
Захисти дисертацій  

у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.03  

у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

 

2013 

1. Мочульська М.Є. «Правова доктрина в континентальній правовій 

системі» (спеціальність 12.00.01). Наук. керівник – к.ю.н., доц. Семків В.О. 

2. Моряк-Протопопова Х.М. «Галицьке намісництво: створення, 

структура і діяльність (1849 – 1918 рр.)» (спеціальність 12.00.01). Наук. 

керівник – к.ю.н., проф. Тищик Б.Й. 

3. Кахнич (Ханас) Х.Р. «З’єднаний  процес як спосіб захисту прав 

потерпілого від злочину у кримінальному судочинстві» (спеціальність 

12.00.09). Наук. керівник – д.ю.н., проф. Нор В.Т. 

4. Левицька Н.О. «Нормативно-правовий інститут: 

загальнотеоретична характеристика» (спеціальність 12.00.01). Наук. керівник 

– д.ю.н., проф. Луць Л.А. 

5. Цебенко С.Б. «Права людини у сучасних доктринах православ’я у 

світлі міжнародних стандартів (загально-теоретична характеристика)» 

(спеціальність 12.00.01). Наук. керівник – д.ю.н., проф. Рабінович П.М. 

6. Гриб Н.П. «Конституції Австрії та Австро - Угорщини і їх 

застосування у Галичині (1848-1918 рр.)» (спеціальність 12.00.01). Наук. 

керівник – д.ю.н., проф. Кобилецький М.М. 

7. Хомко Л.В. «Порівняльно-історичне дослідження міського права в 

Україні» (спеціальність 12.00.01). Наук. керівник – к.ю.н., доц. Семків В.О. 

 

2014 

1. Ратушна Б.П. «Належне доказування в судовому правозастосуванні 

України в світлі практики Європейського суду з прав людини» (спеціальність 

12.00.01). Наук. керівник – д.ю.н., проф. Рабінович П.М. 

2. Луців О.М. «Верховенство права: сучасні інтерпретації» 

(спеціальність 12.00.01). Наук. керівник – д.ю.н., проф. Рабінович П.М. 

1. Лешкович Т.А.  «Використання поліграфа в розслідуванні 

злочинів: сучасний стан та перспективи». (спеціальність 12.00.09). Наук. 

керівник – д.ю.н., проф. Когутич І.І. 

2. Холодницький Н.І. «Організація, структура та місце прокуратури в 

системі органів юстиції Сполучених Штатів Америки (історико-правове 

дослідження). (спеціальність 12.00.01). Наук. керівник – к.ю.н., проф. Тищик 

Б.Й. 

3. Шуп’яна М.Ю. «Система покарань за австрійським кримінальним 

кодексом 1852 р. та практика їх застосування у Східній Галичині» 

(спеціальність 12.00.01). Наук. керівник – д.ю.н., проф. Бойко І.Й. 

4. Козьмук Б.П. «Становлення та розвиток законодавства про мови в 

Україні (1917-1996 рр.): історико-правове дослідження» (спеціальність 

12.00.01). Наук. керівник – к.ю.н., проф. Тищик Б.Й. Закінчив аспірантуру 

ЛДУ імені Івана Франка у 1999 р. 



5. Лепіш Н.Я. «Акти тлумачення норм права: питання теорії та 

практики» (спеціальність 12.00.01). Наук. керівник – к.ю.н., доц. Настасяк 

І.Ю. 

8. Болдіжар С.О. «Форма правління в державах Центральної Європи: 

теоретичні та порівняльно-правові аспекти» (спеціальність 12.00.01). Наук. 

керівник – д.ю.н., проф. Лемак В.В. 

9. Туряниця В.В. «Механізм забезпечення прав людини в Словацькій 

Республіці: теоретичні та історико-правові аспекти» (спеціальність 12.00.01). 

Наук. керівник – д.ю.н., проф. Лемак В.В. 

10. Закревський А.Є. «Правові основи організації та діяльності поліції 

та жандармерії у Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 

рр.)» (спеціальність 12.00.01). Наук. керівник – д.ю.н., проф. Кобилецький 

М.М. 

11. Горуйко Х.П. «Система судочинства ЗУНР» (спеціальність 

12.00.01). Наук. керівник – к.ю.н., доц. Поліковський М.Ф. 

12. Крамар С.І. «Система органів самоврядування та судочинства у 

місті Кам’янець на Поділлі (ХV-ХVІІІ ст.)» (спеціальність 12.00.01). Наук. 

керівник – д.ю.н., проф. Ковальчук В.Б. 

 

2015 

1. Крушинський С.А. “Подання доказів у кримінальному судочинстві 

України”  (наук. керівник проф. Нор В.Т.) (Дата захисту 19.03.2015 р.) 

2. Буряк Я.Я. “Нормативно-правові акти місцевих державних 

адміністрацій в Україні: загальнотеоретична характеристика” (Наук. керівник 

доц. Косович В.М.) (Дата захисту 19.03.2015 р.) 

3. Ярмола А.Є. “Кодекси України: загальнотеоретичні аспекти” 

(наук. керівник проф. Луць Л.А.) (Дата захисту 20.03.2015 р.) 

4. Шевчук І.І. “Правотворчі помилки у законодавстві України: 

загальнотеоретичні аспекти” (Наук. керівник проф. Луць Л.А.). (Дата захисту 

20.03.2015 р.) 

