
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 138-1 

«07» вересня 2020 року   
 

Про внесення змін до розпорядження № 128  

від «20» лютого 2020 року  

 

1. На підставі витягів з: 

- протоколу № 2 засідання кафедри цивільного права від 31 серпня 2020 

року  

– внести наступні зміни до розпорядження № 128 від 20 лютого 2020 

року Про затвердження тем дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня 

магістр денної та заочної форм навчання, призначення керівників і 

консультантів у 2019-2020 навчальному році: 

1) магістрантці 2-го курсу денної форми навчання Вариводі І.М. 

науковим керівником дипломної роботи на тему «Цивільно-правовий захист 

персональних даних за законодавством України та права Європейського 

Союзу» призначити кандидата юридичних наук, доцента Гейнц Р.М., 

науковий консультант доктор юридичних наук, професор Зайчук О.В.; 

2) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Гаві Н.В науковим 

керівником дипломної роботи на тему «Штучний інтелект як правова 

категорія» призначити кандидата юридичних наук, доцента Стефанишин 

Н.М., науковий консультант доктор юридичних наук, професор Зайчук О.В.; 

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

науковим керівником дипломної роботи на тему «Категорія «зловживання 

правом» у цивільному праві України» призначити кандидата юридичних 

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

наук, професор Зайчук О.В.; 

4) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Монюку А.Ю. 

науковим керівником дипломної роботи на тему «Право зворотньої вимоги у 

цивільному праві України» призначити кандидата юридичних наук, доцента 

Банасевич І.І., науковий консультант доктор юридичних наук, професор Луць 

В.В.; 

5) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Парипі В.В. 

науковим керівником дипломної роботи на тему «Зловживання 

корпоративним правом у правовідносинах між акціонером і акціонерним 

товариством» призначити доктора юридичних наук, доцента, професора 

кафедри цивільного права Зеліско А.В.; 
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6) магістранту 2-го курсу денної форми навчання Савіцькому А.І. 

науковим керівником дипломної роботи на тему «Підстави звільнення від 

цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди» призначити 

кандидата юридичних наук, доцента Олійник О.С., науковий консультант 

доктор юридичних наук, професор Луць В.В.; 

7) магістрантці 2-го курсу заочної форми навчання Бойко М.В. 

науковим керівником дипломної роботи на тему «Інтернет-сайт як об’єкт 

майнових прав» призначити кандидата юридичних наук, викладача Гришко 

У.П., науковий консультант доктор юридичних наук, професор Зайчук О.В. 
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