
Список дипломних робіт, що передаються до Наукової бібліотеки: 

 /МАГІСТРИ/ 

N П І Б Тема дипломної роботи Кафедра 
Науковий 

керівник/ 

рецензент 

Шифр 

1. 

Алексєєнко  

Юлія 

Сергіївна 

Охорона прісноводних ресурсів Землі за нормами 

міжнародного екологічного права.  

The protection of earth’s freshwater resources 

according to the standards of the international 

ecological law 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Толкаченко О.В. 

к.ю.н., доц. 

Масін В.М. 

Д/р 

   14448 

2. 

Бочорішвілі  

Георгій  

Давидович 

Кримінально-правова охорона засобів 

індивідуалізації суб’єктів господарювання ( ст. 229 

Кримінального кодексу України)  

Criminal legal protection of means of 

individualization business entities (article 229 of the 

Criminal code of Ukraine) 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Дришлюк I.A. 

 к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

Д/р 

   14449 

3. 

Булат 

Наталія 

Миколаївна 

Доменні імена в системі об'єктів права 

інтелектуальної власності. 

Domain names in the system of intellectual property 

right’s objects 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Валах В.В.  

д.ю.н., проф. 

Канзафарова І. С. 

Д/р 

  14450 

4. 

Велієв 

Ельнур 

Бахтіярович 

Фрахтування морських суден за договорами тайм-

чартеру та бербоут-чартеру: порівняльна 

характеристика. 

Maritime Ships Chartering according to Time 

Charter and Bareboat Charter Agreements: 

Comparative Characteristics 

загальноправоих 

дисциплін і 

міжнародного права 

к.ю.н., доц.  

Нігрієва О.О.  

к.ю.н., доц. 

Стрельцова Є.Д. 

Д/р 

  14451 

5. 

Вербицький 

Дмитро 

Дмитрович 

Кримінальний процес зарубіжних країн загальної 

(англосаксонської) системи права Criminal 

procedure in foreign countries of the common 

(Anglo-Saxon) law system 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

к.ю.н., доц. 

 Дришлюк I.A. 

Д/р 

           14452 



6. 

Вітенко 

Владислав 

Анатолійович 

Спосіб вчинення адміністративного проступку: 

поняття, види та правове значення 

The method of committing an administrative 

offense: concept, types and legal significance 

адміністративного та 

господарського права 

д.ю.н., проф. 

Миколенко О.І. 

к.ю.н., доц.  

Білик П.П. 

Д/р 

14453 

7. 

Гайнов  

Нікіта 

Миколайович 

Судові системи Республіки Білорусь та України: 

порівняльно-правове дослідження The judicial 

systems of the Republic of Belarus and Ukraine: 

comparative legal research 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц.  

Кармазіна  

к.ю. д.ю.н., проф. 

Корчевна Л. О. 

Д/р 

   14454 

8. 

Голобородько 

Дар'я 

Вячеславівна 

Конституційні принципи організації та 

функціонування судової влади в Україні та 

зарубіжних країнах Constitutional principles of 

organization and functioning of the judiciary in 

Ukraine and foreign countries 

конституційного права 

та правосуддя 

д.ю.н., проф. 

Корчевна JI.O.  

к.ю.н., доц. 

Ромашкін С.В. 

Д/р 

14455 

9. 

Головач 

Ганна 

Олегівна 

Сучасна правотворчість: особливості і розвиток в 

умовах трансформації соціуму Modern law 

making:peculiarities and development in the 

conditions of a society’s transformation 

загальноправових 

дисциплін і 

міжнародного права 

д.ф.н., к.ю.н., проф. 

Плавич В.П. 

к.ю.н., доц. 

Борщевський І. В. 

Д/р 

   14456 

10. 

Граматік 

Вячеслав 

Вячеславович 

Прокурорський нагляд за дотриманням законів про 

затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів 

Public prosecutions supervision on the observance of 

laws on the detention of persons suspected of 

committing crimes 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц.  

Ромашкін С.В.  

к.ю.н., доц.  

Ільєва Н.В. 

Д/р 

   14457 



11. 

Гулієв 

Ельмір Сафар 

огли 

Правове становище юридичних осіб приватного 

права за законодавством України та Німеччини 

(порівняльно- правовий аналіз) 

The legal status of legal entities of private law by 

the legislation of Ukraine and Germany (the 

comparative and legal analysis) 

цивільно-правових 

дисциплін 

Д.Ю.Н., проф. 

