
Орієнтовний перелік тем бакалаврських досліджень  
для студентів освітньої програми «293 Міжнародне право» 

Будь ласка, зверніть увагу:  
a) Поданий перелік тем є орієнтовним: студент(ка) має право і можливість на власний 

розсуд модифікувати наведене формулювання теми або пропонувати власну тематику 
дослідження. При цьому слід бути свідомим того, що тема має збігатися з науковим 
напрямом кафедри і відповідати критеріям актуальності та новизни. 

b) Обрані теми схвалюються кафедрою; кафедра може відмовити у схваленні теми. 
c) Науковий керівник рекомендується кафедрою, виходячи з міркувань наукової 

спеціалізації викладачів кафедри, але й зважаючи на раціональний розподіл 
навантаження між ними. Студент(ка) має право просити призначити керівником 
певного викладача, і кафедра зазвичай іде на зустріч таким проханням, якщо для 
цього існує можливість. Остаточне рішення фіксується у наказі ректора. 

d) Кваліфікаційна робота має містити самостійне дослідження за обраною темою. 
Роботи, що мають умоглядний, компілятивний характер, не можуть претендувати на 
високу оцінку. 

e) Обсяг бакалаврської роботи, як правило, складає 60–70 стандартних аркушів А4 
(докладніше про оформлення роботи див. у Положенні про кваліфікаційну роботу в 
Академії адвокатури України). Але обсяг не є критичним – критично важливим є її 
змістовне наповнення. Менший обсяг роботи як такий не впливає на оцінку, якщо 
автор(ка) досяг(ла) мети дослідження, повно і ґрунтовно викладавши його перебіг і 
результати. 

f) Рекомендована структура бакалаврської кваліфікаційної роботи наведена в Положенні 
про кваліфікаційну роботу, хоча автор(ка) може обрати й іншу структуру, яка 
більшою мірою відповідає темі і меті роботи. Обрана структура, якою б вона не була, 
має у найкращий спосіб розкривати зміст дослідження, а не слугувати самоціллю. 

g) Всі роботи перевіряються плагіат. Робота, що не відповідає вимогам академічної 
доброчесності, до захисту не допускається. Методи і процедури антиплагіатного 
аналізу академічних текстів описані у Положенні про внутрішню систему запобігання 
та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах. 

h) Критерії оцінки, як і весь алгоритм написання роботи – від обрання теми до захисту – 
описані у методичному документі «Матеріали до захисту бакалаврської роботи». 
Обов’язково ознайомтесь! 

Документи:  
1 Положення про кваліфікаційну роботу в Академії адвокатури України. URL : 

https://aau.academy/documents/8/bylaw-aau-pkr-2019-12-18.pdf 
2 Положення про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату в 

кваліфікаційних роботах. URL : https://aau.academy/documents/8/bylaw-aau-pvsztvap-
2019-12-18.pdf 

3 Матеріали до захисту бакалаврської роботи. URL : 
https://aau.academy/documents/38/Матеріали до захисту 2020 МП Бакалавр.pdf 

  



Орієнтовні теми:  
1 Особливості правових систем держав романо-германської правової сім’ї. 

2 Особливості правових систем держав англо-саксонської правової сім’ї. 

3 Загальне право і «право справедливості» у правовій традиції держав англо-
саксонської правової сім’ї. 

4 Джерела мусульманського права. 

5 Релігійні системи права. 

6 Правова система США. 

7 Правова система Об’єднаного Королівства. 

8 Правова система Франції. 

9 Правова система Німеччини. 

10 Правова система КНР. 

11 Правова система Японії. 

12 Цивільно-правовий договір у праві держав англо-саксонської правової сім’ї. 

13 Зобов’язання в праві держав англо-саксонської правової сім’ї. 

14 Правовий статус фізичних осіб в державах ісламського права. 

15 Колізійні норми: предмет регулювання, види, зміст. 

16 Міжнародний договір як основне джерело міжнародного права. 

17 Процес кодифікації права міжнародних договорів. 

18 Класифікація міжнародних договорів. 

19 Структура міжнародного договору та її основні елементи. 

20 Мова міжнародного договору. 

21 Проблема автентичності тексту міжнародного договору. 

22 Порядок укладання міжнародних договорів. 

23 Поняття та способи тлумачення міжнародних договорів. 

24 Інститут “застережень” в праві міжнародних договорів. 

25 Припинення та призупинення дії міжнародного договору. 

26 М’яке право як міжнародно-правова категорія. 

27 Організаційно-правовий механізм регулювання інтеграційних процесів у межах ЄС та 
його складові елементи. 

28 Аналіз Угоди про асоціацію Україна–ЄС (обрати окремий аспект). 

29 Особливості інституційного механізму ЄС. 

30 Особливості нормотворення в ЄС. 

31 Правовий статус Євросоюзу в сфері зовнішньої політики та безпеки. 

32 Правові інструменти реалізації зовнішньоекономічних відносин ЄС. 



33 Митний союз як основа створення внутрішнього ринку ЄС. 

34 Правове регулювання відносин на внутрішньому ринку ЄС. 

35 Правові основи вільного руху товарів на внутрішньому ринку ЄС. 

36 Основоположні засади міжнародної безпеки. 

37 Роль України в забезпеченні міжнародної безпеки. 

38 Інституційні форми багатостороннього співробітництва з дослідження і використання 
космосу. 

39 Формування та розвиток космічного права (можна обрати один чи декілька 
інститутів). 

40 Український континентальний шельф: проблеми делімітації. 

41 Політика і міжнародне право в міжнародних відносинах. 

42 Теоретичні основи вивчення і врегулювання міжнародних конфліктів. 

43 Роззброєння і міжнародна безпека. 

44 Засоби досягнення міжнародного миру і безпеки. 

45 Міжнародно-правовий режим воєнної окупації. 

46 Міжнародне співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю. 

47 Екстрадиція в міжнародному праві. 

48 Адвокат іноземної держави в Україні: правовий статус. 

49 Проблема визначення тероризму в сучасному міжнародному праві. 

50 Теоретичні та практичні засади класифікації прав людини. 

51 Умови правомірності обмежень прав людини. 

52 Система захисту прав людини ООН.  

53 Міжнародно-правова охорона права на життя.  

54 Міжнародно-правова боротьба проти катування. 

55 Свобода від рабства, підневільного стану та примусової праці. 

56 Право на свободу та особисту недоторканність. 

57 Умови правомірності позбавлення свободи / Права особи, правомірно позбавленої 
свободи, за статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

58 Процедура habeas corpus (порівняльно-правовий аналіз). 

59 Зміст права на справедливий суд за Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

60 Сфера дії статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

61 Права обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення за Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод. 

62 Право на захист від обвинувачення за Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод. 



63 Право на повагу до сімейного життя і протидія насильству в сім’ї у міжнародному 
праві.  

64 Проблематика сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності у прецедентному праві 
Європейського суду з прав людини. 

65 Таємний нагляд та збирання особистих даних у співвідношенні з правом на повагу до 
приватного життя (аналіз практики Європейського суду з прав людини). 

66 Свобода вираження поглядів і протидія мові ненависті у міжнародному праві та судовій 
практиці. 

67 Захист права власності за Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод (зокрема, на прикладі встановленого РФ обмеження вільно здійснювати це 
право стосовно нерухомості в Криму). 

68 Сучасна структура та юрисдикція Європейського суду з прав людини: проблемні 
питання і вектори розвитку. 

69 Порядок подання та процедура розгляду індивідуальної заяви до Європейського суду з 
прав людини (аналіз типових помилок заявників). 

70 Критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини. 
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