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АЛЬМАНАХ КАФЕДРИ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Історія кафедри цивільного права Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника» за 25-ть років діяльності навчально-наукового 

юридичного інституту – це історія становлення Прикарпатської 

цивілістичної школи, заснованої професором, д.ю.н., академіком 

НАПрН України  В. В. Луцем та сформованої професором, д.ю.н. 

В. А. Васильєвою, історія розвитку цивілістики на Прикарпатті та 

вагомого внеску професорсько-викладацького складу кафедри у 

підготовку висококваліфікованих юристів-практиків та науковців 

приватного права Прикарпаття. 

Створена у 1995 році, як кафедра цивільного права і процесу, на 

сьогодні кафедра цивільного права посідає особливе місце в 

структурі навчально-наукового юридичного інституту, забезпечуючи 

викладання дисциплін приватного права, підготовку студентів, 

магістрантів, аспірантів та докторантів. Найбільшим здобутком 

кафедри є професорсько-викладацький склад, який щоденною працею 

вносить свій посильний вклад в розвиток навчально-наукового 

юридичного інституту і університету загалом.  

25-ти річний ювілей навчально-наукового юридичного інституту 

для кафедри цивільного права – це шлях від  заснування до 

формування колективу висококваліфікованих професіоналів, кожен з 

яких є педагогом, науковцем, правником. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія становлення 
кафедри цивільного права 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кафедра цивільного права і  процесу створена 12 червня 1995 року у 

складі юридичного факультету Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. Наказом ректора Прикарпатського університету імені 

Василя Стефаника професора Б.К. Остафійчука № 135-к від 21 жовтня 2008 

року кафедра цивільного права і процесу реформована у кафедру цивільного 

права. Профільними дисциплінами кафедри цивільного права залишились 

дисципліни з галузей матеріального приватного права. 

Першим завідувачем кафедри 

став академік НАПрН України, 

Заслужений діяч науки і техніки, 

доктор юридичних наук, професор 

Володимир Васильович Луць, який 

очолював кафедру до 2002 року. На 

новоствореній кафедрі на той час 

працювали кандидат юридичних наук, 

доцент М. В. Іванчук; доценти 

кафедри О. А. Вівчаренко, В. Д. Басай; 

асистенти В. А. Васильєва, 

Н. П. Бідочко, Н. Ю. Іванова. Сьогодні 

доктор юридичних наук, доцент, 

Заслужений юрист України Олег 

Антонович Вівчаренко – професор 

кафедри трудового, аграрного та екологічного права, заступник директора 

навчально-наукового юридичного інституту. 

Згодом професорсько-викладацький склад кафедри цивільного права і 

процесу поповнюється. У 1997 році на посади старших викладачів кафедри 

цивільного права і процесу залучаються полковник міліції у відставці 

А.І.Кальмук (1997-2007 рр.), підполковник міліції у відставці І. М. Кецмен 

(1997-2008 рр.), асистент Ю .Ю. Юрченко (1997-2007 рр.). На умовах 

сумісництва до викладання дисциплін, що забезпечуються кафедрою 

залучаються юристи-практики. Зокрема, з 1996 року теоретичні положення та 

практичні навики студентам передавали голова Івано-Франківського 

апеляційного суду, кандидат юридичних наук П. О. Гвоздик (1996-2008 рр.); 

суддя Тисменицького районного суду В. В. Вуйців; суддя апеляційного суду 

Івано-Франківської області В. А. Девляшевський; завідувач Першої Івано-

Франківської державної нотаріальної контори М. І. Стецьків, яка працювала на 

посаді старшого викладача кафедри до 2012 року. 

 
Луць Володимир Васильович 

доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України 



 

 
Завідувач кафедри цивільного права і процесу 

проф. В. А. Васильєва (1 вересня 2006 р.) 

 

 

 
Доцент В. А. Васильєва, 

ст. викл. Л. М. Николайчук 

У зв'язку зі 

створенням у 1997 році 

філіалу кафедри 

цивільного права і 

процесу при Івано-

Франківському 

обласному арбітражу до 

викладацької діяльності 

залучаються судді 

арбітражного суду 

Г. З. Цюх і В. А. Юрчак. 

Посаду старшого викладача 

кафедри у 2000-2003 роках обіймала 

Л. М. Николайчук. Впродовж 2001-

2010 років у штаті кафедри адвокат, 

кандидат юридичних наук, доцент 

В. І. Розвадовський, який сьогодні – 

завідувач кафедри конституційного, 

міжнародного та адміністративного 

права. 

У 2002 році кафедру очолила і 

до сьогодні успішно завідує доктор 

юридичних наук, професор 

Валентина Антонівна Васильєва, 

завдяки зусиллям та наполегливій 

праці якої формується 

цивілістична школа Прикарпаття. 

В той час до професорсько-

викладацького складу кафедри 

долучаються доцент 

П. О. Гвоздик;  професор, д.ю.н. 

П. Д. Пилипенко (2003-2006 рр); 

старші викладачі 

П. І. Проскурніцький, 

Ю. Ю. Юрченко; асистенти 

кафедри С. О. Бородовський, О. М. Великорода, Б. І. Кукурудз. 

 
Професор Р. А. Майданик, ст. викладач М. І. Стецьків  



 

 
Засідання кафедри цивільного права, 15 березня 2005 р. 
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Починаючи з 2003 року професорсько-викладацький склад кафедри 

поповнюється молодими викладачами – випускниками аспірантури 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Так, з 

2003 до 2008 року у штаті кафедри була доцент М. В. Логвінова, яка сьогодні 

обіймає посаду заступника директора навчально-наукового юридичного 

інституту. У 2005 році на посаду асистента прийнята О. С. Олійник.  

В подальшому на кафедрі цивільного права працювали Н. В. Кохан 

(вересень 2004- березень 2006 р.), Л. В. Федюк (2006-2014 рр.), О. Я. Кузьмич 

(2007-2010 рр.), І. Р. Калаур (2003-2007 рр.). Сьогодні І. Р. Калаур – доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу 

юридичного факультету Тернопільського національного економічного 

університету. 

Реформування кафедри цивільного права і процесу у кафедру цивільного 

права (наказ ректора ПНУ ім. В. Стефаника № 135 від 21.10.2008 р.) зумовлює 



 

 

Колектив кафедри цивільного права (грудень 2009 р.) 

оновлення професорсько-викладацького складу кафедри. У 2008 році до складу 

колективу кафедри долучаються асистенти А. М. Козлов, В. В. Корольов.(2008-

2011 рр.), О. Р. Ковалишин (2008-2012 рр.), викладач Р. М. Андрусяк (2008-

2014 рр.), доценти І. І. Банасевич та І. В. Мироненко. 

 

 

 

 

У 2010 році на посаду викладача прийнята О. І. Зозуляк, у 2011 р. – 

доцент Р. М. Гейнц. 

Колектив кафедри цивільного права (червень 2012 р.) 

Зліва направо: доцент І.В. Мироненко, асистент А. М. Козлов, дцент А. В.Зеліско,  

доцент О. І. Зозуляк, завідувач кафедри В.А. Васильєва, доцент І.І. Банасевич,  

доцент Л. В. Федюк, доцент О. С. Олійник, Р. М. доцент Гейнц, ст. лаборант В.Д. Щерба,  

викладач Р. М. Андрусяк 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День юриста (актова зала юридичного інституту, 8 жовтня 2016 р.) 

За час свого існування кафедра цивільного права активно та різнопланово 

розвивається, нею набуто значний досвід проведення наукових досліджень, 

накопичено достатньо науково-практичних знань, що втілювалося у її якісній та 

ефективній роботі. 

Станом на 1 червня 2017 року у штаті кафедри цивільного права 

працюють: академік Національної академії правових наук України, доктор 

юридичних наук, професор В. В. Луць, 

доктор юридичних наук, професор В. А. Васильєва, 

доктор юридичних наук, доцент А. В. Коструба, 

кандидати юридичних наук, доценти І. І. Банасевич, Р. М. Гейнц, 

А. В. Зеліско, О. І. Зозуляк, І. В. Мироненко, О. С. Олійник, 

кандидати юридичних наук, викладачі Н. М. Стефанишин, Т. Я. Схаб-

Бучинська, викладач А. М. Козлов. 