Канзафарова I. С. 

к.ю.н., доц. 

Валах В. В. 

Д/р 

14458 

12. 

Гуц 

Андрій 

Олегович 

Правове забезпечення нотаріальної 

діяльності в Україні 

Legal provision of notarial activities in  

Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

 Ільева Н.В. 

 к.ю.н., доц.  

Саракуца М. О. 

Д/р 

   14459 

13. 

Данилів 

Марія 

Василівна 

Медіація при вирішенні цивільно-правових спорів. 

Mediation in settling civil disputes 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., проф. 

Токарчук Л.М.  

к.ю.н., доц  

Масін В. М. 

Д/р 

14460 

14. 

Джафарлі  

Емін  

Низамі огли 

Правопорядок як фундаментальний ресурс 

сучасного суспільства  

Law and order as a fundamental resource of 

modern society 

загальноправоих 

дисциплін і 

міжнародного права 

к.ю.н., доц.  

Гринь О.Д. 

к.ю.н.,доц.  

Борщевсъкий І.В. 

Д/р 

   14461 

15. 

Егамова 

Олена 

Сергіївна 

Договірні конструкції у сучасному цивільному 

праві України  

Contractual designs in modern civil law of 

Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

 Валах В.В. 

д.ю.н., проф. 

Канзафарова I. С. 

Д/р 

          14462 

16. 

Забашта 

Анастасія 

Сергіївна 

Загальні засади деліктного права України та 

Німеччини (порівняльно-правовий аналіз)  

The general fundamentals of Tort Law of Ukraine 

and Germany (the comparative and legal analysis)  

цивільно-правових 

дисциплін 

д.ю.н., проф. 

Канзафарова ЕС. 

к.ю.н., проф. 

Труба В.1. 

Д/р 

  14463 



17. 
 

 Завертаний 

 Денис 

 Володимирович 

Концепції адміністративного процесу в доктрині 

адміністративного права  

The adminisrative process conseptions in the 

administrative law doctrine 

адміністративного та 

господарського права 

д.ю.н., проф. 

Миколенко O.I. 

к.ю.н., доц. 

Чайковская В. В. 

Д/р 

        14464 

18. 

Карманова 

Наталя 

Ігорівна 

Особливості та проблемні аспекти здійснення в 

Україні індивідуальної адвокатської діяльності The 

peculiarities and problematic aspects of the 

realization in Ukraine individual attorney’s activity 

конституційного права та 

правосуддя 

д.ю.н., проф. 

Корчевна JI.O. 

 к.ю.н., 

Ромашкін С. В. 

Д/р 

  14465 

19. 

Кернос 

Сергій 

Андрійович 

Конституційно-правова модель місцевого 

самоврядування в Україні: сучасний стан і 

перспективи розвитку 

Constitutional and legal model of local government 

in Ukraine: current state and prospects 

конституційного права та 

правосуддя 

к.ю.н., доц. Пипок 

С.В. д.ю.н., проф. 

Прієшкіна О.В. 

Д/р 

    14466 

20. 

Клюева 

Марина 

Анатоліївна 

Міжнародно-правова охорона довкілля в межах 

Концепції сталого розвитку. 

International legal environmental protection within 

the Concept of sustainable development 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Толкаченко О.В. 

к.ю.н., доц 

Масін В.М. 

Д/р 

  14467 

21. 

Комкова 

Ольга 

Сергіївна 

Реалізація конституційних прав людини в 

кримінальному провадженні України 

Implementation of the constitutional human rights 

in criminal proceedings of Ukraine 

кримінального 

права, 

кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

к.ю.н., доц.  

Павлова Т. О. 

Д/р 

  14468 



22. 

Костик 

Олена 

Вікторівна 

Роль та актуальні проблеми функціонування органів 

адвокатського самоврядування в Україні на 

сучасному етапі 

The role and actual problems of advocate self-

government organs’ functioning in Ukraine on the 

modern stage 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

Кармазіна  

к.ю.н., доц. 

Пілюк C.B. 

Д/р 

    14469 

23. 

Котляр 

Ольга 

Олександрівна 

Право загального землекористування громадян в 

Україні 

The right of the citizens’ general land-use in Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц 

Масін В.М. 

 к.ю.н., проф. 

Токарчук Л.М. 

Д/р 
           14470 

24. 

