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Тематика курсових робіт для студентів 
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(освітньо-професійна програма «Право») 

 

1. Концепція модернізації господарського законодавства про юридичні 

особи. 

2. Форми, методи, межі участі органів державної влади та місцевого 

самоврядування в господарських (економічних) відносинах. 

3. Правова регламентація укладання, виконання та припинення договорів у 

сфері господарської діяльності. 

4. Особливості здійснення господарської діяльності в умовах воєнного 

стану. 

5. Модернізація законодавства про публічно-приватне партнерство. 

6. Електронні послуги в господарській діяльності: поняття, зміст, 

особливості правового регулювання. 

7. Поняття та види інвестиційної діяльності в Європейському Союзі. 

8. Правові основи співробітництва України та Європейського Союзу у 

сфері інвестиційної діяльності. 

9. Проблеми ліквідації акціонерних товариств та шляхи їх вирішення. 

10.  Перспективи вдосконалення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

11.  Проблеми забезпечення добросовісної конкуренції у сфері 

господарської діяльності 

12.  Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. 

13.  Індустріальний парк: поняття, ознаки, особливості правового 

регулювання. 

14.  Перспективи дерегуляції підприємницької діяльності в умовах воєнного 

стану. 

15.  Особливості правового регулювання процедури закупівель в період 

воєнного стану.  

16. Принципи колізійного регулювання;  

17. Судова практика (прецеденти) як джерело міжнародного приватного 

права. 

18. Гармонізація та уніфікація у міжнародному приватному праві. 

19. Міжнародні договори України про правову допомогу у сфері 

міжнародного приватного права. 

20. Виникнення та розвиток доктрини міжнародного приватного права. 

21. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному 

праві. 

22. Інститут імперативних норм у міжнародному приватному праві. 

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

24. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 



25. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права.  

26. Колізійні питання спадкування у міжнародному приватному праві.  

27. Укладення та розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві. 

28. Міжнародні договори України із питань сімейного права. 

29. Арбітражний механізм врегулювання міжнародних комерційних спорів. 

30. Правове регулювання міжнародних перевезень.  

31. Правове регулювання цифрового контенту за законодавством України та 

ЄС. 

32. Правове регулювання віртуальних активів за законодавством України та 

ЄС. 

33. Правовий режим цифрових цінних паперів. 

34. Відповідальність за шкоду завдану штучним інтелектом. 

35. Цифрові речі як об'єкти цивільних правовідносин. 

36. Правове регулювання прийняття спадщини. 

37. Інститут заповідального відказу в спадковому праві України. 

38. Способи захисту прав на науково-технічну інформацію. 

39. Система мір оперативного впливу на правопорушника  в цивільному 

праві України. 

40. Захист інтересу в цивільному праві.  

41. Способи захисту спадкових прав. 

42. Правовий режим електронних грошей. 

43. Майнові права як об'єкти цивільних прав. 

44. Принципи господарського права. 

45. Поняття та види господарських правовідносин. 

46. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання. 

47. Об’єднання підприємців в господарському праві України. 

48. Форми реалізації державою економічної політики в сфері 

господарювання. 

49. Дискримінація суб’єктів господарювання. 

50. Недобросовісна конкуренція в сфері господарювання. 

51. Правова характеристика організаційних форм підприємництва. 

52. Правове регулювання організаційних форм здійснення некомерційної 

господарської діяльності. 

53.  Гарантії здійснення іноземних інвестицій в господарському праві 

України. 

54.  Особливості правового регулювання кредитування суб’єктів 

господарювання. 

55.  Договір про створення і передачу науково-технічної продукції як 

регулятор господарських відносин. 

56.  Правова характеристика агентських відносин в сфері господарювання. 

57.  Поняття та правова характеристика спеціальних режимів 

господарювання. 

58.  Особливості правового регулювання форм здійснення іноземних 

інвестицій. 

 


