерухомого майна. 
  

7. Особливості правового регулювання відносин у сфері 

укладення корпоративних договорів в Україні та 

країнах ЄС. 

  

наук. керівник:  

доц. Мироненко І. І. – 2 роботи на денній формі навчання – обрано, 

1 робота на заочній формі навчання - обрано 

1. Національне (внутрішнє) законодавство як джерело 

міжнародного приватного права. 
  

2. Уніфікація та гармонізація в міжнародному 

приватному праві. 
  

3. «Гнучке колізійне регулювання» в міжнародному 

приватному праві. 
  

4. «Принципи міжнародних комерційних договорів 

УНІДРУА» (2010). 
  

5. Регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів. Шевчук Х.П., 

ПР-45 
22.10.2021 

6. Уніфікація правового регулювання деліктних   



зобов’язань у міжнародному приватному праві. 

7. Міжнародні договори України у сфері спадкових 

відносин. 
  

8. Міжнародна правова допомога в цивільних справах: 

зміст, види, порядок надання. 
  

9. Застосування «Правил ІНКОТЕРМС» при здійсненні 

міжнародної комерційної діяльності. 

Мельник Ю.І., 

ПРз-41 
12.11.2021 

10. Арбітражне застереження в зовнішньоекономічному 

договорі (контракті). 

Мульська Ю., 

ПР-43 
24.11.2021 

наук. керівник: 

 доц. Сіщук Л.В.  – 1 робота на денній формі навчання – обрано, 

1 робота на заочній формі навчання - обрано 

1. Правовий режим майна державних та комунальних 

підприємств. 

Кабин Н.А., 

ПРз-41 

13.10.2021 

2. Правовий статус юридичної особи - учасника 

об'єднання юридичних осіб. 
  

3. Правове регулювання комерційної концесії в Україні. Тяка А. І., ПР-41 08.11.2021 

4. Цивільно-правове регулювання корпоративного 

інвестування. 
  

5. Цивільно-правове регулювання іпотеки земельної 

ділянки 
  

наук. керівник: 

доц.  Банасевич І. І. – 2 роботи на денній формі навчання – обрано,  

2 роботи на заочній формі навчання – обрано. 

1. Відшкодування шкоди за порушення договірних 

зобов’язань. 
Аббасова А.О., 

ПР-41 
07.10.2021 

2. Звільнення від відповідальності у цивільному праві 

України. 
  

3. Агентський договір як вид посередницького 

договору. 

Сирота Н.Ю., 

ПРз-41 
14.10.2021 

4. Цивільно-правова відповідальність сторін за 

договором майнового найму (оренди). 
  

5. Цивільно-правове регулювання перевезення пасажира 

та багажу повітряним транспортом. 
  

5. Заміна сторін у зобов’язанні. Слівінська Ю.В., 

ПР-42 
12.10.2021 

6. Цивільно-правова відповідальність сторін за 

договором перевезення вантажу. 
  

7. Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним 

законодавством України. 

Марійчин Н.Б., 

ПРз-41 
15.10.2021 

8. Права споживачів за договором роздрібної купівлі-

продажу. 
  

9. Самозахист суб’єктивних цивільних прав учасників 

договірних зобов’язань. 
  

наук. керівник: 

доц. Гейнц Р.М. – 2 роботи на денній формі навчання – обрано,  

1 робота на заочній формі навчання – обрано. 

1. Правове становище держави як суб’єкта цивільного 

права. 

Рисей Х. В., 

ПР-45 

24.10.2021 

2. Договір сурогатного материнства. Теліщак А.П.. 

ПРз-42 
22.10.2021 

3. Самочинне будівництво як об’єкт цивільних 

правовідносин. 
  

4. Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичної 

особи. 
  



5. Відповідальність за порушення грошових зобов’язань 

у цивільному праві України. 
  

6. Позовна давність як різновид цивільно-правових 

строків. 
  

7. Недійсність правочинів, вчинених малолітніми та 

неповнолітніми особами. 
  

8. Тварини як об’єкти права власності.   

9. Цивільно-правові способи захисту права спільної 

власності. 
  

10. Фотографія як об’єкт права інтелектуальної власності 

в Україні 
  

11. Припинення договірних зобов’язань у цивільному 

праві України. 