Коч 

Олена 

Володимирівна 

Визнання та виконання іноземних арбітражних 

рішень; питання теорії та практики. 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards: Issues of Theory and Practice 

загальноправових 

дисциплін і 

міжнародного права 

к.ю.н., доц. 

Стрельцова С.Д. 

к.ю.н., доц. 

Нігреєва О. О. 

Д/р 
  14471 

25. 

Кузіна 

Вікторія 

Едуардівна 

Майнова відповідальність за порушення лісового 

законодавства в Україні. 

The property responsibility for violation of the forest 

legislation in Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц.  

Maciн В.М.  

к.ю.н., доц.  

Толкаченко О. В. 

Д/р 
  14472 

26. 

Кучеренко 

Еліна 

Олегівна 

Інші заходи кримінально-правового характеру: 

поняття, види та значення  

Other measures nature of criminal law: concept, 

types and values 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Павлова Т.О. 

 к.ю.н., доц.  

Дришлюк I.A. 

Д/р 
  14473 

27. 

Кучеренко 

Олег 

Олегович 

Правова система суспільства: фактори формування і 

розвитку  

The legal system of a society: factors of formation 

and development 

загальноправових 

дисциплін і 

міжнародного права 

к.ю.н., доц.  

Донченко O.I.  

к.ю.н., доц. 

Гринъ О.Д. 

Д/р 
  14474 



28. 

Літвак 

Наталя 

Борисівна 

Цивільно-правове регулювання електронної торгівлі 

в Україні та Німеччині (порівняльно-правовий 

аналіз). 

The civil law regulation of the electronic trading in 

Ukraine and Germany (the comparative and legal 

analysis) 

цивільно-правових 

дисциплін 

д.ю.н.,проф. 

Канзафарова I.C. 

к.ю.н., проф. 

Токарчук Л.М. 

Д/р 

14475 

29. 

Макрушина 

Юліанна Г 

еннадіївна 

Особливості романо-германської правової сім'ї 

Peculiar properties of the Roman-Germanic legal 

family 

загальноправових 

дисциплін і 

міжнародного права 

к.ю.н., доц.  

Донченко O.I.  

к.ю.н., доц. 

Борщевсъкий I.B. 

Д/р 

   14476 

ЗО. 

Молодець 

Олена 

Сергіївна 

Поняття та цивільно-правові гарантії здійснення 

права людини на життя. 

The concept and civil law guarantees of 

implementation of human right for life 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., проф. 

Труба B.I.  

к.ю.н., доц.  

Менська O.A. 

Д/р 

   14477 

31. 

Мотиль 

Олексій 

Ілліч 

Ефективне адміністрування як провідний чинник 

ефективного державного управління 

Effective administration as a leading factor in 

effective public administration 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

Білик П.П. 

к.ю.н., доц. 

Степанова Т. В. 

Д/р 

    14478 

/32. 

Накул 

Валерія 

Юріївна 

Міжнародно-правове співробітництво судів України 

The international legal cooperation of the courts of 

Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц.  

Кармазіна К.Ю. 

д.ю.н., проф. 

Корчевна Л. О. 

Д/р 

   14479 

33. 

Олексієнко 

Марія 

Сергіївна 

Правосвідомість та правова культура учасників 

господарського процесу як гарантії прийняття 

законного рішення 

 Legal awareness and legal culture of participants in 

the economic process as a guarantees of a legitimate 

decision 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

Степанова Т.В. 

 д.ю.н., проф. 

Миколенко О. І. 

Д/р 

   14480 



34. 

Олійник 

Юрій 

Володимирович 

Кримінальна відповідальність за ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження 

порнографічних предметів  

Criminal liability for the importation, manufacture, 

sales and distribution of pornographic materials 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Дришлюк I.A.  

к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

Д/р 

14481 

35. 

Оніщук 

Костянтин 

Олексійович 

Правовий механізм забезпечення реалізації права 

людини на безоплатну правову допомогу 

The legal mechanism of providing human right’s to 

free legal aid realisation 

конституційного права 

та правосуддя 

д.ю.н., проф. 

Корчевна JI.O.  

к.ю.н., доц. 

 Кармазіна К.Ю. 

Д/р 

   14482 

36. 

Полторак 

Наталія 

Олександрівна 

Спрощене кримінальне провадження в Україні: 

історія, сучасність та перспективи  

Simplified criminal proceedings in Ukraine: history, 

modernity and prospects 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

к.ю.н., доц. 

 Павлова Т. О. 

Д/р 

   14483 

37. 

