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Тематика кваліфікаційних робіт 

 

(наук. керівник: проф. Кобецька Н. Р.) - 3 роботи на денній формі навчання 

1. Підстави і порядок припинення права надрокористування. 

2. Правове регулювання громадських обговорень прийняття рішень, які можуть 

негативно впливати на стан довкілля. 

3. Правова охорона пралісів Карпат. 

4. Правові механізми захисту диких тварин, що утримуються в неволі. 

5. Система об'єктів екологічного права України. 

 

(наук. керівник: доц. Яремак З. В.) - 3 роботи на денній формі навчання 

1. Продовольча безпека як напрям державної аграрної політики в Україні. 

2. Правове регулювання державного управління сільського господарства в 

Україні. 

3. Правові основи державної підтримки сільськогосподарського виробництва.  

4. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському 

господарстві. 

5. Правова регламентація органічного сільськогосподарського виробництва. 

 

(наук. керівник: доц. Мороз Г.В.) – 3 роботи на заочній формі навчання 

1. Екологічний інтерес як об’єктивний фактор правоутворення 

2. Поняття, ознаки та значення державної реєстрації прав на землю. 

3. Підстави та порядок набуття прав на земельну ділянку громадянами України. 

4. Земельне і цивільне право України: питання співвідношення і взаємодії. 

5. Правовий режим земель житлової та громадської забудови. 

 

(наук. керівник: доц. Багай Н.О. – 3 роботи на денній формі навчання; проф. 

Вівчаренко О.А. – 1 робота на заочній формі навчання) 

1. Методи правового регулювання аграрних відносин. 

2. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи як суб’єкти аграрних 

відносин. 

3. Правове регулювання меліорації земель. 

4. Способи захисту прав на землю. 

5. Правовий режим майна комунальних сільськогосподарських підприємств. 

6. Земельні відносини у фермерських господарствах. 

7. Правове регулювання тваринництва в Україні. 

 

(наук. керівник: доц. Кохан Н.В. – 1 робота на денній формі навчання, 4 роботи на 

заочній формі навчання; асист. Кисилиця Н.Д. – 2 роботи на заочній формі навчання) 

1. Становлення трудового права як галузі права. Тенденції його розвитку. 

2. Умови трудового договору. 

3. Колективні договори та угоди, як локальні акти трудового законодавства України. 

4. Захист права на працю у судовому порядку. 

5. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця перед 

працівником. 

6. Правові форми реалізації громадянами права на працю. 

7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як організаційно-правова 

форма соціального забезпечення громадян. 

8. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб за законодавством України. 



9. Пенсійна система України. Напрямки її реформування. 

10. Юридична відповідальність у трудовому праві та її відмежування від цивільно-

правової відповідальності. 

 

(наук. керівник: викл. Данилюк Л. Р. – 3 роботи на денній формі навчання, 2 

роботи на заочній формі навчання) 

1. Правова охорона довкілля у сільському господарстві. 

2. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері використання ядерної 

енергії. 

3. Правові засади забезпечення біологічної та генетичної безпеки. 

4. Правове регулювання поводження з відходами в Європейському Союзі. 

5. Відходи як об’єкт права власності. 

6. Правовий режим промислових відходів. 

7. Правовий режим небезпечних відходів. 

 

 

 

 

 