До викладання дисциплін, які забезпечуються кафедрою цивільного права 

за сумісництвом залучаються співробітники Лабораторії з вивчення проблем 

корпоративного права, кандидати юридичних наук І. Б. Саракун та Л. В. Сіщук, 

практичні працівники у сфері права – кандидат юридичних наук 

Н. А. Сліпенчук, асистент Ю. А. Чмихов, асистент, кандидат юридичних наук  

У. П. Гришко та асистент О.-А. В. Сохан. 

Важливе значення для забезпечення навчально-виховного процесу та 

роботи кафедри цивільного права мають лаборанти кафедри. З часу її 

заснування лаборантами кафедри були Р. М. Жирун, Г. З. Бачинська, 

М. С. Стефурак, С. З. Пилип'юк, М. Д. Пленюк, В. Д. Щерба. 



 

 
Колектив кафедри цивільного права, 2 червня 2017 р. 

(зліва направо: доцент І. І. Банасевич, викладач Т. Я. Схаб-Бучинська, доцент А. В. Зеліско,  

доцент О. І. Зозуляк, доцент О. С. Олійник, професор А. В. Коструба, 

професор В. А. Васильєва., викладач Н. М. Стефанишин, доцент Р. М. Гейнц) 

  

Колектив кафедри цивільного права, 20 червня 2017 р. 

 (зліва направо: доцент І. В. Мироненко, доцент Р. М. Гейнц, доцент О. І. Зозуляк, 

викладач Т. Я. Схаб-Бучинська, доцент О. С. Олійник, професор В. А. Васильєва, 

викладач Н. М. Стефанишин, доцент І. І. Банасевич, викладач А. М. Козлов, 

викладач Н. А. Сліпенчук, доцент А. В. Зеліско) 



 

 

 

 

 

 

Наукова робота кафедри 

цивільного права 



 

 
Всеукраїнська конференція молодих вчених (2004 р.) 

 
Всеукраїнська конференція молодих вчених, 22.04.2005 р. 

 

Всеукраїнський семінар «Охорона корпоративних 

права», 1.10.2010 р. 

З моменту створення і до сьогодні  одним із пріоритетних напрямків 

діяльності кафедри цивільного права є проведення фундаментальних та 

прикладних досліджень у сфері приватноправового регулювання відносин, що 

знайшло своє відображення у наукових здобутках аспірантів, докторантів та 

викладачів кафедри.  

У вересні 1997 року на 

базі кафедри цивільного права і 

процесу відкривається 

аспірантура за спеціальністю 

12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне 

право. З моменту створення і до 

сьогодні аспіранти кафедри 

цивільного права беруть 

активну участь у різноманітних 

наукових заходах – 

конференціях, круглих 

столах, семінарах. За час 

існування аспірантури було 

написано та успішно 

захищено понад п’ятдесят 

дисертаційних робіт на 

здобуття наукового ступеня 

кандидата наук.  

Випускники 

аспірантури кафедри 

цивільного права згодом успішно 

влилися у її професорсько-

викладацький склад. Це доценти 

кафедри І. І. Банасевич, 

А. В. Зеліско, І. В. Мироненко, 

О. С. Олійник, викладачі 

Т. Я. Схаб-Бучинська, 

У. П. Гришко, Н. А. Сліпенчук, 

Л. В. Сіщук, доценти кафедри 



 

 
Аспіранти кафедри цивільного права (2014 р.) 

 

Аспіранти кафедри цивільного права (2012 р.) 

(Зліва направо: Сіщук Л.В., Постоловська Л.В., Бабецька І.Я., Дузінкевич Т.І.,  

Гунда А.О., Федорончук А.В., Тонієвич Є.Д., Семків В.В., Козак Н.В.) 

 

судочинства О. Я. Кузьмич, М. В. Логвінова та інші викладачі навчально-

наукового юридичного інституту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 2016 року кафедра 

цивільного права є 

випусковою для 

аспірантури з підготовки 

докторів філософії за 

спеціальністю «Право». 

Станом на 1 червня 2017 р. 

15 аспірантів (Зінич Л. В., 

Нечитайло Т. О., Сохан О.-

А. В., Горблянський В. Я., 

Гнідан Р. М., Костів І. Я., 

Кобилянська А. Б., 

Петечел Н. М., Кручок А. Б., Данилюк М. Б., Саветчук В. М., Мазепа Н. В., 

Бартків Н. Я., Пилипко Ю. О., Мартинюк В. А.) працюють у сфері цивільного 

права, виконуючи дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. 

Наукові дослідження колективом кафедри проводяться в рамках наукової 

теми: «Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в 



 

умовах ринкової економіки» (номер державної реєстрації – 0110U001557). 

Основними результатами наукової роботи є фахові статті, тези конференцій, 

захищені кандидатські дисертації, в яких досліджується цивільне-правове 

регулювання корпоративних правовідносин на основі нової законодавчої бази; 

науково-теоретичне обґрунтування вдосконалення чинного  законодавство у 

сфері цивільно-правового регулювання майнових та особистих немайнових 

прав фізичних і юридичних осіб; розробка перспективного законодавство у 

сфері договірного права, виявлення особливостей та вдосконалення правових 

норм у сфері регулювання сімейних правовідносин та відносин права 

інтелектуальної власності. 

Результати дисертаційних досліджень та інших наукових пошуків 

відображені у численних монографічних виданнях, навчальних посібниках 

професорсько-викладацького складу кафедри цивільного права. 

Васильєва В. А. Договір консигнації: монографія / 

В. А. Васильєва. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 148 с. 

Васильєва В. А. Цивільно-правове 

регулювання діяльності з надання 

посередницьких послуг. Монографія / 

В. А. Васильєва. – Івано-Франківськ: ВДВ 

ЦІТ Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника, 2006.–346 с. 

Саракун І. Б. Здійснення 

корпоративних прав учасниками (засновниками) 

господарських товариств (цивільно-правовий аспект): 

монографія / І. Б. Саракун: Акад. прав. Наук України. НДІ 

приват. Права і підприємництва. – К, 2009. – 155 с. 

Богославець В. М. Договори про 

надання правових послуг: монографія / 

В. М. Богославець. – Івано-Франківськ: 

Вид-во Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника, 2009. – 

176 с. 

Зеліско А. В. Правовий статус 

споживчих товариств: монографія / 

А. В. Зеліско. – Івано-Франківськ, Сімик, 2011. – 184 с.  



 

Мироненко І. В. Зміст та межі здійснення права 

приватної власності на землю в Україні: монографія / 

І. В. Мироненко. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2012. – 

190 с. 

Луць В. В. Строки і терміни у 

цивільному праві: монографія / В. В. 

Луць. – К.: Юрінком Iнтер, 2013. – 320 с. 

Федюк Л. В. Особисті немайнові 

права юридичних осіб: монографія / 

Л. В. Федюк. – Івано-Франківськ, 

прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 

2013. – 500 с. 

Зозуляк О. І. Реалізація цивільної 

правосуб’єктності юридичних осіб у 

договірній формі: монографія / О. І. Зозуляк. – Івано-

Франківськ, Нова Зоря. – 2013. – 2016 с. 

Коструба А. В. Юридичні факти в 

механізмі право припинення цивільних 

відносин: монографія / А. В. Коструба  . – 

К.: Ін. Юре, 2014. – 376 с.  

Бойко Н. М. Договір позички: 

монографія / Н. М. Бойко. – Івано-

Франківськ, Нова зоря. – 2015. – 290 с. 

 

Зеліско А. В. Підприємницькі 
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монографія / А. В. Зеліско. – Івано-

Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. 

Василя Стефаника, 2016. – 445 с. 

 

Зозуляк О. Непідприємницькі юридичні особи як 
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аспекти: монографія / О. Зозуляк. – Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2017. – 432 с. 



 

 
м. Харків, 2015 р. 

 

м. Івано-Франківськ, 27.04.2012 р. 

 
м. Київ, 2005 р. 

 
Конференція «Еволюція приватного права», м. Катовіце, Польща,  

15-16.10.2015 р. 

Впродовж всього часу функціонування кафедри цивільного права її 

професорсько-викладацький 

склад бере участь у 

міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних науково-

практичних конференціях, а 

також виступає ініціатором 

проведення наукових заходів які 

проводяться в навчально-

науковому юридичному 

інституті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

м. Київ, 10 червня 2016 року 

 
Президія спеціалізованої Вченої Ради К 20.051.14 

10 червня 2016 року у Третій міжнародній науково-теоретичній 

конференції «Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практика 

застосування)», присвяченій 20-річчю Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН 

України взяла участь завідувач кафедри цивільного права, професор В.А. 

Васильєва. 

