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Тематика курсових робіт 

з навчальної дисципліни Трудове право України 

для студентів 2 курсу денної форми навчання 

навчально-наукового юридичного інституту 

ОПП «Право» 

 

(наук.  керівник: доц. Кохан Н.В.) – 16 робіт 

1. Історичний розвиток трудового права України, як галузі права. 

2. Поняття та предмет трудового права України. 

3. Функції трудового права України. 

4. Загальна характеристика принципів трудового права України. 

5. Суб’єкти трудового права України. 

6. Загальна характеристика джерел трудового права України. 

7. Підстави виникнення трудових правовідносин. 

8. Підстави припинення трудових правовідносин. 

9. Гарантії забезпечення права громадян на працю. 

10. Поняття та порядок укладення трудового договору. 

11. Поняття, види та порядок здійснення переведень. 

12. Поняття, види та характеристика видів режимів робочого часу. Порядок їх встановлення.  

13. Поняття, види та характеристика видів часу відпочинку. Порядок їх встановлення. 

14. Поняття та структура заробітної плати працівника. 

15. Сучасні методи забезпечення дисципліни праці працівника.  

16. Поняття та порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.  

17. Поняття та порядок притягнення працівника до матеріальної відповідальності. 

18. Поняття та порядок організації охорони праці на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

19. Поняття, види та порядок вирішення трудових спорів. 

20. Характеристика органів, які здійснюють нагляд та контроль за дотриманням трудового 

законодавства. 

 

 

Тематика курсових робіт 

з навчальної дисципліни Трудове право України 

для студентів 2 курсу заочної форми навчання 

навчально-наукового юридичного інституту 

 

(наук.  керівник: доц. Кохан Н.В.) – 7 робіт 

1. Становлення трудового права України, як самостійної галузі права. 

2. Метод правового регулювання трудових правовідносин. 

3. Загальна характеристика правового статусу безробітного. 

4. Зміст та порядок укладення трудового договору. 

5. Загальна характеристика ознак відмежування трудового та цивільно-правового 

договорів. 

6. Поняття та  види робочого часу. 

7. Мінімальна заробітна плата, як основнадержавна соціальна гарантія. 

8. Прожитковий мінімум, як основний державний стандарт.  

9. Поняття, види та способи вирішення індивідуальних трудових спорів. 

10. Відрахування із заробітної плати: поняття, види, та порядок здійснення. 

 



Тематика курсових робіт 

з навчальної дисципліни Трудове право України та країн ЄС  

для студентів 2 курсу денної форми навчання 

навчально-наукового юридичного інституту 

ОПП «Міжнародне та Європейське право»  

 

(наук.керівник: доц. Кохан Н.В.) – 8 робіт 

1. Загальна характеристика підстав виникнення трудових правовідносин за законодавством 

України та країн ЄС. 

2. Трудовий договір за законодавством України та країн ЄС. 

3. Робочий час за законодавством України та країн ЄС. 

4. Час відпочинку за законодавством України та країн ЄС. 

5. Заробітна плата та методи її регулювання за законодавством України та країн ЄС.  

6. Сучасні методи забезпечення дисципліни праці за законодавством України та країн ЄС. 

7. Способи вирішення трудового спору за законодавством України та країн ЄС.  

8. Організація охорони праці за законодавством України та країн ЄС.  

9. Міжнародні європейські стандарти забезпечення права на працю. 

10. Юридична відповідальність в сфері трудового права за законодавством України та країн 

ЄС. (мається на увазі дисциплінарна та матеріальна відповідальність). 

 

 
Тематика курсових робіт 

з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

для студентів 3 курсу денної форми навчання 

навчально-наукового юридичного інституту 

ОПП «Право» 

 

(наук. керівники: проф. Кобецька Н.Р – 5 робіт.; викл. Данилюк Л.Р. – 15 робіт)  

1. Правовий режим права користування надрами для видобування корисних копалин . 

2. Правовий режим геологічної інформації. 

3. Правова природа та особливості змісту угод про розподіл продукції. 

4. Державний контроль за дотриманням вимог охорони та раціонального 

користування надрами. 

5. Правовий механізм проведення процедури лісової сертифікації. 

6. Охорона пралісів: міжнародні, європейські та національні приписи. 

7. Право приватної власності на ліси в Україні. 

8. Правовий режим права постійного користування лісами за законодавством 

України. 

9. Договір тимчасового довгострокового користування лісами. 

10. Організація охорони та захисту лісів в Україні. 

11. Правове регулювання охорони рідкісних і тих, що перебувають під загрозою 

зникнення видів рослинного світу. 

12. Дозвільна система у відносинах спеціального водокористування. 

13. Оренда водних об'єктів за законодавством України. 

14. Правовий режим прибережних захисних смуг за законодавством України. 

15. Особливості правового режиму підземних вод за законодавством України. 

16. Правовий режим водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних . 

17. Правовий режим ведення мисливського господарства за законодавством України. 

18. Правовий режим промислового рибальства за законодавством України. 

19. Реалізація права на здійснення любительського рибальства за законодавством 

України. 

20. Атмосферне повітря як об'єкт екологічного права. 

21. Правове забезпечення нормування у галузі охорони атмосферного повітря. 

22. Особливості правового режиму біосферних заповідників. 



23. Особливості правового режиму національних природних парків. 

24. Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України.  

25. Правий режим зелених насаджень в населених пунктах України. 

 

 

Тематика курсових робіт з  

навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

для студентів 3 курсу заочної форми навчання  

навчально-наукового юридичного інституту 

ОПП «Право» 

 

(наук. керівник: асист. Кисилиця Н.Д. – 7 робіт) 

1. Поняття та види об’єктів екологічного права. 

2. Система екологічного права та його співвідношення з іншими галузями права. 

3. Конституційні засади охорони довкілля. 

4. Директиви ЄС в системі джерел екологічного права України.  

5. Конституційні засади інституту власності на природні ресурси. 

6. Регулювання власності на окремі природні ресурси галузевими нормативними 

актами. 

7. Форми власності на природні ресурси. 

8. Право природокористування та його види. 

9. Спеціальне природокористування. 

10.  Суб’єкти, об’єкти та зміст відносин природокористування. 

11.  Екологічні права в системі прав людини і громадянина. 

12.  Право громадян на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю і майну громадян, 

внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.  

13.  Право громадян на об’єднання в громадські природоохоронні формування. 

14.  Гарантії забезпечення екологічних прав. 

15.  Функції управління в галузі охорони довкілля. 

16.  Участь громадськості в управлінні охороною довкілля. 

17.  Економічний механізм охорони довкілля. 

18.  Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. 

19.  Поняття та зміст екологічної безпеки. 

20.  Механізм забезпечення екологічної безпеки. 

 


