
Орієнтовний перелік тем курсових робіт (2-3 курси) 

 

1. Міжнародне торговельне право. 

2. Міжнародне інвестиційне право. 

3. Міжнародне фінансове право. 

4. Право міжнародної економічної допомоги. 

5. Міжнародне міграційне право. 

6. Міжнародне правове регулювання співробітництва держав в сфері боротьби з 

митними правопорушеннями. 

7. Романо-германська та англо-саксонська системи права. 

8. Мусульманське право як правова система. 

9. Міжнародне митне право.  

10. Міжнародно-правове регулювання захисту навколишнього середовища. 

11. Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з тероризмом.  

12. Правове регулювання міжнародних перевезень.  

13. Міжнародно-правова відповідальність держав. 

14. Право розв’язання міжнародних спорів в рамках СОТ. 

15. Методи міжнародно-правового регулювання у міжнародному приватному праві. 

16. Міжнародний фінансовий лізинг. 

17. Міжнародне спадкове право. 

18. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин, ускладнених іноземним 

елементом, за законодавством окремих країн. 

19. Міжнародне усиновлення та його особливості. 

20. Правове регулювання міжнародних розрахунків. 

21. Міжнародне фінансове право. 

22. Правове регулювання захисту навколишнього середовища.  

23. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. 

24. Міжнародне право захисту прав людини як галузь міжнародного права. 

25. Формування і розвиток галузі міжнародного гуманітарного права. 

26. Реституція культурних цінностей у міжнародному праві. 

27. Періодизація історії міжнародного права. 

28. Міжнародно-правові вчення  Стародавньої Греції. 

29. Джерела мусульманського права. 

30. Ісламська концепція прав людини. 

31. Формування норм дипломатичного права у арабів в VII – XI ст. 

32. Жан Боден та принцип суверенітету держави. 

33. Вестфальський мир 1648 р. – «великий європейський статут». 

34. Велика Французька революція та міжнародне право. 

35. Велика французька революція: визначення фундаментальних основ концепції 

прав народів. 

36. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. 

37. Конвенція про визначення агресії 1933 р. 

38. Ліга Націй  як форма колективного вирішення міжнародних проблем на 

постійній основі. 

39.  Незалежна Україна як суб’єкт міжнародного права.  

40. Добрі послуги в системі засобів мирного розв’язання міжнародних спорів. 

41. Історія міжнародного правосуддя. 



42. Міжнародний Суд ООН. 

43. Спеціальні і регіональні міжнародні судові установи.  

44. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). 

45. Право міжнародних організацій.  

46. Принципи міжнародного права. 

47. Міжнародно-правова класифікація території. 

48. Склад та юридична природа державної території. 

49. Державні кордони та їх правовий режим. 

50. Делімітація і демаркація державних кордонів. 

51. Юридичні підстави зміни державної території. 

52. Правовий режим міжнародних рік. 

53. Міжнародний-правовий режим Арктики. 

54. Міжнародний-правовий режим Антарктики.  

55. Поняття і джерела міжнародного морського права. 

56. Кодифікація міжнародного морського права. 

57. Джерела міжнародного морського права. 

58. Делімітація морських просторів. 

59. Правовий режим міжнародних річок.  

60. Військова діяльність у космічному просторі: правові аспекти. 

61. Відповідальність у міжнародному космічному праві. 

62. Проблема техногенного забруднення космічного простору.  

63. Міжнародно-правовий статус міжнародної організації.  

64. Міжнародний інституційний механізм ООН: поняття та елементи. 

65. Співробітництво України з Радою Європи. 

66. Поняття, предмет та джерела права міжнародної безпеки. 

67. Міжнародно-правові засади універсальної та регіональних систем колективної 

безпеки. 

68. Миротворчі операції ООН: правове регулювання, цілі, значення. 

69. Види законного застосування сили в сучасному міжнародному праві. 

70. Право держави на самооборону.  

71. Правові засади використання гуманітарної інтервенції. 

72. Порівняльний цивільний процес. 

73. Судочинство у деяких країнах світу. 

74.  Порівняльне кримінальне право. 

75. Конституційне право у деяких країнах світу: порівняльний аналіз. 

76. Міжнародний комерційний арбітраж. 

77. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини. 

78. Вчення про колізійну норму: теорія та практика. 

79. Міжнародне інвестиційне право.  

80. Міжнародно-правовий і внутрішньодержавний статус іноземців, осіб із 

подвійним громадянством та осіб без громадянства.  

81. Рамкова конвенція про зміну клімату та особливості реалізації її положень. 

82. Міжнародний комерційний арбітраж та його види. 

83. Європейське право. 

84. Міжнародне торговельне право. 

85. Інститути права Європейського Союзу. 



86. Правове регулювання інтеграційних процесів між Україною та Європейським 

Союзом.  

87. Європейське інституційне право. 
 


