
Тематика кваліфікаційних робіт 

для здобувачів вищої освіти другого освітньо-професійного рівня «магістр» 

зі спеціальності «Право» у 2020-2021 навчальному році 

 

1.  Юридико-технічні засоби забезпечення верховенства 

права. 

проф. Косович В.М. 

2.  Юридичні форми реалізації правової політики 

сучасної держави. 

проф. Косович В.М. 

3.  Моніторинг як стадія нормотворчого процесу. проф. Косович В.М. 

4.  Європейське законодавство про нормативно-правові 

акти: порівняльно - правовий аспект. 

проф. Косович В.М. 

5.  Нормоконтроль: загальнотеоретичні аспекти. проф. Косович В.М. 

6.  Право на доступ до інформації (на матеріалах 

практики Європейського суду з прав людини). 

доц. Ничка Ю.В. 

7.  Правове регулювання захисту персональних даних в 

Україні та Європейському Союзі. 

доц. Ничка Ю.В. 

8.  Аргументація інтерпретаційно-правових актів в 

Україні. 

проф. Луць Л.А. 

9.  Міжнародно-правові принципи: теоретичні та 

практичні питання. 

проф. Луць Л.А 

10.  Система європейських стандартів прав людини: 

загальнотеоретичні аспекти. 

доц.  Добрянський С.П. 

11.  Адаптація законодавства України з прав людини 

правових стандартів Європейського Союзу. 

доц.  Добрянський С.П. 

12.  Міжнародно-європейські судові гарантії забезпечення 

прав людини: проблеми гармонізації . 

доц.  Добрянський С.П. 

13.  Право на освіту: європейські стандарти та 

законодавство України. 

доц.  Добрянський С.П. 

14.  Актуальні проблеми філософії права. проф. Рабінови П.М. 

15.  Праворозуміння:сучасні інтерпретації. проф. Рабінови П.М. 

16.  Право людини на розпорядження своїм тілом та 

життям. 

проф. Рабінови П.М. 

17.  Захист прав юридичних осіб у практиці 

Європейського суду з прав людини. 

доц. Дудаш Т.І. 

18.  Втілення принципу субсидіарності ролі 

Європейського суду з прав людини у конвенційному 

механізмі захисту прав людини. 

доц. Дудаш Т.І. 

19.  Правотлумачні аргументи Європейського суду з прав 

людини: загальнотеоретичні аспекти.  

доц. Дудаш Т.І. 

20.  Права дітей: теоретико-прикладні аспекти. доц. Раданович Н.М. 

21.  Правова політика в Україні : теоретичні та прикладні 

питання.  

доц. Семків В.О. 

22.  Право та політика в Україні. доц. Семків В.О. 

23.  Праворозуміння у тоталітарних політичних режимах. доц. Семків В.О. 

24.  Юридичні фікції у праві України. доц. Семків В.О. 

25.  Розвиток прав людини у прецедентній практиці 

Європейського суду з прав людини 

доц. Стецик Н. В. 

26.  Розвиток прецедентної судової практики (на 

матеріалах практики Верховного Суду) 

доц. Стецик Н. В. 

27.  Судові діалоги у практиці Європейського суду з прав 

людини 

доц. Стецик Н. В. 



28.  Відступ від зобов'язань за Конвенцією 1950 року під 

час надзвичайної ситуації у практиці Європейського 

суду з прав людини: загальна характеристика. 

доц. Гудима Д. А. 

29.  Права шукачів притулку у практиці Європейського 

суду з прав людини. 

доц. Гудима Д. А. 

30.  "Тимчасові заходи" у практиці Європейського суду з 

прав людини: загальна характеристика. 

доц. Гудима Д. А. 

31.  Захист інтересів платників податків у практиці 

Європейського суду з прав людини: загальна 

характеристика. 

доц. Гудима Д. А. 

 


