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ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ ЛУЦЬ –  
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Народився 11 грудня 1933 р. у с. Рилівка 
Шепетівського р-ну Хмельницької обл. Помер 
5 січня 2021 року у м. Івано-Франківську.

У 1958 р. закінчив юридичний факультет Львів-
ського державного університету ім. І. Я. Франка 
(нині – Львівський національний університет 
імені Івана Франка). У 1957–1959 рр. працю-
вав державним арбітром Львівського обласного 
держарбітражу. З 1959 р. по 1962 р. навчався 
в аспірантурі Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). 
З 1962 р. по 1976 р. працював на юридичному 
факультеті Львівського державного університету 
ім. І. Я. Франка на посаді доцента кафедри цивіль-
ного права і процесу. З 1976 р. по 1996 р. очо-
лював цю кафедру. У 1968–1971 рр. та у 1977–
1980 рр. обіймав посаду декана юридичного 
факультету. З 1996 р. по 2002 р. – завідувач 
кафедри цивільного права та процесу Прикар-
патського університету імені Василя Стефаника. 
У 2002–2005 рр. – завідувач кафедри цивіль-
но-правових дисциплін Академії муніципального 
управління. З 2005 р. був завідувачем відділу 
проблем приватного права Науково-дослідного 
інституту приватного права і підприємництва 
АПрН України (нині – Науково-дослідний інститут 
приватного права і підприємництва імені акаде-
міка Ф. Г. Бурчака Національної академії право-
вих наук України).

У 1962 р. захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук на 
тему: «Кількість і строки виконання в договорах на 
поставку продукції виробничо-технічного призна-
чення» (спеціальність 12.00.03), у 1975 р. – дис-
ертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук на тему: «Проблеми своєчасного 
укладення і виконання господарських договорів» 
(спеціальність 12.00.03). Вчене звання профе-
сора присвоєне у 1980 р. У 1993 р. був вибраний 
членом-кореспондентом, а у 2000 р. – дійсним 
членом (академіком) Академії правових наук 
України (нині – Національна академія правових 
наук України).

Напрями наукової діяльності – цивільне  
право, проблеми договірного та корпоратив-
ного права. Опублікував понад 400 наукових 
та навчально-методичних праць, серед яких – 
«Строки виконання договорів поставки» (1971), 
«Заключение и исполнение хозяйственных 
договоров» (1978), «Хозяйственный договор 
и эффективность производства» (1979), «Окремі 
види договірних зобов’язань» (1992), «Строки 
в цивільних правовідносинах» (1992), «Строки 
захисту цивільних прав» (1993), «Зобов’язальне 
право» (у співавт., 1998), «Контракти у підпри-
ємницькій діяльності» (1999, 2001, 2008), 
«Цивільне право України: кн. 1, 2» (у співавт., 
1999, 2002, 2004), «Духовні цінності україн-
ського народу» (у співавт., 1999), «Правовий 
статус непідприємницьких організацій» (у спі-
вавт., 2006), «Здійснення та захист корпоратив-
них прав в Україні: цивільно-правові аспекти» 
(у співавт., 2007), «Цивільне право України: 
підручник» (у співавт., 2008, 2010), «Договірне 
право України: Загальна частина, Особлива 
частина» (у співавт., 2008, 2009), «Правова 
система України: історія, стан та перспективи: 
у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне 
право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 
2013 (англ.), «Корпоративне право України» 
(у співавт., 2010), «Зобов’язальне право 
України: підручник» (у співавт., 2011), «Особли-
вості здійснення суб’єктивних прав учасниками 
цивільних відносин: монографія» (заг. ред., у спі-
вавт., 2011), «Цивільний кодекс України: Нау-
ково-практичний коментар» (у співавт., 2011), 
«Строки і терміни у цивільному праві» (2013), 
«Охорона і захист суб’єктивних корпоративних 
прав» (у співавт., 2013), «Правова доктрина 
України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права 
України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), 
«Право власності на житло в Україні: доктрина 
та реалізація» (у співавт., 2016).

