
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Назва виконавця – Івано-Франківський університет права  

імені Короля Данила Галицького 

 

Адреса – 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35 

 

Назва державної цільової програми – Філософські проблеми 

культури, етики та естетики  

 

Назва науково-дослідної теми – Дослідження проблем 

формування єдиного правового поля церковно-канонічного 

права в Україні 

 

Мета науково-дослідної теми – Розробка концепції інтенсифікації 

формування процесу єдиного правового поля церковно-канонічного 

права в Україні 

 

Етапи виконання роботи:  

1) Розробка концепції динаміки і особливостей розвитку сімейно-

родинних аксіологем у домінуючих християнських конфесіях 

України 

2) Обгрунтування концепції єдності українського народу у своєму 

відчутті і розумінні ключових засад християнської моралі, 

незважаючи на різні формальні конфесійні відмінності 

 

Керівник юридичної особи – д.ю.н., проф. Луцький Іван 

Михайлович 

 

Керівник роботи – д.ю.н., проф. Луцький Іван Михайлович 



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Назва виконавця – Івано-Франківський університет права  

імені Короля Данила Галицького 

 

Адреса – 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35 

 

Назва державної цільової програми – Філософські проблеми 

культури, етики та естетики  

 

Назва науково-дослідної теми – Християнська етика як 

світоглядне джерело українського права  

 

Мета науково-дослідної теми – Здійснення комплексного 

філософсько-правового дослідження проблем визнання норм 

християнської етики джерелом українського права та їх подальше 

впровадження у правотворчу і правозастосовчу діяльність 

 

Етапи виконання роботи:  

1) Дослідження особливостей впливу християнської етики на 

розвиток українського суспільства  

2) Вивчення впливу християнської етики на формування правової 

свідомості українського народу 

 

Керівник юридичної особи – д.ю.н., проф. Луцький Іван 

Михайлович 

 

Керівник роботи – к.ю.н. Луцький Роман Петрович 



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Назва виконавця – Івано-Франківський університет права  

імені Короля Данила Галицького 

 

Адреса – 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35 

 

Назва державної цільової програми – Проблеми формування 

національної правової системи України  

 

Назва науково-дослідної теми – Закономірності розвитку і 

функціонування правової держави 

 

Мета науково-дослідної теми – Вирішення актуальних проблем 

розвитку і функціонування держави і права 

 

Етапи виконання роботи:  

1) Державно-правові засади розвитку законодавства України 

2) Дослідження механізмів розвитку і функціонування правової 

держави 

 

Керівник юридичної особи – д.ю.н., проф. Луцький Іван 

Михайлович 

 

Керівник роботи – к.ю.н. Книш Віталій Васильович 



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Назва виконавця – Івано-Франківський університет права  

імені Короля Данила Галицького 

 

Адреса – 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35 

 

Назва державної цільової програми – Проблеми формування 

національної правової системи України  

 

Назва науково-дослідної теми – Особливості становлення та 

розвитку інституту конституційно-правової відповідальності 

суб'єктів державно-політичних відносин на сучасному етапі 

українського державо- і правотворення 

 

Мета науково-дослідної теми – Комплексний історико-правовий 

аналіз особливостей правового регулювання та практичного 

застосування конституційно-правової відповідальності суб'єктів 

державно-політичних відносин в Україні 

 

Етапи виконання роботи:  

1) Дослідження сутнісних особливостей конституційно-правової 

відповідальності суб'єктів державно-політичних відносин 

2) Дослідження юридичної практики застосування конституційно-

правової відповідальності суб'єктів державно-політичних відносин 

 

Керівник юридичної особи – д.ю.н., проф. Луцький Іван 

Михайлович 

 

Керівник роботи – к.ю.н. Книш Віталій Васильович 



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Назва виконавця – Івано-Франківський університет права  

імені Короля Данила Галицького 

 

Адреса – 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35 

 

Назва державної цільової програми – Міцність металів, зварних 

з'єднань та конструкцій (їх діагностика, матеріалознавчі 

проблеми їх ресурсу) 

 

Назва науково-дослідної теми – Вивчення міцності 

конструкційних металів для сучасних архітектурно-

будівельних рішень 

 

Мета науково-дослідної теми – Розробка теорії міцності з метою 

збільшення терміну експлуатації металевих будівельних 

конструкцій 

 

Етапи виконання роботи:  

1) Дослідження міцності металів в умовах статичного 

навантаження 

2) Дослідження міцності металів під час динамічних навантажень 

 

Керівник юридичної особи – д.ю.н., проф. Луцький Іван 

Михайлович 

 

Керівник роботи – д.т.н., проф. Мельник Петро Іванович 



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Назва виконавця – Івано-Франківський університет права  

імені Короля Данила Галицького 

 

Адреса – 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35 

 

Назва державної цільової програми – Регіональний розвиток 

 

Назва науково-дослідної теми – Організаційно-економічні засади 

використання та розвитку ресурсного потенціалу регіону 

 

Мета науково-дослідної теми – Розробка комплексу організаційно-

економічних заходів для підвищення ефективності використання 

ресурсного потенціалу регіону, враховуючи перспективи розвитку 

ресурсної бази 

 

Етапи виконання роботи:  

1) Розробка концептуальних засад підвищення ефективності 

ресурсного потенціалу регіону 

2) На основі комплексного аналізу соціально-економічної 

інформації розробка системних рекомендацій з підвищення 

ефективності використання ресурсного потенціалу регіону 

 

Керівник юридичної особи – д.ю.н., проф. Луцький Іван 

Михайлович 

 

Керівник роботи – д.е.н, с.н.с. Васильєв Олександр Валерійович 

 