5. Кунтій А. І. “Виконання судових рішень у кримінальному 

провадженні: теоретичний та прикладний аспекти” (Наук. керівник доц. 

Благута Р.І.). (Дата захисту 11.06.2015 р.) 

6. Дільна З.Ф. “Виконання судових рішень у кримінальному 

провадженні: теоретичний та прикладний аспекти” (Наук. керівник доц. 

Бойко В.П.). (Дата захисту 11.06.2015 р.) 

7. Шалінська І.В. “Акти «м’якого права» у системі джерел права” 

(Наук. керівник доц. Тополевський Р.Б.) (Дата захисту 12.06.2015 р.) 

8. Щирба М.Ю. “Темпоральна дія нормативно-правових актів 

України: теоретико-прикладні аспекти” (наук. керівник проф. Луць Л.А.) 

(Дата захисту 12.06.2015 р.) 

9. Мельник А.І. “Державно-правові погляди Юліана Романчука” 

(Наук. керівник проф. Тищик Б.Й.) (Дата захисту 03.07.2015 р.) 



10. Калужинський О.В. “Оціночна діяльність судді  у підготовчому 

провадженні” (Наук. керівник доц. Маланюк А.Г.) Дата захисту 28.10.2015 

р.) 

11. Мурадов В.В. «Техніко-криміналістичне забезпечення судового 

розгляду кримінальної справи» (Наук. керівник доц. Береський Я.О.) Дата 

захисту 28.10.2015 р.) 

12. Гуменна Н.В. «Теоретичні та практичні проблеми розшукової 

діяльності слідчого» (Наук. керівник проф. Когутич І.І.) Дата захисту 

29.10.2015 р.) 

13. Бабунич В.М. «Теорія і практика перехресного допиту в суді: 

процесуальні і криміналістичні аспекти» (Наук. керівник проф. Когутич І.І.) 

Дата захисту 29.10.2015 р.) 

14. Балко О.О. «Інститут шлюбу за римським правом та його рецепція 

у континентальному типі правової системи» (Наук. керівник доц. Федущак-

Паславська Г.М.) Дата захисту 30.10.2015 р.) 

15. Миньо М.М. «Договір найму за римським правом та його рецепція 

в праві України» (Наук. керівник доц. Федущак-Паславська Г.М.) Дата 

захисту 30.10.2015 р.) 

16. Попович Т.П. «Правові засоби здійснення демократії у державах 

центральної Європи: теоретичні та практичні аспекти» (Наук. керівник проф. 

Лемак В.В.) (Дата захисту 27.11.2015 р.) 

17. Стрельбіцька Л.Я «Процесуальний статус засудженого в   

кримінальному провадженні України» (Наук. керівник доц. Павлишин А.А.) 

(Дата захисту 28.11.2015 р.) 

18. Розкошинська С.О. “Доказування при розслідуванні 

використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом” (Наук. керівник 

проф. Басиста І.В.) (Дата захисту 28.11.2015 р.) 

19. Косович В.М. «Загальнотеоретичні аспекти удосконалення 

нормативно-правових актів України» (Наук. консультант проф. Рабінович 

П.М.) (Дата захисту  04.12.2015 р.) 

20. Горбань М.Ю. «Судова правоконкретизація: загальнотеоретичні 

аспекти» (Наук. керівник проф. Луць Л.А.) (Дата захисту 04.12.2015 р.) 

21. Паславська Н.Т. «Судова правоконкретизація: загальнотеоретичні 

аспекти» (Наук. керівник проф. Кобилецький М.М.) (Дата захисту 

05.12.2015 р.) 

22. Сирко М.В. “Цивільний кодекс Франції 1804 року та його вплив на  

цивільне законодавство країн  Європи (на прикладі Польщі та Румунії)” 

(Наук. керівник проф. Кобилецький М.М.) (Дата захисту 05.12.2015 р.) 

 

2016 р. 

1. Татарин І.І. “Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної 

кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні” (Наук. 

керівник проф. Нор В.Т.) (Дата захисту 13.01.2016 р.) 



2. Шевчук М.І. “Ініціатива суду та її межі у з’ясуванні обставин 

кримінального провадження під час судового розгляду” (Наук. керівник 

проф. Нор В.Т.) (Дата захисту 13.01.2016 р.) 

3. Едер П.Т. “Правові основи організації та діяльність Вищого 

крайового суду у Львові (1855-1918 р.) (історико-правове дослідження)” 

(наук. керівник проф. Тищик Б.Й.) (Дата захисту 14.01.2016 р.) 

4. Копик Ю.В. “Кримінальне право на українських землях у складі 

Великого князівство Литовського” (Наук. керівник доц. Кольебкно А.В.) 

(Дата захисту 14.01.2016 р.) 

5. Галецька Н.Б. “Форми імплементації міжнародних договорів 

європейськими державами: порівняльно-правове дослідження” (Наук. 

керівник доц. Раданович Н.М.) (Дата захисту 15.01.2016 р.) 

6. Хомюк Н.С. “Сучасна система джерел права України: 

загальнотеоретичні аспекти” (Наук. керівник проф. Луць Л.А.) (Дата захисту 

15.01.2016 р.) 

 

 


