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№ 128 

«20» лютого 2020 року 

 
Про затвердження тем дипломних робіт 

на здобуття освітнього ступеня магістр 
денної та заочної форм навчання, 

призначення керівників і консультантів 

 

 

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про затвердження тем дипломних робіт студентів магістратури 

та їх керівників і консультантів у 2019-2020 навчальному році 

 

У відповідності до освітньо-професійної програми «Право» зі 

спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) 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 дипломних робіт студентів першого року навчання 

магістратури денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» та 

наукових керівників і консультантів, згідно з додатком 1. 

2. Завідувачам кафедр, керівникам дипломних робіт забезпечити якісне 

керівництво дипломними роботами, дотримання основних вимог щодо їх 

виконання студентами згідно графіку освітнього процесу та своєчасної 

подачі дипломних робіт до захисту. 

3. Студентам здати дипломні роботи до 20 листопада 2020 року. 

Студентам групи Пдн (м1)-03 дипломні роботи здати до 19 березня 2021 

року. 

4. Завідувачам кафедр забезпечити надходження і реєстрацію робіт на 

кафедрах, а також вжити заходи щодо своєчасного їх рецензування. 

5. Відповідальний за розміщення інформації на сайті інституту – 

завідувач кодифікованого бюро С.М.Квасниця. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

директора інституту доц. М.В. Логвінову та завідувачів кафедр. 
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Додаток 1 

до розпорядження 
 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми дипломної роботи Прізвище та 

ініціали 

студента 

Прізвище та ініціали 

наукового 

консультанта та 

наукового керівника 
1 2 3 4 

 
Кафедра трудового, аграрного та екологічного права 

1. 
Ефективність правового регулювання 
земельних відносин 

Боронило С.М. проф. Вівчаренко О.А. 

2. 
Позасудовий порядок вирішення 
земельних спорів 

Габорак Ю.Д. 
проф. Вівчаренко О.А. 
доц. Багай Н.О. 

 

3. 
Регулювання праці працівників 
сільськогосподарської сфери в Україні та 
країнах ЄС 

 

Гарасим Ю.Ф. 
проф. Вівчаренко О.А. 

доц. Кохан Н.В. 

 

4. 
Правовий режим загального 
водокористування за законодавством 

України та Республіки Польща 

 

Гладій Т.В. 
 

проф. Кобецька Н.Р. 

5. 
Правове забезпечення екологічної 
безпеки космічної діяльності 

Глібчук Ю.І. 
проф. Кобецька Н.Р. 
викл. Данилюк Л.Р. 

6. 
Правове регулювання емфітевзису в 
Україні 

Захарчук О.В. 
проф. Вівчаренко О.А. 
доц. Багай Н.О. 

 

7. 
Примирні процедури в механізмі 
врегулювання еколого-правового 
конфлікту 

 

Мельник С.Я. 
проф. Кобецька Н.Р. 

доц. Яремак З.В. 

8. 
Містобудівне право в системі права 
України 

Троян З.Р. 
проф. Кобецька Н.Р. 
доц. Мороз Г.В. 

 
 

 
 

 

Директор 

навчально-наукового 

юридичного інституту проф. В.А.Васильєва 
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