На кафедрі цивільного права в рамках наукової діяльності діє науковий 

семінар на засіданнях якого попередньо обговорюються дисертаційні роботи 

здобувачів, відгуки на автореферати дисертацій, заслуховуються питання стану 

наукової роботи викладачів кафедри. 

Наказом Міністерства освіти і науки № 820 від 11 липня 2016 р. у 

навчально-науковому 

юридичному інституті 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет 

ім. Василя Стефаника» 

створено спеціалізовану 

вчену раду К 20.051.14 із 

прийняттям до розгляду 

та захисту дисертацій на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 



 

 
Засідання спеціалізованої Вченої Ради (8 грудня 2016 р., перший захист дисертаційної роботи) 

юридичних наук (доктора філософії у галузі права) за спеціальністю 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 

До складу вченої ради входять: проф., д.ю.н. Васильєва В. А. (голова 

ради), доц., д.ю.н. Коструба А. В. (заступник голови), доц., к.ю.н. Банасевич І. І. 

(вчений секретар), доц., д.ю.н. Вівчаренко О. А., доц., д.ю.н. Дякович М. М., 

доц., к.ю.н. Гейнц Р. М., доц., к.ю.н. Зеліско А. В., доц., к.ю.н. Зозуляк О. І., 

доц., к.ю.н. Олійник О. С., проф.. д.ю.н. Кобецька Н. Р., д.ю.н. Кравчук В. М., 

проф., д.ю.н. Крупчан О.Д., доц., к.ю.н. Логвінова М. В., д.ю.н. Махінчук В. М., 

д.ю.н. Примак В. Д.  

За перший рік роботи спеціалізованої вченої ради було захищено 8 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 



 

 

Підписання договору про співпрацю з Католицьким університетом ім. Павла II  

Важливою складовою наукової роботи кафедри є міжнародна співпраця у 

сфері корпоративного права, витоки якої сягають 2012 року. Спільно з 

Лабораторією вивчення проблем корпоративного права Науково - дослідного 

інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України кафедра цивільного пава 

співпрацює з Католицьким університетом ім. Павла II (м. Люблін, Республіка 

Польща) з питань порівняльно-правового аналізу нормативно-правових актів, 

що регулюють діяльність господарських товариств Республіки Польща та 

України. Безпосередня співпраця здійснюється через заст. декана юридичного 

факультету д.ю.н, професора Анджея Гербета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільно із викладачами Католицького університету ім. Павла II (м. 

Люблін, Республіка Польща) видано монографію:   

Корпоративне право Австрії та України: монографія / 

Васильєва В.А., Ковалишин О. Р., Вікторія 

Робертсон. [та ін.]; за ред. проф. В.А. 

Васильєвої. – Івано-Франківськ, 2015. – 250 

с. 

Корпоративне право Польщі та 

України: монографія / Васильєва В.А., 

Гербет Анджей, Ковалишин О.Р. [та ін.]; за 

ред. проф. В.А. Васильєвої. – Івано-Франківськ, 2016. – 377 с. 



 

 

III Всеукраїнський конкурс наукових робіт з корпоративного 

права, грудень 2014 р. 

Спільно із викладачами факультету права та адміністрації Сілезького 

університету планується видання монографії: «Корпоративне право країн 

Вишеградської групи: досвід для України». Співпраця здійснюється через заст. 

декана, завідувача кафедри комерційного права проф. Пьотра Пініора. 

З кафедрою комерційного права Трнавського Університету (м. Трнава, 

Словаччина) співпраця відбувається в межах Угоди про співпрацю (жовтень 

2014 р. – березень 2019 р.). Контактна особа від Університету-партнера – 

доктор права Петер Месарош. Співпраця передбачає двосторонні стажування, 

читання лекцій, написання спільної монографії.  

З кафедрою комерційного права Сілецького Університету (Республіка 

Польща) співпраця відбувається в межах Угоди про співпрацю (березень 2014 

р. – жовтень 2019 р.). Співпраця передбачає читання лекцій, написання спільної 

монографії.  

Одним із напрямків наукової діяльності професорсько-викладацького 

складу кафедри є залучення студентів навчально-наукового юридичного 

інституту до написання наукових робіт з корпоративного права та роботі 

наукового гуртка «Цивілістичний клуб». 

Починаючи з 2012 року, щорічно, на базі навчально-наукового 

юридичного інституту 

проводиться конкурс 

студентських наукових 

робіт з корпоративного 

права у роботі журі 

якого беруть участь 

доцент кафедри 

цивільного права 

А. В. Зеліско та наукові 

співробітники 

Лабораторії вивчення 

проблем корпоративного 

права. – І. Б. Саракун, 

 В. Васильєва, 

Л. В. Сіщук. 

 



 

 
IV Всеукраїнський конкурс «Актуальні проблеми правового регулювання 

корпоративних правовідносин», 12 грудня 2015 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Всеукраїнський 

конкурс  

«Вдосконалення 

правового 

регулювання 

корпоративних 

правовідносин»,  

26.11.2016 р. 

 

 

 

 



 

 

Витоки студентського наукового гуртку «Цивілістичний клуб» сягають 

2005 року. До 2007 року керівництво науковим гуртком здійснював старший 

викладач кафедри Ю.Ю. Юрченко. У 2010-2011 н.р. «Цивілістичний клуб» 

очолював асистент кафедри В.В. Корольов. Сьогодні керівниками гуртка є 

доцент кафедри А.В. Зеліско та асистент кафедри А.М. Козлов.  

Учасники гуртка беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, публікують тези 

доповідей у наукових збірниках. У період з 2012-2017 року під керівництвом 

доц. Зеліско А.В. учасники гуртка займали призові місця за результатами 

Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт. Зокрема: 

 – студентка 4-го курсу Судак В.В. – переможець II туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук (березень 2012 р.), 

отримала Диплом III ступеня (науковий керівник доцент А. В. Зеліско); 

 – студентка 4-го курсу Кропельницька Л.І. – переможець II туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук 

(березень 2008 р.) отримала Диплом II ступеня (науковий керівник доцент А.В. 

Зеліско); 

– студентка 4-го курсу Затолюк М.В. - переможець II туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук 

(березень 2016 р.), отримала Диплом III ступеня (науковий керівник доцент 

А. В. Зеліско).  

Діяльність наукового гуртка включає також організацію круглих столів за 

участю членів гуртка, науково-педагогічних працівників кафедри та 

запрошених представників із сфери практики, зокрема, на тему «Послуга як 

об’єкт цивільних правовідносин» (2015 р.) «Цивільно-правове регулювання 

відносин у сфері IT-технологій» (2017 р.).  

Учасники науково гуртка беруть активну участь у щорічній 

Всеукраїнській науковій 

студентській конференції 

«Законодавство України: 

погляд молодих правників».  

 

 

Круглий стіл «Правові проблеми 

здійснення майнових та 

немайнових прав», 14.05.2016 р. 

31 травня 2017 року 



 

 

Асоціація випускників навчально-наукового юридичного інституту провела 

презентацію першого україномовного видання Цивільного кодексу Галичини 

1797 року, участь у якій взяли викладачі кафедри цивільного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наукова співпраця кафедри 
цивільного права із Лабораторією  
вивчення проблем корпоративного 

права Науково-дослідного 
інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка  
Ф. Г. Бурчака НАПрН України 



 

 

Колектив Лабораторії  вивчення проблем 

корпоративного права (2005 р.) 

 
Колектив Лабораторії  вивчення проблем корпоративного 

права (2012 р.) 

Окремим напрямком наукової роботи кафедри цивільного права є її 

співпраця із Лабораторією вивчення проблем корпоративного права Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України (м.Київ), яка створена на базі Юридичного 

інституту у липні 2001 р.  

Основними завданнями Лабораторії є сприяння науковому 

обґрунтуванню вдосконалення механізму правового регулювання 

корпоративних відносин, 

здійснення державної 

політики у галузі державного 

управління корпоративними 

правами, адаптації та 

уніфікації внутрішнього 

законодавства України 

відповідно до принципів та 

норм Європейського 

співтовариства і 

міжнародного права. 

До 2012 року 

керівником Лабораторії був 

професор В. В. Луць. З 2012 року безпосереднє керівництво діяльністю 

Лабораторії здійснює професор В. А. Васильєва. 

