
Орієнтовний перелік тем  бакалаврських робіт 

1. Захист права на свободу слова у міжнародному праві. 

2. Міжнародно-правове регулювання захисту персональних даних. 

3. Реалізація прав людини у судовій практиці держав.  

4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

5. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій. 

6. Інституційні механізми міжнародного енергетичного права. 

7. Інституційні механізми міжнародного гуманітарного права. 

8. Міжнародно-правові аспекти міжнародної енергетичної безпеки. 

9. Історія та розвиток міжнародного медичного права. 

10. Роль міжнародних інституцій та установ у становленні міжнародного медичного 

права. 

11. Поняття та принципи міжнародного медичного права. 

12. Інституційні механізми міжнародного екологічного права.  

13. Міжнародно-правові механізми охорони культурних цінностей. 

14. Міжнародне освітнє право як галузь сучасного міжнародного права. 

15. Міжнародні правові стандарти у сфері праці.  

16. Міжнародне спортивне право як галузь сучасного міжнародного права. 

17. Правовий статус іноземців в окремих країнах світу: порівняльний аналіз. 

18. Правове регулювання біженства у деяких країнах світу.  

19. Правове регулювання праці іноземців у деяких країнах світу. 

20. Поняття міжнародного освітнього права. 

21. Поняття міжнародного медичного права як галузі сучасного міжнародного 

права. 

22. Формування і розвиток галузі міжнародного екологічного права. 

23. Імплементація міжнародних зобов'язань України у галузі міжнародного 

екологічного права. 

24. Імплементація міжнародних зобов'язань України у галузі міжнародного 

гуманітарного права. 

25. Міжнародне інформаційне право. 

26. Поняття та особливості міжнародного трудового права як галузі міжнародного 

публічного права. 

27. Боротьба з кіберзлочинністю: досвід ЄС та України. 

28. Міжнародно-правові норми захисту та охорони прав на інтелектуальну 

власність. 

29. Право міжнародних організацій.  

30. Принципи міжнародного права. 

31. Міжнародно-правова класифікація території. 

32. Склад та юридична природа державної території. 

33. Державні кордони та їх правовий режим. 

34. Делімітація і демаркація державних кордонів. 

35. Юридичні підстави зміни державної території. 

36. Правовий режим міжнародних річок. 

37. Міжнародний-правовий режим Арктики. 

38. Міжнародний-правовий режим Антарктики.  

39. Кодифікація міжнародного морського права. 

40. Делімітація морських просторів. 



41. Міжнародне морське право. 

42. Військова діяльність у космічному просторі: правові аспекти. 

43. Відповідальність у міжнародному космічному праві. 

44. Проблема техногенного забруднення космічного простору.  

45. Міжнародно-правовий статус міжнародної організації.  

46. Міжнародний інституційний механізм ООН: поняття та елементи. 

47. Співробітництво України з Радою Європи. 

48. Міжнародно-правові засади універсальної та регіональних систем колективної 

безпеки. 

49. Миротворчі операції ООН: правові аспекти реалізації. 

50. Види законного застосування сили в сучасному міжнародному праві. 

51. Право держави на самооборону.  

52. Правові засади використання гуманітарної інтервенції. 

53. Міжнародно-правове регулювання роззброєння та скорочення озброєнь. 

54. Міжнародне торговельне право. 

55. Інститути права Європейського Союзу. 

56. Правове регулювання інтеграційних процесів між Україною та Європейським 

Союзом.  

57. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги.  

58. Міжнародний комерційний арбітражний суд. 

59. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини. 

60. Вчення про колізійну норму: теорія та практика. 

61. Міжнародне інвестиційне право: теорія та практика. 

 
 