Піщанецька 

Тетяна 

Ігорівна 

Процесуальні особливості розгляду справ про 

визнання усиновлення недійсним та скасування 

усиновлення  

Procedural features of cases’ hearing about adoption 

recognition invalid and cancellation of adoption 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., проф. 

Токарчук Л.М.  

д.ю.н., проф. 

Канзафарова I. С. 

Д/р 

  14484 

38. 

Раковський 

Ігор 

Андрійович 

Заходи кримінально-правового впливу: поняття, 

система та значення 

 Criminal law measures of influence: concepts, 

systems and values 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Павлова Т.О.  

к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

Д/р 

   14485 

39. 

Савескул 

Аліна 

Володимирівна 

Кримінально-правова охорона лікарської таємниці 

Criminal legal protection of medical confidentiality 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Дришлюк I.A.  

к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

Д/р 

14486 



40. 

Сариєв 

Еміль 

Ельханович 

Правове становище особистих селянських 

господарств в Україні  

The legal status of personal peasant economies in 

Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц.  

Масін В.М. 

к.ю.н.,доц. 

Толкаченко О. В. 

Д/р 

14487 

41. 

Семочко 

Сергій 

Олексійович 

Представництво як інститут цивільного права: від 

Стародавнього Риму до сучасності 

Representation as an institution of Civil Law: from 

Ancient Rome to modern times 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц.  

Менська О.А. 

к.ю.н.,доц.  

Валах В.В. 

Д/р 

14488 

42. 

Стойловська 

Анастасія 

Сергіївна 

Надання якісних адміністративних і соціальних 

послуг як невід'ємна складова позитивного іміджу 

органів влади 

 Granting of qualitative of administrative and social 

services as an integral component of the positive 

image of the government. 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

Стукаленко О.В. 

д.ю.н., проф. 

Миколенко О.І. 

Д/р 

  14489 

43. 

Стукаленко 

Валерій 

Вікторович 

Організація фінансового контролю в Україні: 

проблеми теорії та практики  

Organization of financial control in Ukraine: theory 

and practice problems 

адміністративного та 

господарського права 

д.ю.н., проф. 

Миколенко О.І. 

к.ю.н., доц. 

Чайкоеська В.В. 

Д/р 

14490 

44. 

Фетісова 

Ірина 

Вікторівна 

Евтаназія: поняття, форми та проблеми 

кримінально-правового регулювання  

Euthanasia: concept, forms and problems of 

criminal law regulation 

кримінального 

права, 

кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Палова Т.О. 

 к.ю.н., доц. 

 Дришлюк І. А. 

Д/р 

  14491 

45. 

Цибуленко 

Роман 

Васильович 

Порівняльно-правова характеристика загальних 

зборів акціонерного товариства та товариства з 

обмеженою відповідальністю 

Comparative legal characteristic of the general 

meetings of the joint-stock company and a limited 

liability company 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц.  

Смітюх А.В. 

 д.ю.н., проф. 

Миколенко О.І. 

Д/р 

  14492 



 

46. 

Цісельський 

Кирило 

Олександрович 

Господарсько-правові засади здійснення 

інвестиційної діяльності в Україні 

 Economic and legal basis of the investment activity 

in Ukraine 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

Чайковська В.В. 

к.ю.н, доц. 

Стукаленко О. В. 

Д/р 

 14493 

47. 

Шароварова 

Валерія 

Вадимівна 

Правове регулювання нотаріального посвідчення 

договорів, що укладаються між подружжям 

Legal regulation of the notarization of the contracts 

which are concluded between spouses 

конституційного права та 

правосуддя 

к.ю.н., доц.  

Ільєва Н.В. 

 к.ю.н., доц.  

Ромашкін С.В. 

Д/р 

14494 

48. 

Шевченко 

Анастасія 

Тарасівна 

Кримінально-правова охорона безпеки осіб, взятих 

під захист 

 Criminal legal protection of the security of persons 

taken under protection 

кримінального 

права, 

кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доц. 

 Дришлюк І.А.  

к.ю.н., доц. 

Павлова Т.О. 

Д/р 

14495 

49. 

Шевчук 

Ангеліна 

Ігорівна 

Понятійний апарат кримінального процесуального 

права України  

Conceptual apparatus criminal procedural law of 

Ukraine 

кримінального 

права, 

кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

к.ю.н., доц., 

 Дришлюк І.А. 

Д/р 

14496 