Василюк В.А., 

ПР-42 

25.10.2021 

12. Договір страхування як підстава виникнення 

страхових правовідносин. 
  

наук. керівник: 

викл. Гришко У. П. – 2 роботи на денній формі навчання –– обрано,  

2 роботи на заочній формі навчання – обрано 

1. Правова характеристика спадкового договору за 

цивільним законодавством України. 

Луців Р.М., ПР-

43 
20.10.2021 

2. Правові засади захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. 
  

3. Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової 

репутації в Україні. 
  

4. Правове регулювання охорони та захисту 

комерційного (фірмового) найменування. 
  

5. Договір про надання медичних послуг за цивільним 

законодавством України. 
  

6. Послуга як об’єкт цивільних прав. Вітвіцька Т. І., 

ПРз-41 
14.10.2021 

7. Інформація в системі об’єктів цивільних прав. Пригода Т.М., 

ПР-44 
15.10.2021 

8. Строки здійснення та захисту цивільних прав.   

9. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб. Ільненко О.В., 

ПРз-41 
13.10.2021 

10. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення 

права приватної власності. 
  

11. Договір про надання готельних послуг.   

12. Договір перевезення пасажирів та багажу повітряним 

транспортом. 
  

наук. керівник:  

доц. Олійник О.С. – 1 робота на денній формі навчання - обрано 

1. Регуляторна політика України в сфері 

підприємництва та правові засади її реалізації. 

П’ятка Ірина 

Володимирівна, 

ПР-42 

07.10.2021 

2. Правовий статус  іноземних інвесторів в Україні.   

3. Особливості використання природних ресурсів у 

сфері господарювання. 
  

4. Система принципів господарського права та 

особливості їх реалізації. 
  

5. Правові засади функціонування електронних 

аукціонів. 
  

наук. керівник: 

доц. Стефанишин М. М. – 2 роботи на денній формі навчання - обрано, 

2 роботи на заочній формі навчання - обрано 



1. Договір про створення за замовленням і використання 

об’єкта права інтелектуальної власності. 
  

2. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. 
  

3. Ліцензійний договір. Котик І.Б., ПР-

43 
21.10.2021 

4. Особливості правового регулювання реалізації 

авторських прав за законодавством України та 

законодавством іноземних держав: порівняльно-

правовий аспект. 

  

5. Управління майновими правами суб’єктів 

авторського права і суміжних прав. 
  

6. Захист прав інтелектуальної власності за цивільним 

законодавством України. 

Баранецька Х.Б., 

ПРз-41 
25.10.2021 

7. Винахід як об’єкт патентного права.   

8. Поняття та види заповіту в цивільному праві України. Шкромида І.І., 

ПРз-44 
15.10.2021 

9. Особливості цивільно-правового регулювання 

виконання заповіту. 

Батун З.М, ПР-

43 
20.10.2021 

10. Договір охорони життя та здоров’я фізичної особи.   

11. Договір контрактації сільськогосподарської 

продукції. 
  

наук. керівник: 

доц. Схаб-Бучинська Т.Я.  – 2 роботи на денній формі навчання - обрано, 

2 роботи на заочній формі навчання - обрано 

1. Аліментні зобов’язання фактичного подружжя: 

теоретичні та практичні аспекти. 

Меняйленко 

А.І.. ПРз-41 
13.10.2021 

2. Правовий статус члена сім’ї як учасника сімейних 

правовідносин. 
  

3. Торговельна марка як об’єкт права інтелектуальної 

власності. 
  

4. Інститут сепарації в сімейному праві. Хрін Ірина, ПР-

41 
22.10.2021 

5. Авторський договір: теорія та практика.   

6. Інститут засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів та послуг в цивільному 

праві України. 

Сорока М.М., 

ПР-43 
22.10.2021 

7. Договір про сплату аліментів на дитину. Грига Р.Р., ПРз-

41 
13.10.2021 

8. Реклама як об’єкт цивільних правовідносин.   

9. Змішані та непоіменовані договори в цивільному 

праві України. 
  

10. Особливості укладення та розірвання шлюбу з 

іноземцем. 
  

11. Зобов’язання з множинністю осіб.   

 


