
Таблиця дотичності 

навчальних дисциплін затвердженій тематиці дисертацій аспірантів 

Навчальна дисципліна Теми дисертацій 

Сучасна теорія права: пізнавальні 

та прикладні аспекти 

Застосування принципів права в практиці Конституційного Суду України: філософсько-правовий вимір 

Обмежування здійснення прав людини в інтересах національної безпеки: загальнотеоретична 

характеристика 

Правова кібернетика: питання теорії та практики 

Порядок здійснення нормативно-правових приписів: загальнотеоретична характеристика 

Інтегративне праворозуміння: сучасні інтерпретації 

Права людини в сучасних доктринах протестантизму 

Загальнотеоретична концепція прав людини Герша Лаутерпахта і її вплив на практику правозахисту 

Репродуктивні права людини: загальнотеоретична характеристика 

Основні тенденції розвитку 

зарубіжних державності і права у 

новий і новітній період 

Правові основи організації та діяльності австрійського Адміністративного Трибуналу (1875 – 1918 рр.): 

історико-правове дослідження 

Становлення і розвиток органів місцевого самоврядування в Польщі (1944-2015 рр.) 

Державно-правові реформи в Австрії у 40-90 роках XVІІІ ст. 

Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1803 р. та практика їх застосування у Східній 

Галичині 

Становлення та розвиток міста-держави Ватикан: історико-правове дослідження 

Розвиток юридичної освіти і науки в Українському Вільному Університеті у Празі (1921-1945 рр.): 

історико-правове дослідження (уточнено 25.04.2017 на Вч.раді) 
 

Герменевтика права 

(Методологія сучасного 

правознавства) 

Застосування принципів права в практиці Конституційного Суду України: філософсько-правовий вимір 

Обмежування здійснення прав людини в інтересах національної безпеки: загальнотеоретична 

характеристика 

Правова кібернетика: питання теорії та практики 

Порядок здійснення нормативно-правових приписів: загальнотеоретична характеристика 

Інтегративне праворозуміння: сучасні інтерпретації 
 

Актуальні проблеми історії 

української державності та права 

Правове регулювання земельних відносин на території Західної України у складі Республіки Польща 

(1921-1939 рр.); 

Правові основи організації та діяльності  Львівського апеляційного суду в період Другої Речі Посполитої: 

історико-правове дослідження; 

Правові основи організації і діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини 

(1850-1918 рр.); 

Кримінальне судочинство у Галичині за австрійським Кримінально-процесуальним кодексом 1873 року 

Становлення та розвиток органів сільського самоврядування на західноукраїнських землях в складі 



Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) 

Правовий статус Холмської губернії у складі Російської імперії (1912-1915 рр.) 

Німецький кодекс «Кароліна» 1532 року та його застосування на українських землях (XVI – XVIII ст.) 

Розвиток юридичної освіти і науки в Українському Вільному Університеті у Празі (1921-1945 рр.): 

історико-правове дослідження (уточнено 25.04.2017 на Вч.раді) 

 

Праворозуміння: соціально-

філософський аспект 

Інтегративне праворозуміння: сучасні інтерпретації 

 

Техніко-технологічні аспекти 

юридичного нормопроектування в 

Україні, 

Правова кібернетика: питання теорії та практики 

Порядок здійснення нормативно-правових приписів: загальнотеоретична характеристика 

 

Конституційно-правові аспекти 

розвитку громадянського 

суспільства в Україні 

Конституційно-правове забезпечення незалежності конституційного суду (європейський та український 

досвід) 

Контроль за діяльністю політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти 

Добровільне об'єднання територіальних громад в Україні та Чеській Республіці: адміністративно-правові 

аспекти 

Становлення публічної 

адміністрації в країнах Європи та 

Україні 

Правовий статус префекта у системі органів державної влади у Франції 

Правові основи організації та діяльності австрійського Адміністративного Трибуналу (1875 – 1918 рр.): 

історико-правове дослідження 

Становлення і розвиток органів місцевого самоврядування в Польщі (1944-2015 рр.) 

Державно-правові реформи в Австрії у 40-90 роках XVІІІ ст. 