Впродовж 2002-2016 

років спільно з 

Лабораторією було 

проведено 14 наукових 

заходів, серед яких – 

семінари, науково-

практичні конференції та 

круглі столи, які збирали у 

стінах Юридичного 

інституту десятки відомих 

науковців та молодих 

вчених-юристів, що 

досліджують проблеми 

корпоративного права з усієї України та інших європейських країн, а також 

юристів-практиків, суддів, нотаріусів та адвокатів. 



 

3-4 жовтня 2002 року була проведена науково-практична конференція, 

присвячена 10-тій річниці заснування юридичного інституту 

Прикарпатського університету ім. В. Стефаника «Нові Цивільний і 

Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства 

України». Серед учасників конференції В. В. Луць, А. С. Довгерт, 

В. М. Коссак, М. В. Костицький, О.А.Підопригора, П. О. Гвоздик, 

М. І. Стецьків, С. О. Бородовський, Н. С. Кучера, О. М. Великорода, 

І. М. Кецмен., Л. М. Шандровська, І. Є. Якубівський, О. М. Чабан 

26 – 27 вересня 2003 року – Міжрегіональна науково-практична 

конференція «Становлення та розвиток корпоративного права в Україні». 

Учасники конференції: В. В. Луць, В. М. Коссак, М. К. Галянтич, А. С. Довгерт, 

О. В. Дзера, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, І. В. Спасибо-Фатєєва, 

О. Р. Кібенко, В. В. Мироненко, П. Д. Гуйван, В. М. Махінчук, 

М. В. Костицький, Ю. В. Юрченко, В. А. Юрчак, П. М. Черепій, 

І. А. Селіванова, В. М. Кравчук, Л. С. Нецька, П. І. Проскурніцький, 

О. Г. Кривенко, С. О. Бородовський, К. І. Кузьмін, М. М. Карпенко, 

Т. Г. Попович, А. А. Герц, В. В. Кафарський. 

19 листопада 2004 року – Науково-практичний семінар «Приватно-

правові питання створення та діяльності акціонерних товариств». Участь у 

семінарі взяли: В. В. Луць, М. К. Галянтич, В. М. Махінчук, О. В. Басай, 

Ю. Ю. Юрченко, Ю. М. Левик, Г. М. Ілемська.  

14 жовтня 2005 року – Науково-практичний семінар «Проблеми 

здійснення і захисту корпоративних прав в Україні». Учасники семіару: 

В. В. Луць, О. В. Дзера, Р. А. Майданик, В. М. Коссак, М. К. Галянтич, 

Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. М. Кравчук, 



 

 

 

 

 

 

В. М. Махінчук, Р. Б. Шишка, І. А. Селіванова, О. С. Яворська, Р. Б. Сивий, 

М. І. Стецьків, Г. М. Волянська, І. І. Новосєльцев, Л. В. Винар, О. В. Басай, 

Г. М. Ілемська. М. І. Кишинський, О. С. Туренський. 

25 вересня 2006 року проведено науково-практичний семінар, 

присвячений обговоренню проекту Закону «Про акціонерні товариства» – 

«Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в 

сучасних умовах». 

19–20 жовтня 2007 року – Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Поєднання публічно-правових та приватноправових 

механізмів регулювання господарських відносин». Участь у конференції 

взяли: В. В. Луць, О М. Вінник, Р. Б. Шишка, М. К. Галянтич, А. Б. Гриняк, 

В. В. Носік, І. Е. Берестова, В. І. Бобрик, Є. О. Мічурін, В. М. Махінчук, 

Е. С. Янкова, С. О. Бородовський, І. В. Апопій. 



 

25 – 26 вересня 2009 року – Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин 

в сучасних умовах». У семінарі взяли участь: В. В. Луць, О. В. Дзера, 

Р. А. Майданик, Р. Б. Шишка, В. М. Коссак, М. К. Галянтич, І. В. Спасибо-

Фатєєва, О М. Вінник, І.А.Жилінкова, Л. С. Нецька, І. А. Селіванова, 

В. М. Кравчук, В. М. Махінчук, І. Е. Берестова, В. І. Бобрик, Є. О. Мічурін, 

А. Б. Гриняк, Ю. Ю. Симонян, В. М. Зубар, О. О. Первомайський, 

С. В. Томчишен, В. С. Ковальський, Л. В. Винар, Г. О. Ульянова, 

С. Ю. Бурлаков, С. О. Короєд.  

1 – 2 жовтня 2010 року – Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Охорона корпоративних прав». Учасники семінару: В. В. Луць, 

О. В. Дзера, М. К. Галянтич, В. М. Коссак, І.М.Кучеренко, Є. О. Харитонов, 

О. І. Хартонова, Р. Б. Шишка, Л. С. Нецька, С. В. Томчишен, В. М. Зубар, 



 

В. Б. Хлопан, І. М. Кравець, В. І. Бобрик, М. І. Стецьків, А. Б. Гриняк, 

Л. В. Винар, С. О. Бородовський, Н. В. Щербакова, Г. О. Ульянова, 

В. В. Шестіріков, В. Ю. Носенко, Н. Д. Костова, Т. Б. Штим, Б. А. Яськів, 

Є. М. Даниленко. 

 

 

 

 

 

23 – 24 вересня 2011 року - Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 10-ій річниці створення Лабораторії з вивчення 

проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права 

і підприємництва Національної академії правових наук України «Проблеми 

охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин». Серед учасників 

конференції: В. В. Луць, М. К. Галянтич, А. С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова, 

Р. Б. Шишка, В. М. Коссак, Р. А. Майданик, В. М. Кравчук, О. С. Яворська, 

І. А. Селіванова, В. І. Бобрик, В. М. Махінчук, В. І. Цікало, І. В. Венедіктова, 

Л. С. Нецька, В. М. Зубар, І. Е. Берестова, Л. В. Винар, С. О. Бородовський, 

Г. О. Ульянова, М. І. Стецьків, А. Б. Гриняк, Є. М. Даниленко, Н. І. Шевченко, 

В. В. Кочин, О. М. Литвиненко. 



 
 

21-22 вересня 2012 року – Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Вдосконалення правового регулювання корпоративних 

відносин». У конференції взяли участь М. К. Галянтич, В. М. Коссак, 

О. С. Яворська, І. А. Селіванова, В. І. Цікало, С. О. Сліпченко, Ю. Б. Бек, 

Ю. М. Жорнокуй, О. О. Первомайський, В. М. Махінчук, В. І. Бобрик, 

Л. В. Винар, В. В. Кочин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 – 29 червня 2013 року – Круглий стіл «Актуальні проблеми 

української цивілістики», присвячений 20-й річниці заснування Національної 

академії правових наук України. В ньому взяли участь відомі українські вчені–

цивілісти: д.ю.н., академік НАПрН України О. Д. Крупчан, д.ю.н., академік 

НАПрН України В. В. Луць, д.ю.н., професор М. К. Галянтич, д.ю.н., професор, 

заслужений юрист 

України, директор 

юридичного 

інституту 

Прикарпатського 

національного 

університету імені 

Василя Стефаника 

В. А. Васильєва.  

 

На відзначення 

20-ти річчя 

створення 

Національної Академії правових наук України та в рамках конференції її 

учасниками було 

здійснено 

сходження на 

гору Піп Іван, де 

біля обсерваторії 

закладено 

капсулу з 

інформацією про 

цю подію. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27-28 вересня 2013 року – Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Корпоративні правочини».  

Серед учасників конференції: В. В. Луць, М. К. Галянтич, Р. Б. Шишка, 

А. Б. Гриняк, В. В. Васильєва, О. О. Первомайський, С. О. Сліпченко, 

Ю. М. Жорнокуй, В. І. Цікало, Ю. І. Попов, В. М. Короленко С. В. Ясечко, 

Н. Б. Солтис, А. В. Зеліско, І. Б. Саракун, І. О. Турчак, Є. М. Даниленко, 

В. Ю. Пашутіна, Г. О. Уразова, Г. Г. Гнідченко. 

 

 

З 2014 року розпочинається новий етап проведення наукових 

конференцій з проблематики корпоративного права, які набувають статусу 

міжнародних. 

 



 

26-27 вересня 2014 року – Міжнародна наукова-практична 

конференція «Корпоративне право України та інших Європейських країн: 

порівняльно-правова характеристика».  

Конференцію розпочали з вітальними словами кандидат юридичних наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» Н. Р. Кобецька, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри 

цивільного права, директор Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» В. А. Васильєва та доктор 

юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор НДІ 

приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 

України О. Д. Крупчан. 



