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Тематика дипломних робіт 

Екологічне право України 

 

(наук. керівник: проф. Кобецька Н. Р.) – 2 роботи на денній формі навчання 

1. Правові аспекти екологічної міграції. 

2. Перспективи розвитку екологічного права України в умовах євроінтеграції. 

3. Способи захисту екологічних прав громадян України. 

4. Правовий режим екологічної стандартизації та екологічної сертифікації.  

 

(наук. керівник: доц. Яремак З. В.) – 3 роботи на денній формі навчання, 2 роботи 

на заочній формі навчання 

1. Юридичні гарантії прав на землю. 

2. Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва. 

3. Інформаційне забезпечення екологічного управління. 

4. Правове регулювання управління в галузі охорони і використання лісів. 

5. Правове регулювання управління в галузі охорони і використання земель. 

6. Природоресурсові спори: проблеми правового регулювання та судової практики. 

7. Правовий механізм екологічного управління. 

 

(наук. керівник: проф. Вівчаренко О.А.) – 3 роботи на заочній формі навчання 

1. Правове забезпечення консолідації земель в Україні. 

2. Межі здійснення права приватної власності на землю. 

3. Правові моделі публічно-приватного партнерства у сфері використання та 

охорони земель. 

 

(наук. керівник: доц. Багай Н. О.) – 3 роботи на денній формі навчання, 2 роботи 

на заочній формі навчання 

1. Принципи аграрного права України. 

2. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств. 

3. Правовий статус членів сільськогосподарських виробничих кооперативів. 

4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

5. Право постійного користування землями сільськогосподарського призначення. 

 

(наук. керівник: доц. Мороз Г.В.) – 1 робота на денній формі навчання, 1 робота на 

заочній формі навчання 

6. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії. 

7. Забезпечення публічного екологічного інтересу в контексті формування і 

реалізації державної екологічної політики України. 

8. Еколого-економічні засади раціонального природокористування.  

9. Концесія природних ресурсів. 

 

(наук. керівник: викл. Данилюк Л. Р.) – 1 робота на денній формі навчання, 2 

роботи на заочній формі навчання 

1. Джерела та принципи права навколишнього середовища Європейського Союзу. 

2. Екологічна інформація за законодавством Європейського Союзу та України. 

3. Процедура стратегічної екологічної оцінки за законодавством Європейського 

Союзу та України. 

4. Правові засади збереження та охорони біологічного різноманіття. 



5. Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату. 

 

 

 

Тематика дипломних робіт 

Трудове право України 

 

(наук. керівник: доц. Кохан Н.В.) – 1 робота на заочній формі навчання 

1. Форми реалізації громадянами свого права на працю в сільськогосподарських 

підприємствах. 

2. Правове забезпечення умов праці працівників сільськогосподарських підприємств. 

 

 