Був членом редакційних колегій журналів 
та збірників наукових праць: «Право України», 
«Юридична Україна», «Підприємство, господарство  
і право», «Часопис цивілістики» та ін. Був головою 
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спеціалізованої вченої ради Д. 26.500.01 у Науко-
во-дослідному інституті приватного права і підпри-
ємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України, членом спеціалізованої вченої ради Д. 
26.001.06 у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка.

Був арбітром Міжнародного комерційного 
арбітражного суду при Торгово-промисловій 
палаті України. Був членом науково-консультатив-
них рад при Верховному Суді України, Вищому 
спеціалізованому суді України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ та Вищому господар-
ському суді України.

Серед винагород та звань: заслужений діяч 
науки і техніки України (2003). Нагороджений 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України 
(2018), Грамотою Верховної Ради України (2009).

Його наукова діяльність у співпраці з кафе-
дрою цивільного права Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» на чолі з про-
фесором Є. О. Харитоновим стала підґрунтям 
формування Одеської школи цивілістики, про що, 
зокрема, свідчить таке:

1) був рецензентом:
– монографій: «Регулятивні правовідно-

сини: приватно-правовий та публічно-правовий 
виміри» (2018 р.); «Припинення договору за 
цивільним законодавством України» (2009 р.); 
«Договір довірчого управління майном: порів-
няльно-правовий аналіз» (2012 р.); «Нариси тео-
рії цивілістики (поняття та концепти)» (2008 р.); 
«Цивільні правовідносини» (2011 р.); «Право-
чини та їх недійсність в інформаційному суспіль-
стві: теорія і практика» (2018 р.); «Правовідно-
сини інтелектуальної власності, що виникають 
внаслідок створення результатів творчої діяль-
ності» (2011 р.); «Гражданские правоотношения 
интеллектуальной собственности, возникаю-
щие в результате творчества (концептуальные 
основы)» (2012 р.); «Захист корпоративних прав: 
проблеми теорії і практики» (2018 р.); «ІТ-право: 

сутність та поняття» (2017 р.); «Права приватної 
особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми 
здійснення і захисту» (2020 р.);

– підручників та посібників: «Цивільне зако-
нодавство України» (2013 р.); «Основи рим-
ського приватного права» (2009 р.); «Концепт 
приватного права в умовах інтеграційних проце-
сів в Україні» (2017 р.); «Цивільне право України» 
(2007 р.); «Гражданское право Украины» 
(2004 р.); «Гражданский процесс Украины» 
(2006 г.); «Цивільне законодавство України: кон-
цепція, категорії, визначення» (2014 р.); «Добро-
вільне представництво у цивільному праві 
України» (2007 р.); «Право на житло в Україні: 
реалізація та захист» (2008 р.); «Приватне право 
як концепт» (2018 р.); «Зобов’язання, які вини-
кають внаслідок завдання шкоди» (2007 р.); 
«Цивільний процес України» (2011 р.); «Основи 
римського приватного права» (2016 р.);

– коментарів: Науково-практичного комен-
таря Господарського процесуального кодексу 
України (2006 р.); Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Украины  (2008 г.); Науково-прак-
тичного коментаря Господарського процесуаль-
ного кодексу України (2010 р.);

2) був членом редакційної колегії: науко-
во-практичного журналу «Часопис цивілістики» 
(випуски 1–29, 2006–2018 рр.); збірника науко-
вих праць «Вісник Національної академії право-
вих наук України» (2012–2016 рр.).

3) був співавтором: Цивільного кодексу 
України: Науково-практичний коментар (2009 р.); 
Цивільного кодексу України: Науково-практич-
ний коментар (2006 р.); навчального посібника 
«Цивільне право. Загальна частина» (1995 р.).

4) здійснив опонування численних кан- 
дидатських та докторських дисертацій: Т. С. Ківало-
вої, Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої, О. С. Кізло-
вої, Б. В. Фасія, Н. В. Вороніної, В. О. Гончаренко, 
І. В. Давидової, С. В. Мазуренко, Н. В. Фомічової, 
О. Ю. Цибульської та ін.