 
 

В конференції взяли участь В. В. Луць, М. К. Галянтич, Р. Б. Шишка, 

О. В. Кохановська, Пьотр Піньйор, О. В. Дзера, Р. А. Майданик, О. С. Яворська, 

В. М. Махінчук, А. Б. Гриняк, Матеуш Жаба, Адам Сланія, П. Зданіковський, 

О. О. Первомайський, В. І. Бобрик, В. М. Зубар, С. О. Бородовський, 

В.М.Короленко, С. Шестіріков, М. Легенченко, О. Крижний, С. Ясечко, 

В. Кожевнікова, Л. Винар. 

 

 

 

 

 



 

2-3 жовтня 2015 року – Міжнародна наукова-практична конференція 

«Корпоративне право України та інших Європейських країн: шдяхи 

гарпонізації». Учасники конференції: Вижиковський Войцех, Врубель 

Александр, Матеуш Жаба, Пьотр Піньор, Адам Сланія, В. В. Посполітак, 

Р. А. Майданик, О. Д. Крупчан, В. М. Коссак, О. О. Первомайський, 

О. П. Печений, О. А. Беляневич, І. В. Спасибо-Фатєєва, О. О. Бакалінська, 

В. А. Васильєва, О. С. Яворська, С. В. Ясечко, В. І. Цікало, М. М. Дякович, 

В. В. Васильєва, О. Р. Ковалишин, В. О. Кожевнікова, А. В. Коструба, 

І. Б. Саракун, А. В. Зеліско, О. І. Зозуляк, Л. В. Сіщук, Н. А. Сліпенчук, 

Г. О. Уразова, Н. Ю. Філатова. 

У ході проведення заходу директор Юридичного інституту, професор 

Валентина Васильєва презентувала монографію «Корпоративне право Австрії 

та України», до авторського колективу якої увійшли наукові співробітники 

Лабораторії з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, наукові 

співробітники Інституту корпоративного та міжнародного комерційного права 

Університету Карла та Франца, викладачі кафедри цивільного права 

Юридичного інституту. 

 

 

 

 



 

30.09-01.10.2016 р. - Міжнародна наукова-практична конференція 

«Адаптація корпоративного законодавства України до права 

Європейського Союзу», участь у якій взяли представники України, Республіки 

Білорусь, Польщі, Чехії, Словаччина та ін.  

Адам Сланія, Пьотр Піньор, Рабан Пшемислав, М. В. Бернацький, 

В. А. Васильєва, Войцех Вижиковський, М. К. Галянтич, І. Р. Калаур, Сюзанна 

Кжикальська, В. В. Кочин, В. М. Махінчук, І. О. Ромащенко, Р. Б. Сабодаш, 

Н. В. Федорченко, І. І. Гордович, Стоіка Камелія Флорентіна, О. С. Яворська, 

Л. Л. Тарасенко, Ю. Х. Тарасенко, А. В. Коструба, В. В. Васильєва, 

І. Б. Саракун, О. Р. Ковалишин, М. О. Ткалич, Ф. М. Ханієва, Ю. О. Пилипко, 

Л. В. Сіщук. 

За результатами конференцій та семінарів публіковано 10 збірників 

наукових праць. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична та 

виховна робота кафедри 

цивільного права 



 

 

Навчально-методичний кабінет кафедри 

цивільного права 

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри цивільного права забезпечує 

викладання студентам навчально-наукового юридичного інституту, які 

здобувають ступінь бакалавра таких нормативних дисциплін як «Основи 

римського приватного права», «Цивільне право України», «Сімейне право 

України», «Міжнародне приватне право», «Господарське право України», а 

також дисципліни за вибором студента, а саме: «Право інтелектуальної 

власності», «Спадкове право», «Досудове врегулювання спорів», «Житлове 

право», «Охорона та захист особистих немайнових прав» та ін.  

У 2007 році при кафедрі цивільного права відкрито магістратуру за 

спеціалізацією 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право, в якій сьогодні навчаються 27 студентів денної та 

25 студентів заочної форми навчання. 

Навчальні заняття магістрантів проводяться в навчально-методичному 

кабінеті кафедри цивільного 

права. 

 

З 2017/2018 н.р. кафедра цивільного права є випусковою для магістрів 

спеціальності «Право» за спеціалізаціями «Приватне право» та «Корпоративне 

право». Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціалізації 

«Приватне право» передбачає вивчення таких нормативних дисциплін як 

«Договір як цивільно-правова форма товарного обороту», «Актуальні проблеми 

приватного права», «Порівняльне речове право», «Колізії в сімейному праві», 

«Захист цивільних прав та інтересів», «Санкції в цивільному праві», 

«Комерційне право ЄС (англ. мовою)» та низки дисциплін вільного вибору 

студента, якими магістрантам пропонуються до вивчення та наукового аналізу 

найбільш перспективні та проблемні аспекти приватного права, а також 

напрями адаптації цивільного законодавства України до стандартів 

Європейського Союзу. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціалізації 



 

«Корпоративне право» передбачає вивчення таких нормативних дисциплін як 

«Корпоративне право України», «Банківське право України», «Акціонерне 

право», «Корпоративне управління», «Розпорядження корпоративними 

правами», «Охорона і захист корпоративних прав та інтересів», «Правовий 

статус корпорацій в праві ЄС (англ. мовою)» та низки дисциплін вільного 

вибору студента, якими магістрантам пропонується поглиблене вивчення 

правого регулювання корпоративних відносин в Україні та Європейському 

Союзі, а також науковий аналіз проблематики корпоративного права. 

Професорсько-викладацький склад кафедри цивільного права активно 

працює над підготовкою навчально-методичної літератури, навчальних 

підручників та посібників. Зокрема, професори В. А. Васильєва та В. В. Луць є 

співавторами навчальних підручників з «Цивільного права України», 

«Договірного права України», «Корпоративного права України» та науково-

практичного коментаря Цивільного кодексу України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. В. Мироненко є автором 

навчальних підручників з дисциплін 

«Міжнародне приватне право» та 

«Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності». 

 



 

 

 

Завідувач кафедри цивільного права, професор 

Васильєва В.А., доценти Банасевич І.І., Гейнц Р.М., 

Зеліско А.В., Зозуляк О.І., Мироненко І.В. є співавторами 

колективної монографії «Договір як універсальна форма 

правового регулювання» (2016 р.). 

 

Навчальні дисципліни кафедри цивільного права 

забезпечені навчально-

методичною документацією (Методичними 

вказівками для підготовки до семінарських 

занять та Методичними вказівками для 

забезпечення самостійної роботи студентів 

денної та заочної форм навчання), а також 

електронними навчальними матеріалами у 

системі дистанційного навчання на сайті 

ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника».  

 

 

Наукові і навчально-методичні 

розробки професорсько-викладацького 

складу кафедри зберігаються в 

навчально-методичному кабінеті. 

 Важливою складовою діяльності 

викладача вищого навчального закладу є 

постійне підвищення рівня педагогічної 

майстерності як складової фаховості 

педагога-юриста, набуття позитивного 

досвіду шляхом стажування як в 

Україні, так і поза її межами. Підвищенню якості лекційних і семінарських 

занять сприяє робота методичного семінару, на якому обговорюються форми та 

методики проведення лекційних та семінарських занять, методики узагальнення 

розв’язування практичних завдань, домашніх контрольних робіт тощо та 



 

заходів щодо підвищення педагогічної майстерності професорсько-

викладацького складу кафедри. 

Підвищенню педагогічної майстерності сприяє наукове стажування, яке 

проводиться викладачами кафедри цивільного права в Науково-дослідному 

інституті приватного права і підприємництва імені Ф.Г.Бурчака НАПрН 

України, інших українських та закордонних наукових установах. У червні 2012 

року наукове стажування пройшли професор В. А. Васильєва, доцент 

І. І. Банасевич, викладач А. М. Козлов, у жовтні 2013 року –  доценти 

А. В. Зеліско та І. В. Мироненко, у жовтні 2014 році – доцент О. С. Олійник, у 

лютому 2016 року – доценти Р. М. Гейнц та О. І. Зозуляк. Підвищення 

кваліфікації шляхом захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук у 2015 році пройшов професор А. В. Коструба. Викладачі 

Н. М. Стефанишин у травні 2014 року та Т. Я. Схаб-Бучинська у грудні 2016 

року пройшли підвищення кваліфікації шляхом захисту дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

У вересні 2013 

року доцент І. І. 

Банасевич  проходила 

стажування за 

програмою Open 

World Leadership 

Center США (м. 

Вашингтон,  м. 