Застосування державної мови в сфері освіти: порівняльно-правове дослідження (на прикладах України, 

Республіки Польща, Угорщини, Чехії, Румунії та Словаччини) 

Добровільне об'єднання територіальних громад в Україні та Чеській Республіці: адміністративно-правові 

аспекти 
 

Міжнародні стандарти прав 

людини у Конституційному 

судочинстві в Україні 

Пряма дія норм конституції при здійсненні правосуддя 

Конституційно-правове забезпечення незалежності конституційного суду (європейський та український 

досвід) 

Вплив практики Європейської комісії «За демократію через право» на розвиток конституціоналізму в 

Україні 

Конституційно-правове забезпечення реформи правосуддя в Україні 

Застосування державної мови в сфері освіти: порівняльно-правове дослідження (на прикладах України, 

Республіки Польща, Угорщини, Чехії, Румунії та Словаччини) 

Контроль за діяльністю політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти 

Окрема думка судді органу конституційної юрисдикції 

Правовий статус судді конституційного суду в державах ЄС та Україні 



Проблеми фінансово-правового 

регулювання 

Оподаткування адвокатської діяльності в Україні та Республіці Польща: порівняльно-правова 

характеристика 

Правовий режим криптовалют в Україні та зарубіжних державах 

Фінансування виборчого процесу в Україні: проблеми правового регулювання 

Фінансово-правові засоби запобігання корупції в цифровому середовищі 

Актуальні проблеми 

децентралізації влади в Україні 

Французька модель об’єднання територіальних громад та її використання в Україні 

Комунальна власність територіальної громади міста: конституційно-правові аспекти розвитку та 

функціонування в Україні 

Конституційно – правова характеристика добровільного об’єднання територіальних громад в Україні 

Організаційно – правова діяльність об’єднаних територіальних громад щодо забезпечення збалансованого 

економічного та соціального розвитку своїх територій 

Проблеми адміністративної 

юстиції 

Юрисдикція адміністративних судів України та Республіки Польща: порівняльно-правовий аспект 

Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України 

Провадження в типових та зразкових справах в адміністративному судочинстві 

Процесуально-правові засади виконання судових рішень у адміністративних справах 

Проблеми зобов’язального права Цивільно-правове регулювання донорства в Україні 

Захист майнових прав та інтересів держави і територіальних громад за цивільним законодавством України 

Цивільно-правове регулювання послуг з біобанкінгу стовбурових клітин людини 

Договірні форми здійснення державно - приватного партнерства 

Цивільно-правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людини 

Цивільно-правові способи розпоряджання корпоративними правами 

Неповнолітні особи як суб’єкти договірних зобов’язань 

Правове регулювання спільного інвестування через венчурні фонди 

Значні правочини господарських товариств 

Договір колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав 

Договір умовного депонування рахунку (ескроу) за законодавством України та правом ЄС 

Цивільно-правові договори у сфері інноваційної діяльності 

Проблеми договірних зобов’язань 

у сфері інтелектуальної власності  

Захист патентних прав за законодавством України та правом ЄС 

Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва 

Охорона прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір 

Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет 

Договір колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав 

Цивільно-правові договори у сфері інноваційної діяльності 

Проблеми правової охорони прав 

інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет 

Охорона прав на об’єкти промислової власності за міжнародними заявками 

Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет 

Охорона прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір 

Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва 



Правовий статус суб’єктів 

господарської діяльності 

Цивільно-правові форми приватизації державного та комунального майна 

Захист майнових прав та інтересів держави і територіальних громад за цивільним законодавством України  

Договірні форми здійснення державно - приватного партнерства 

Цивільно-правові способи захисту майнових прав інвесторів в сфері будівництва житла 

Правове регулювання спільного інвестування через венчурні фонди 

Значні правочини господарських товариств 

Корпоративні права та обв’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю 

Охорона та захист авторських 

прав 

Захист патентних прав за законодавством України та правом ЄС 

Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет 

Договір колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав 

Охорона прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір 

Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва 

Примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС 

Правові проблеми реалізації права 

на працю в Україні 

Соціальний діалог в системі трудового права 

Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні 

Заборона примусової праці як принцип трудового права 

Правове регулювання відносин у сфері професійного розвитку працівників 

Право на відпочинок та юридичні гарантії його реалізації 

Юридичні гарантії оплати праці в Україні 

Правове регулювання трудових відносин осіб, зайнятих у важких та шкідливих умовах праці 

Юридичні гарантії прав працівників на безпечні та здорові умови праці 

Теоретико-прикладні проблеми 

раціонального використання 

природних ресурсів 

Юридичні обмеження у використанні земель історико-культурного призначення 

Земельні правовідносини у сфері містобудівної діяльності 

Юридичні гарантії земельних прав громадян у сфері землеустрою 

Правове регулювання використання присадибних земельних ділянок в Україні 

Проблеми правозастосування у 

сфері соціального забезпечення 

громадян в Україні 

Соціальний діалог в системі трудового права 

Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні 

Правове регулювання відносин у сфері професійного розвитку працівників 

Правове регулювання трудових відносин осіб, зайнятих у важких та шкідливих умовах праці 

