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Про внесення змін  

до розпорядження №75 від 05.02.2019 року 

 

На підставі витягів з  протоколу №1 засідання кафедри судочинства від 30 

серпня 2019 року та протоколу №1 засідання кафедри цивільного права від 30 

серпня 2019 р. внести наступні зміни до розпорядження про затвердження тем 

дипломних робіт та їх керівників у 2018-2019 навчальному році № 75 від 

05.02.2019 р.: 
1) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Гаргату І.М. науковим 

керівником дипломної роботи на тему: «Процесуальний статус прокурора на стадії 

судового розгляду кримінальної справи» призначити кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри судочинства Ковалишина О.Р., науковий консультант проф. 

Махінчук В.М.; 

2) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Григорському Н. І. 

науковим керівником дипломної роботи на тему «Фермерські господарства: 

правова природа та основи діяльності» призначити доктора юридичних наук, 

доцента, професора кафедри цивільного права Зеліско А.В.; 

3) магістрантці 2-го курсу денної форми навчання Дмитренко О.В. 

науковим керівником дипломної роботи на тему: «Медіація в системі 

альтернативних форм розв’язання екологічних конфліктів» призначити кандидата 

юридичних наук, доцента Кернякевич-Танасійчук Ю.В., науковий консультант 

проф. Махінчук В.М.; 

4) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Кренціву Р.Р. науковим 

керівником дипломної роботи на тему «Договір про державно-приватне 

партнерство: поняття, правова природа, особливості застосування» призначити 

кандидата юридичних наук, доцента Мироненка І.В., науковий консультант 

проф. Васильєва В.А.; 

5) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Крижанівському Н.П. 

науковим керівником дипломної роботи на тему «Порука та гарантія як способи 

забезпечення виконання зобов’язань» призначити кандидата юридичних наук, 

доцента Гейнц Р. М., науковий консультант проф. Луць В.В.; 

6) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Круку А. Л. науковим 

керівником дипломної роботи на тему «Спадкування за заповітом» призначити 

кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного права Стефанишин Н.М., 

науковий консультант проф. Коструба А.В.; 
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7) магістрантці 2-го курсу денної форми навчання Кучер М. М. науковим 

керівником дипломної роботи на тему: «Особливості усиновлення дітей – 

громадян України іноземцями» призначити кандидата юридичних наук, доцента 

кафедри цивільного права Схаб-Бучинську Т.Я., науковий консультант проф. 

Коструба А. В.; 

8) магістрантці 2-го курсу денної форми навчання Кушнір Я. І. науковим 

керівником дипломної роботи на тему: «Одностороння відмова в договірних 

зобов’язаннях» призначити кандидата юридичних наук, асистента Сліпенчук 

Н. А., науковий консультант проф. Луць В.В.; 

9) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Тинкалюку Д. П. 

науковим керівником дипломної роботи на тему: «Цивільно-правова 

відповідальність сторін договору підряду» призначити кандидата юридичних наук, 

доцента Банасевич І. І., науковий консультант проф. Коструба А. В.; 

10)  магістрантці 2-го курсу денної форми навчання Фільо В.В. науковим 

керівником дипломної роботи на тему: «Правові інститути та механізми захисту 

прав природокористувачів» призначити кандидата юридичних наук, доцента 

Кернякевич-Танасійчук Ю.В., науковий консультант проф. Махінчук В.М.; 

11)  магістранту 2-го курсу денної форми навчання Яшу К.П. науковим 

керівником дипломної роботи на тему: «Електронний документ як джерело доказів 

у цивільному процесі» призначити кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

судочинства Ковалишина О.Р., науковий консультант проф. Махінчук В.М.; 

12)  магістрантці 2-го курсу заочної форми навчання Драганчук О. М. 

науковим керівником дипломної роботи на тему: «Агентський договір в системі 

посередницьких правовідносин» призначити кандидата юридичних наук, доцента 

кафедри цивільного права Схаб-Бучинську Т.Я., науковий консультант проф. Луць 

В. В.; 

13)  магістрантці 2-го курсу заочної форми навчання Коржик В. Д. науковим 

керівником дипломної роботи на тему: «Джерела корпоративного права» 

призначити доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права 

Зозуляк О.І.; 

14)  магістранту 2-го курсу заочної форми навчання Даніву Л.Я.  науковим 

керівником дипломної роботи на тему: «Самозахист суб’єктивних цивільних прав 

та охоронюваних законом інтересів учасників договірних правовідносин» 

призначити кандидата юридичних наук, доцента Банасевич І.І., науковий 

консультант проф. Луць В.В.; 

15)  магістрантці 2-го курсу заочної форми навчання Рижик (Загрива) Т.В. 

науковим керівником дипломної роботи на тему: «Правовий статус прокурора в 

кримінальному процесі» призначити кандидата юридичних наук, доцента 

Кернякевич-Танасійчук Ю.В., науковий консультант проф. Махінчук В.М. 
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