Клівленд). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

18.09.2013 р.  

–  29.09.2013 р.,  

США 

 



 

 

 

Група ПР-43, червень 2013 р. 

Набуттю практичного досвіду професорсько-викладацького складу 

кафедри сприяє робота, яка проводиться в рамках співпраці з Верховним Судом 

України. Завідувач кафедри, професор В. А. Васильєва входить до складу 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді України та методичної 

ради при прокуратурі Івано-Франківської області. 

Важливе значення професорсько-викладацьким складом кафедри 

приділяється виховній роботі зі студентами навчально-наукового юридичного 

інституту. Доценти І. І. Банасевич, Р.М. Гейнц, А. В. Зеліско, І.В. Мироненко, 

О.С. Олійник, викладачі Н.М. Стефанишин, А.М. Козлов виконують обов’язки 

куратора академічних груп. Під керівництвом кураторів та 

студентського сенату студенти беруть участь у заходах, які 

проводяться в інституті та університеті, займають призові 

місця у конкурсах та спортивних змаганнях. Так, згідно з 

наказом №152 від 20.03.2013 р. «Про організацію та 

проведення огляду-конкурсу «Краща академічна група 

університету» та рішення загальноуніверситетської 

конкурсної 

комісії  від 

03.06.2013 р. переможцем 

огляду-конкурсу визначено 

групу ПР-43 (куратор – доцент 

кафедри цивільного права Р. М. 

Гейнц). 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД 

КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРАВА 
 

 

 

 

 

 



 

 
Володимир 

Васильович Луць 
професор кафедри цивільного 

права 
 

Доктор юридичних наук, 

професор, 

Академік НАПрН України, 

Заслужений діяч науки і техніки 

України 
 

Народився 11 грудня 1933 року в с. Рилівка Шепетівського району 

Хмельницької області. Після закінчення у 1953 році Славутського 

педагогічного училища вступив на юридичний факультет Львівського 

університету ім. І. Франка, який закінчив у 1958 році з дипломом з відзнакою. 

З жовтня 1957 року до серпня 1959 року працював на посаді державного 

арбітра Львівського обласного державного арбітражу, а з вересня 1959 року до 

вересня 1962 року навчався в аспірантурі Київського державного університету  

імені  Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка). У листопаді 1962 року захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Кількість і строки 

виконання в договорах на поставку продукції виробничо-технічного 

призначення». 

З вересня 1962 року працював на посаді доцента, а з 1976 до 1996 року 

завідувача кафедри цивільного права і процесу Львівського університету 

ім.І.Франка. У 1968-1971 та 1977-1980 роках обіймав посаду декана 

юридичного факультету Львівського університету ім. І. Франка. У жовтні 1975 

року Володимир Васильович захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук «Проблеми своєчасного укладення і 

виконання господарських договорів». Вчене звання професора присвоєно у 

1980 році. 

Впродовж 1996 – 2002 років очолював кафедру цивільного права та 

процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 



 

У 2002 – 2013 роках – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Академії муніципального управління. З 2002 року – керівник відділу проблем 

приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 

У 1993 році обраний членом-кореспондентом, а у 2000 році академіком 

Академії правових наук України.  

Очолює роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-

дослідному інституті приватного права і підприємництва ім. академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України, є членом спеціалізованої вченої ради 

Д 26.001.06 у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.  

Входить до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

України за цивільно-правовою спеціалізацією, Науково-консультативної ради 

Вищого господарського суду України, редакційної колегії журналів «Юридична 

Україна», «Вісник господарського судочинства», включений до 

рекомендаційного списку арбітрів Міжнародного комерційного арбітражного 

суду при Торгово-промисловій палаті України. 

Нагороди: «Відмінник освіти України» (1999 р.), третя премія у номінації 

підручників і навчальних посібників на конкурсі кращих юридичних видань 

(2001 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2003 р.), Грамота Верховної 

Ради України (2009), Почесна грамота Верховного Суду України (2014), 

лауреат Премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні заслуги в 

законотворчій, судовій і правозастосовній діяльності» (2014). 

Під науковим керівництвом Володимира Васильовича підготовлено цілу 

плеяду кандидатів юридичних наук та понад 20 докторів юридичних наук. 

Сферу наукових інтересів становлять проблеми комерційного права та 

договірного регулювання цивільних відносин.  

В.В. Луць є автором понад 300 наукових праць, у тому числі понад 30 

монографій, підручників та навчальних посібників з цивільного та 

корпоративного права, зокрема, автором монографій «Строки виконання 

договорів поставки» (1971 р.), «Заключение и исполнение хозяйственных 

договоров» (1978 р.), «Окремі види договірних зобов’язань» (1992 р.), 

співавтором монографій: «Юридична відповідальність» (1975 р.), «Духовні 

цінності українського народу» (1999 р.), «Правовий статус непідприємницьких 

організацій» (2006 р.), «Здійснення та захист корпоративних прав в Україні: 

цивільно-правові аспекти» (2007 р.), «Особливості захисту суб’єктивних 

цивільних прав» (2012 р.), «Охорона прав суб’єктів корпоративних відносин» 

(2013 р.), «Право власності на житло в Україні: доктрина та реалізація» (2016 



 

р.); співавтором підручників «Цивільне право України: кн. 1 та 2» (1999 р., 2002 

р., 2004 р.), «Цивільне право України. Загальна частина» (2008 р., 2010 р.), 

«Цивільне право України. Особлива частина» (2008 р., 2010 р.), «Корпоративне 

право України» (2010р.); автором та співавтором навчальних посібників 

«Строки в цивільних правовідносинах» (1992 р.), «Строки захисту цивільних 

прав» (1993 р.), «Зобов'язальне право» (1998 р.), «Контракти у підприємницькій 

діяльності» (1999 р., 2001 р., 2008 р.). Є співавтором Науково-практичного 

коментарю Цивільного кодексу України у 2-х томах. 

 

 
Валентина 
Антонівна 
Васильєва  

завідувач кафедри 
цивільного права 

 

Доктор юридичних наук, 

професор, 

Заслужений юрист України 
 

Народилася 2 квітня 1961 р. в с. Зіньків Віньковецького району 

Хмельницької області. У 1978-1983 рр. навчалася на юридичному факультеті 

Львівського університету ім. І.Франка. 

Науково-педагогічну діяльність розпочала з 1995 р. у  юридичному 

факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Правове регулювання відносин за договором 

консигнації». У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук на тему: «Проблеми цивільно-правового регулювання 

відносин з надання посередницьких  послуг». 

З вересня 2008 р. – директор навчально-наукового юридичного інституту 

ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника». У 



 

2011 році В. А. Васильєвій присвоєно вчене звання професора. 

У 2005 році В. А. Васильєва заснувала правничу асоціацію «Юридичний 

центр», є членом Асоціації юристів міжнародного права, суддя Постійно 

діючого Третейського суду при Спілці юристів України. Входить до складу 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді України та методичної 

ради при прокуратурі Івано-Франківської області. Є одним із співорганізаторів 

ГО «Асоціація випускників юридичного інституту», створеної у 2017 році. 

У 2012 році нагороджена відзнакою Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради «Відомий 

науковець року». У 2013 році ВА. Васильєвій присвоєно звання Заслужений 

юрист України. 

В. А. Васильєва очолює спеціалізовану вчену раду Д 20.051.14 у 

навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатського 

національного університету імені В. Стефаника», є членом спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.06 у Науково-дослідному інституті приватного права і 

підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 

Під керівництвом професора Васильєвої В. А. захистили дисертації 16 

здобувачів наукового ступеня кандидата наук. 

Сфера наукових інтересів: проблеми корпоративного права, зокрема 

питання цивільно-правового регулювання посередницької діяльності, 

договірного права, міжнародного приватного права. 

В. А. Васильєва є автором 2 монографій: «Договір консигнації» (2002 р.), 

«Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг» 

(2006 р.) та співавтором 5 монографій: «Здійснення та захист корпоративних 

прав (цивільно-правові аспекти» (2007р.), «Розробка механізму правового 

регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності» (2010 р.), 

«Охорона прав суб’єктів корпоративних правовідносин» (2013 р.), 

«Корпоративне право України та Польщі» (2014 р.), «Договір як універсальна 

форма правового регулювання» (2016 р.), «Корпоративне право України та 

Австрії» (2016 р.); співавтором постатейного коментаря до ЦК України (2007 р., 

2010 р.); співавтором підручників: «Цивільне право України. Загальна частина» 

(2005, 2010), «Цивільне право України. Особлива частина» ( 2010), «Договірне 

право. Особлива частина» (2010 р.), «Корпоративне право України» (2010), 

«Зобов'язальне право України» (2011). Є автором понад 80 наукових статей. 

