
 

№ 28 

"07"  лютого 2018 року     
 

ВИТЯГ 

ІЗ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про затвердження тем дипломних робіт  

та їх керівників у 2017-2018 навчальному році 

 

У відповідності до навчального плану спеціальності 081 Право: 

 

1. Затвердити теми дипломних робіт та наукових керівників. 

 

Денне навчання 

 
№ 

п/п 

Назва теми дипломної роботи Прізвище та 

ініціали 

студента 

Прізвище та ініціали 

наукового 

консультанта та 

наукового керівника 

Кафедра судочинства 
1. Застосування статті 6 Конвенції про захист 

прав і основних свобод людини при 

здійсненні правосуддя: доктринальні та 

практичні підходи в Україні 

Антоняк В.Р. проф. Галянтич М.К. 

2. Процесуальні особливості розгляду спорів, 

що виникають з екологічних 

правовідносин 

Дудлій В.В. 
проф. Галянтич М.К. 

доц. Яремак З.В. 

3. Альтернативні способи вирішення спорів: 

перспективи впровадження в Україні 
Жукевич М.І. д.ю.н. Махінчук В.М. 

4. Позов як засіб реалізації права на судовий 

захист земельних прав та інтересів 
Кондратюк І.І. д.ю.н. Махінчук В.М. 

5. 
Непрямий позов в корпоративних спорах Недоляк М.Я. 

д.ю.н. Махінчук В.М. 

доц. Ковалишин О.Р. 

6. Докази та доказування у справах про 

захист земельних прав 
Петрів В.В. 

проф. Галянтич М.К. 

доц. Яремак З.В. 

7. Цивільне процесуальне законодавство 

України в умовах реформування судової 

системи України 

Савка О.С. проф. Галянтич М.К.  

 

8. 
Сутність та особливості еколого-правової 

відповідальності 
Середа Т.М. 

проф. Галянтич М.К. 
к.ю.н., викл. Семків В.В. 

Державний вищий навчальний заклад 
 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 

ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
 

вул. Шевченка, 44а, м. Івано-Франківськ, 76018   

тел./факс (0342) 50-87-60, тел. (0342) 59-61-81 
www.law.pu.if.ua       e-mail: lawdept@pu.if.ua 

State institution of higher education 
 

Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National University 
 

EDUCATIONAL SCIENTIFIC  

LAW INSTITUTE 
 

Shevchenko Street, 44a,  Ivano-Frankivsk, 76018  

tel. (fax) (0342) 50-87-60, tel. (0342) 59-61-81 

www.law.pu.if.ua       e-mail: lawdept@pu.if.ua 



 

9. Звернення до Європейського суду з прав 

людини за захистом екологічних прав 
Трохимець П.П. 

 проф. Галянтич М.К. 

доц. Яремак З.В. 

 

Заочне навчання 

 
№ 

п/п 

Назва теми дипломної роботи Прізвище та 

ініціали 

магістранта 

Прізвище та ініціали 

наукового 

консультанта та 

наукового керівника 

Кафедра судочинства 
1. Процесуальні особливості розгляду 

корпоративних спорів: господарсько-

процесуальний аспект 

Глібчук Н.І. 
д.ю.н. Махінчук В.М. 

доц. Ковалишин О.Р. 

2. Правове регулювання державного контролю 

у галузі охорони довкілля і використання 

природних ресурсів 

Зобків Н.С. 
проф. Галянтич М.К. 

доц. Яремак З.В. 

3. Захист корпоративних прав акціонерів та 

акціонерного товариства в судовому 

порядку 

Мачоган Б.Ю. д.ю.н. Махінчук В.М. 
к.ю.н., викл. Устінський А.В. 

4. Правове регулювання вирішення земельно-

правових спорів 
Микуляк Л.А. 

проф. Галянтич М.К. 
к.ю.н., викл. Семків В.В. 

5. Особливості розгляду справ про порушення 

законодавства у сфері природокористування 
Михалевич О.Р. 

д.ю.н. Махінчук В.М. 
к.ю.н., викл.Ганкевич О.М. 

 

2. Завідувачам кафедр забезпечити до 20 листопада 2018 року 

надходження і реєстрацію дипломних робіт на кафедрах, а також вжити заходів 

щодо своєчасного їх внутрішнього та зовнішнього рецензування. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

директора інституту доц. М.В. Логвінову та завідувачів кафедр. 

 

 
Директор 

навчально-наукового  

юридичного інституту                                                     проф. В.А.Васильєва  

 