Пенсійне забезпечення звільнених з військової служби та прирівняних до них осіб 

Забезпечення гідного рівня життя особи як фундаментальний принцип права соціального забезпечення 

України на  

Юридичні гарантії соціального захисту потерпілих від нещасного випадку виробництві 

Теоретичні проблеми захисту 

земельних прав громадян 

Юридичні обмеження у використанні земель історико-культурного призначення 

Земельні правовідносини у сфері містобудівної діяльності 

Юридичні гарантії земельних прав громадян у сфері землеустрою 

Правове регулювання використання присадибних земельних ділянок в Україні 



Теоретико-прикладні проблеми 

права зайнятості 

Соціальний діалог в системі трудового права 

Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні 

Теоретико-правові проблеми 

організаційно-правових форм 

соціального захисту 

Соціальний діалог в системі трудового права 

Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні 

Пенсійне забезпечення звільнених з військової служби та прирівняних до них осіб 

Забезпечення гідного рівня життя особи як фундаментальний принцип права соціального забезпечення 

України на  

Юридичні гарантії соціального захисту потерпілих від нещасного випадку виробництві 

Теоретико-прикладні проблеми 

кримінальної відповідальності за 

злочини проти особи 

Обмежувальні заходи в кримінальному праві України 

Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх 

Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті, за Кримінальним кодексом України  

Законність як елемент принципу верховенства права у кримінальному праві 

Кримінальна відповідальність медичних працівників  в Україні та Федеративній Республіці 

Німеччини:порівняльно-правова характеристика 

Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом у кримінальному праві України 

Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща: 

порівняльна характеристика 

Альтернативні способи вирішення 

кримінальних правопорушень 

Комплаєнс-заходи запобігання корупції в діяльності юридичних осіб 

Кримінально-процесуальне право України та Європейського Союзу: уніфікація та диференціація 

Кримінальна відповідальність медичних працівників  в Україні та Федеративній Республіці 

Німеччини:порівняльно-правова характеристика 

Особливості доказування під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні  

Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності неповнолітніх в 

Україні 

Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх 

Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті, за Кримінальним кодексом України 

Кримінальна відповідальність медичних працівників  в Україні та Федеративній Республіці 

Німеччини:порівняльно-правова характеристика 

Використання матеріальної, службової та іншої  залежності як спосіб вчинення  злочину у  кримінальному 

праві України 

Особливості доказування під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні  

Особливості наглядової пробації  щодо неповнолітніх в Україні 

Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом у кримінальному праві України 

Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща: 

порівняльна характеристика 

Методологічні проблеми 

криміналістики 

Моделі організації та проведення судової експертизи у кримінальному судочинстві в державах Європи і в 

Україні 

Досудове розслідування декларування недостовірної інформації 

Судовий огляд: процесуальне і криміналістичне дослідження 

Концепти істини у кримінальному процесуальному праві та їх реалізація у кримінальному провадженні: 



український та зарубіжний досвід 

Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом у кримінальному праві України 

Особливості виявлення та розслідування підкупу медичних працівників 

Теоретико-прикладні проблеми 

кримінальної відповідальності за 

злочини проти власності 

Обмежувальні заходи в кримінальному праві України 

Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх 

Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті, за Кримінальним кодексом України 

Створення небезпеки як ознака складу злочину у кримінальному праві України 

Принцип пропорційності у криміналізації діянь 

Законність як елемент принципу верховенства права у кримінальному праві 

Кримінальна відповідальність медичних працівників  в Україні та Федеративній Республіці 

Німеччини:порівняльно-правова характеристика 

Використання матеріальної, службової та іншої  залежності як спосіб вчинення  злочину у  кримінальному 

праві України 

Кримінальна відповідальність за протиправне  заволодіння майном підприємства, установи, організації 

(ст. 206-2 КК України) 

Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом у кримінальному праві України 

Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща: 

порівняльна характеристика 

Проблеми апеляційного та 

касаційного провадження в 

кримінальному судочинстві 

Відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні 

Кримінально-процесуальне право України та Європейського Союзу: уніфікація та диференціація 

Законність як елемент принципу верховенства права у кримінальному праві 

Концепти істини у кримінальному процесуальному праві та їх реалізація у кримінальному провадженні: 

український та зарубіжний досвід 

Особливості доказування під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні  

 
 