 

 

 



 

 

Анатолій 
Володимирович 

Коструба  
професор кафедри цивільного 

права 
 

Доктор юридичних наук, 

доцент 
 

Народився 7 листопада 1978 року в м. Сімферополі. З 1995 року до 2000 

року навчався на юридичному факультеті Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (м. Сімферополь). Має вищу економічну 

освіту. У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему: «Коносамент як цінний папір».  

Педагогічну діяльність розпочав у листопаді 2003 року. До 2014 року 

працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри цивільного та 

трудового права Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. У 2009 році присвоєно вчене звання доцента. 

В період з 2014 року по 2015 рік – на посаді старшого наукового 

співробітника Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових 

наук України. 

У 2015 році  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук на тему: «Правоприпиняючі юридичні факти в механізмі 

правого регулювання цивільних майнових відносин». 

З вересня 2015 року працює на посаді професора кафедри цивільного 

права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 

Очолює роботу відділу зв'язків з державними органами і міжнародними 

організаціями Управління планування і координації правових досліджень в 

Україні апарату президії Національної академії правових наук України (м. 

Київ). 



 

Коструба А. В. здійснює керівництво написанням 2-х дисертаційних 

робіт, забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право 

України», «Особисті немайнові права», є заступником голови спеціалізованої 

вченої ради К 20.051.14 у навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ 

«ПНУ ім. В.Стефаника». 

Коло наукових інтересів: цінні папери як об’єкти цивільних прав, 

юридичні факти, інші проблеми цивілістичної науки. Коструба А. В. є автором 

понад 150 праць, серед яких 1 монографія («Юридичні факти в механізмі 

правоприпинення цивільних відносин», 2014 р.), 100 фахових статей у 

вітчизняних та іноземних фахових виданнях, публікації у збірниках матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, навчально-

методичні посібники. Співавтор 5 колективних монографій. 

 

 

 

 

 

 
Ірина Іванівна 

Банасевич  
доцент кафедри цивільного права 

 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент 
 

 

 

 

Народилася 15 вересня 1979 р. в м. Івано-Франківську. У 1996 році 

закінчила Івано-Франківську спеціалізовану школу № 5 з поглибленим 

вивченням німецької мови.  

З 1996 до 2001 року навчалася в Юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. З 2001 до 2005 року 



 

навчалася в аспірантурі Юридичного інституту Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника без відриву від виробництва за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право.  

Педагогічну діяльність розпочала у вересні 2006 року на посаді асистента 

кафедри цивільного права та процесу.  

03 липня 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему «Договори на виконання підрядних робіт за 

державним замовленням» у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових 

наук (науковий керівник – академік АПрН України, доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений діяч науки та техніки В. В. Луць).  

З вересня 2008 року прийнята на посаду доцента кафедри цивільного права 

Юридичного інституту. Основні галузі наукових досліджень: договірне право; 

зобов'язальне право. Із 2012 року працює над докторською дисертацією на тему 

«Договірні зобов’язання за участю споживачів (цивільно-правові аспекти)» 

(науковий консультант – академік АПрН України, доктор юридичних наук, 

професор В. В. Луць).  

Під керівництвом доцента І. І. Банасевич виконано та захищено дві 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

Устінський А. В. «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання 

готельних послуг» та Гришко У.П. «Захист прав споживачів транспортних 

послуг». 

Банасевич І. І. — автор близько 40 праць, серед яких 8 праць навчально- 

методичного спрямування, 15 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів 

міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій. Є співавтором 

монографії «Договір як універсальна форма правового регулювання» (2016 р.). 



 

 

 

Руслана Миколаївна 
Гейнц  

доцент кафедри цивільного права 
 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент 
 

 

Народилася 22 лютого 1967 року в с. Станіславчик Бродівського району 

Львівської області. У 1984 році закінчила середню школу із золотою медаллю. 

У 1984-1989 роках навчалася на факультеті прикладної математики 

Львівського державного університету імені Івана Франка. З 2002 до 2006 року 

навчалася в Юридичному інституті Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

Педагогічну діяльність розпочала у 2003 році в Івано-Франківському 

фінансово-комерційному кооперативному коледжі імені Степана Граната. В 

подальшому працювала на посадах асистента кафедри гуманітарних наук 

Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія» (2006-2009 роки), 

старшого викладача кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Приватного навчального закладу «Галицька академія» (2009-2011 роки). 

З вересня 2011 року прийнята на посаду доцента кафедри цивільного 

права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. Викладає дисципліни: «Цивільне право України», 

«Порівняльне речове право», «Правове регулювання послуг за законодавством 

України та ЄС», «Правове регулювання туристичної діяльності». 

У липні 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему «Цивільно-правове регулювання відносин 

за договором про надання комунальних послуг» у спеціалізованій вченій раді 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

Національної академії правових наук (науковий керівник – проф. 

В.А.Васильєва). У листопаді 2013 року Гейнц Р. М. присвоєно вчене звання 

доцента кафедри цивільного права. 



 

У травні 2017 року нагороджена Грамотою Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради. 

Здійснює керівництво написанням однієї кандидатської дисертації. 

Сфера наукових інтересів: договірне регулювання відносин у сфері 

послуг,  право власності та інші речові права. 

Гейнц Р. М. – автор понад 40 праць, серед яких навчальний посібник 

«Підприємницьке право» (2008 р.), 20 фахових статей, публікації у збірниках 

матеріалів міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій, а 

також навчально-методичні посібники. Є співавтором колективної монографії 

«Договір як універсальна форма правового регулювання» (2016 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Володимирівна 
Зеліско  

доцент кафедри цивільного права 
 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент 
 

 

 

Народилася 6 лютого 1982 року в м. Івано-Франківську. Навчалася у 

ЗОШ №14 м. Івано-Франківська, яку закінчила у 1999 році із золотою медаллю. 

З 1999 до 2004 року навчалася у Юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, отримала після закінчення 

вузу диплом магістра з відзнакою і рекомендацію для вступу в аспірантуру. 

У 2004 – 2007 рр. навчалася у аспірантурі Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з 



 

відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 - «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». У 2006 році 

розпочала педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри цивільного права 

і процесу за сумісництвом. З 2007 року прийнята на посаду асистента кафедри 

цивільного права і процесу. 

У жовтні 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему «Правовий статус споживчих товариств» у 

спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України. 

З вересня 2009 року призначена на посаду доцента кафедри цивільного 

права Юридичного інституту у зв'язку із обранням за конкурсом. 

У листопаді 2011 року рішенням Атестаційної колегії Зеліско Аллі 

Володимирівні присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права. 

Здійснює керівництво написанням однієї кандидатської дисертації. 

Основні галузі наукових досліджень: правовий статус окремих 

організаційно-правових форм корпоративних юридичних осіб; гармонізація 

законодавства щодо юридичних осіб до законодавства Європейського Союзу; 

проблеми у забезпеченні правового регулювання системи організаційно-

правових форм юридичних осіб приватного права. 

Зеліско А. В. – автор понад 100 праць, співавтор 1 підручника 

(«Корпоративне право України», 2010 р.), співавтор 3-х колективних 

монографій («Корпоративне право Австрії та України», 2015 р, «Корпоративне 

право Польщі та України», 2016 р., «Договір як універсальна форма правового 

регулювання», 2016 р), автор 2-х монографій («Правовий статус споживчих 

товариств» (2011 р.), «Підприємницькі юридичні особи приватного права як 

суб’єкти цивільних правовідносин» (2016 р.), 36 фахових статей, 50 публікацій 

у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, 3 

навчально-методичних посібників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ольга Ігорівна 

Зозуляк  
доцент кафедри цивільного 

права 
 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент 
 

Народилася 1 лютого 1985 року у м. Монастириськ Тернопільської 

області. У 2007 році закінчила Юридичний інститут Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника з відзнакою та здобула 

кваліфікацію «магістр права». 

З вересня 2007 року прийнята на посаду викладача кафедри 

господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту 

Львівського державного університету внутрішніх справ. З вересня 2009 року 

переведена на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. 

