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Курси, читані в НаУКМА: 

- Корпоративне право (бакалаврат, 4 р.н.), 

- Теоретичні проблеми корпоративного права (магістерська програма, 1 р.н.) 

Основна тема наукових досліджень: теоретичні проблеми корпоративного управління, цивільні 
права та обов’язки в корпоративних суб’єктах, злиття та поглинання 

Сфера наукових інтересів: корпоративне право, господарське право. 

Досвід професійної діяльності: 

- З  вересня  2004  по  червень  2016  року  –  робота  в  ряді  українських  та  міжнародних 
юридичних компаній; 

- З липня 2016 року – керівник юридичного департаменту ТОВ «ФосАгро-Україна». 

Освіта: 

- Факультет правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2005 
рік, магістр права, викладач вищої школи, захищена робота на тему «Теоретичні проблеми 
корпоративних злиттів та поглинань». 

- Український  інститут  розвитку  фондового  ринку  Київського  національного  економічного 
університету ім. В. Гетьмана, 2011 рік, сертифікат ДКЦПФР з управління активами. 

- Міжнародний інститут бізнесу, 2011 рік, кваліфікаційний сертифікат ФДМУ та МІБ щодо 
присвоєння кваліфікації «Секретар корпоративний». 

Публікації: 

• Підручники, навчальні посібники: 

- «Ukraine – Getting the Deal Through» (видавництво «Арцінгер та Партнери», 2006, 2007) та 
«Mergers & Acquisitions in Ukraine» (видавництво «Арцінгер та Партнери», 2007). 

- Співавтор  ділового  довідника  «Персональна  відповідальність  керівника»  (видавництво 
«Форум Медіа Україна», 2007). 

- Дописувач проекту «Doing Business» Світового Банку (розділ «Україна», 2009, 2012, 2013). 

Короткі публікації 

1. Абрамов Я. Сервітут у новому Цивільному кодексі та його аналіз з точки зору римського 
приватного права // Наукові записки НаУКМА. - т.20. - ч.ІІ. - К.: Видавничий дім «КМ Академія», 
2002. – с.325-327; 

2. Абрамов Я. Податкове роз'яснення та його місце в системі підзаконних нормативно- 
правових актів (доповідь на 9-й Щорічній науковій конференції «Україна: людина, суспільство, 
природа» в межах Днів науки НаУКМА, секція юридичних наук, підсекція «Проблеми 
адміністративної реформи», 28.01.2003 р.); 

3. Абрамов Я. Принципи корпоративного управління у світі. Чи слід їх запроваджувати в 
Україні // Юридичний журнал. - 2004. - №5. - с.132-135; 

4. Абрамов Я. Практика корпоративної війни (доповідь на 11-й Щорічній науковій конференції 
«Україна: людина, суспільство, природа» в межах Днів науки НаУКМА, секція юридичних наук, 
підсекція «Галузеві правові науки», 28.01.2005 р.); 

5. Абрамов Я. Проблемні питання проекту Закону України «Про акціонерні товариства» // 
Наукові записки НаУКМА. - т.53. - К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2006. – с.105-109; 

6. Абрамов Я. Теоретичні та практичні питання корпоративних поглинань (доповідь на 
круглому столі «Теоретичні та практичні проблеми реорганізації та поглинань юридичних осіб 
приватного права», 30.01.2007 р.); 
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Schkljar S., Rehbock W., Abramov J. Auslaendisches Kapital kernt zurueck. // Ost-West-Contact. – 2007. 
– #05. 

7. Шкляр  С.,  Абрамов  Я.,  Вингловский  А.  Недружественное  поглощение  по-украински: 
юридические аспекты предупреждения и противостояния. // Корпоративный юрист. – 2007. - №6. 

8. Абрамов Я. Урегулирование конфликтных ситуаций между акционерами. // Лига: Закон. – 
2011. - № 23, 25 

9. Абрамов Я. Новый порядок обременения прав на земельный участок. // Лига: Закон. – 2011. 
- № 32 

10. Abramov Y., Vinglovska O. Collective Investment Funds: What will the Coming Act Reveal? // 
UJBL. – 2012. - #12 

11. Абрамов Я. Ключові документи угоди M&A (доповідь в рамках ІІ Всеукраїнської школи зі 
злиття та поглинання Ліги студентів АПУ, квітень 2013 року). 

• Разом: понад 70 опублікованих робіт і коротких публікацій у фахових виданнях. 
 

 
Професійна активність (членство в професійних асоціаціях, організаціях, колегіях тощо): 

- з 2006 року – член АПУ, у 2012-2013 роках – заступник голови комітету АПУ з фондового 
ринку; 

- з 2007 року – учасник профільних комітетів АСС та ЕВА; 

- з 2017 року – член ПАКУ. 