З вересня 2010 року прийнята на посаду викладача кафедри цивільного 

права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. У грудні цього ж року захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Договір як правова форма реалізації цивільної 

правосуб’єктності юридичних осіб» (науковий керівник – Заслужений діяч 

науки і техніки, академік НАПрН України, д. ю. н., проф. В. В. Луць). У липні 

2013 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента 

кафедри цивільного права. 

Під керівництвом О. І. Зозуляк захищено дві кандидатські дисертації    

(Ю. І. Парута, Х. В. Войцеховська) та здійснюється написання трьох 

кандидатських дисертацій (І. І. Главач, В. М. Саветчук, О. П. Погуть). 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Санкції в цивільному 

праві», «Спадкове право», «Непідприємницькі організації як учасники 

цивільних правовідносин», «Правове регулювання обігу цінних паперів в 

Україні». 

Коло наукових інтересів: цивільне право, інститут юридичної особи. 



 

Зозуляк О. І. – автор 85 праць, серед яких 3 монографії : «Реалізація 

цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у договірній формі» (2012 р.), 

«Договір як універсальна форма правового регулювання» (у співавт., 2016 р.), 

«Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права : 

теоретичний та практичний аспекти» (2017 р.), 35 фахових статей, публікації у 

збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій. 

 

 

 

 

 

Ігор Віталійович 
Мироненко 

доцент кафедри цивільного права 
 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент 
 

 

 

Народився 02 лютого 1979 року в м. Івано-Франківську. Навчався у 

ЗОШ № 18 м. Івано-Франківська, яку закінчив у 1996 році. 

У 2001 році закінчив Юридичний інститут Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, отримавши диплом 

спеціаліста з відзнакою. 

У 2001 – 2005 роках навчався в аспірантурі Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з 

відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.06 - «Земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне право». 

Трудову діяльність розпочав на посаді юрисконсульта Регіонального 



 

відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області. З 

2001 до 2002 року працював на посаді асистента кафедри теорії та історії 

держави і права Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 

за сумісництвом. 

В подальшому працював на посадах асистента кафедри державного 

управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу (2005-2007 рр.), старшого викладача кафедри господарського та 

екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського 

державного університету внутрішніх справ (2007-2008 рр.). 

З вересня 2008 року прийнятий на посаду доцента кафедри цивільного 

права і процесу Прикарпатського національного університету імені 

В.Стефаника. 

4 липня 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему «Зміст та межі здійснення права приватної 

власності на землю в Україні» у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України (науковий керівник – д.ю.н., проф. 

Костицький В.В.). У квітні 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри 

цивільного права. 

Основні галузі наукових досліджень: право власності та речові права; 

земельні відносини добросусідства; проблеми міжнародного приватного права. 

Мироненко І.В. – автор близько 30 праць, серед яких навчальні 

посібники «Міжнародне приватне право» (2013 р.), «Правові основи 

зовнішньоекономічної діяльності» (2011 р.), співавтор «Науково-практичного 

коментаря Водного кодексу України» (2010 р.), більше 20 фахових статей, 

публікації у збірниках матеріалів міжнародних та регіональних науково-

практичних конференцій, а також навчально-методичні посібники. Є 

співавтором монографії «Договір як універсальна форма правового 

регулювання» (2016 р.). 

 

 

 

  

 

 



 

 
Оксана Степанівна 

Олійник 
доцент кафедри цивільного 

права 
 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент 
 

 

 

Народилася 21 березня 1980 року в м. Івано-Франківську. Навчалася у 

ЗОШ № 24 м. Івано-Франківська, яку закінчила у 1997 році із золотою 

медаллю.  

З 1997 до 2002 року навчалася в Юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, отримала після закінчення 

вузу диплом спеціаліста з відзнакою і рекомендацію для вступу в аспірантуру.  

У 2002 – 2005 роках навчалася в аспірантурі Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з 

відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 – «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». До вступу в 

аспірантуру працювала в Управлінні праці та соціального захисту населення 

Івано-Франківського міського виконавчого комітету на посаді юрисконсульта. 

Впродовж 2002 – 2005 років працювала на посаді асистента кафедри 

цивільного права і процесу за сумісництвом. З 2005 року прийнята на посаду 

асистента кафедри цивільного права і процесу. 

У вересні 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему «Шлюбний договір: порівняльно-правовий 

аналіз законодавства різних правових систем» (керівник д.ю.н., проф. Кисіль 

Василь Іванович) у спеціалізованій вченій раді Інституту приватного права і 

підприємництва у місті Києві.  

З жовтня 2010 року призначена на посаду доцента кафедри цивільного 

права Юридичного інституту у зв'язку із обранням за конкурсом. 



 

У жовтні 2012 року рішенням Атестаційної колегії Олійник Оксані 

Степанівні присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права. 

Сфера наукових досліджень: господарське право; основи римського 

приватного права; недоговірні зобов'язання. 

Олійник О.С. – автор близько 50 праць, серед яких 20 фахових статей, 30 

публікацій у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних 

конференцій, 4 навчально-методичні посібники. Є співавтором монографії 

«Договір як універсальна форма правового регулювання» (2016 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Михайлівна 

Стефанишин  
викладач кафедри цивільного 

права 
 

 

Кандидат юридичних наук 
 

 

 

 

Народилася 6 грудня 1987 року в с. Старий Лисець Тисменицького 

району Івано-Франківської області. У 2004 році закінчила із золотою медаллю 

Івано-Франківський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської 

місцевості, де й отримала середню освіту. 

У 2004 році вступила на юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 



 

2009 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та 

здобула кваліфікацію магістр права. 

Педагогічну діяльність розпочала у лютому 2010 року на посаді асистента 

кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

З вересня 2010 року до серпня 2014 року – викладач Юридичного 

коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

19 травня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання договору позички» 

у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.10 Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий 

керівник – Заслужений юрист України, д. ю. н., проф. В. А. Васильєва). 

З грудня 2014 року прийнята на посаду викладача кафедри цивільного 

права юридичного інституту. 

Коло наукових інтересів: договірне право; зобов'язальне право; право 

інтелектуальної власності; сімейне право; господарське право. 

Стефанишин Н.М. — автор близько 25 праць, серед яких 4 праці 

навчально-методичного спрямування, 11 фахових статей, 10 публікацій у 

збірниках матеріалів міжнародних та регіональних науково-практичних 

конференцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Тетяна Ярославівна 

Схаб-Бучинська 
викладач кафедри цивільного права 

 

 

Кандидат юридичних наук 
 

 

 

 

Народилася 24 червня 1987р. в місті Копичинці Тернопільської області. У 

2004 році закінчила ЗОШ №1 I-III ступенів міста Копичинці. З 2004 до 2009 

року навчалася в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича. 

У 2010 – 2013 р. навчалася в аспірантурі Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з 

відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.03 – «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». 

Педагогічну діяльність розпочала у вересні 2012 року на посаді асистента 

кафедри цивільного права. З вересня 2013 року прийнята на посаду викладача 

кафедри цивільного права Юридичного інституту. 

9 грудня 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук на тему: «Обмеження договірної свободи в 

цивільному праві України» у спеціалізованій вченій раді Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» навчально-наукового юридичного інституту (науковий керівник – 

Заслужений юрист України, д.ю.н., проф. В.А. Васильєва).  

Основні галузі наукових досліджень: договірне право; проблеми 

правового регулювання цивільних правовідносин; право інтелектуальної 

власності.  

Схаб-Бучинська Т.Я. – автор понад 20 праць, серед яких 2 праці 

навчально-методичного спрямування, 10 фахових статей, публікації у збірниках 

матеріалів міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій. 



 

 

Андрій Миколайоич 
Козлов 

викладач кафедри цивільного 
права 

 
 

 

 

 

 

Народився 23 грудня 1983 року в м. Мукачеве Закарпатської області. 

Загальну середню освіту здобував у ЗОШ №12 м. Івано-Франківська. 

У 2006 році закінчив Юридичний інститут Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, отримавши диплом 

магістра права. 

Після закінчення навчального закладу працював  в органах внутрішніх 

справ з 2006 по 2008 рік. 

З 2008 року прийнятий на посаду викладача кафедри цивільного права 

Юридичного інституту Прикарпатського національного університету їм. В. 

Стефаника. 

Основні галузі наукових досліджень: проблеми цивільного права, права 

інтелектуальної власності та господарського права. 

Козлов А.М. – автор близько 10 праць, серед яких 5 фахові статті, 

публікації у збірниках матеріалів міжнародних та регіональних науково-

практичних конференцій, а також навчально-методичні посібники. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


