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Участь в наукових заходах 

- Семінар „Проблеми виконання законодавства у сферi авторського права та сумiжних прав у 

боротьбi з "пiратством". Європейський та український досвiд” (м. Київ, 12.03.2003 р. Організований 

проектом TACIS “Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства”). 

- Круглий стіл “Новий Цивільний кодекс України: проблеми співвідношення з Господарським 

кодексом України” (м. Київ, 19.05.2003 р. Організований Центром комерційного права). 

- 10-а Щорічна наукова конференція (Дні науки НаУКМА). 26-30.01.2004 р. Доповідь „Правове 

регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС”. 

- Cемiнар: "Наближення страхового законодавства України до права Європейського Союзу та 

мiжнародних стандартiв" (м. Київ, 16.01.2004 р., Організований проектом TACIS “Українсько-

Європейський консультативний центр з питань законодавства”). 

- Семінар „Корпоративне право ЄС” (м. Київ, 12.03.2004 р. Організований проектом TACIS 

“Правничі студії в Україні: Київ та регіони”). Доповідь „Наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері корпоративного права”.  

- Круглий стіл „Правові умови ведення бізнесу в Україні”. (м. Київ, 19.05.2004. Організований 

проектом Організації економічного співробітництва і розвитку). Доповідь „Спільні засади 

корпоративного законодавства в Україні та ЄС”. 

- 11-а Щорічна наукова конференція (Дні науки НаУКМА). 24-28.01.2005. Доповідь „Тенденції 

уніфікації договірного права в Європі”. 

- І міжнародна науково-методична конференція „Сучасні проблеми адаптації цивільного 

законодавства до стандартів Європейського Союзу”. (11-12 березня 2005 р., м. Хмельницьк. 

Хмельницький інститут регіонального управління та права). Доповідь „Уніфікація договірного права 

в ЄС: досвід для України”. 

- Науково-практична конференція „Цивільний та Господарський кодекси України: підсумки 

застосування” (м. Ялта, 18-20 травня 2005 р., Центр комерційного права та Вищий господарський суд 

України). Доповідь „Цивільний та господарський кодекси України в контексті Європейського вибору 

України”. 

- Перший німецько-український семінар „Україна-Німеччина: погляд на законодавство, шляхи 

його вдосконалення та зближення в рамках європейського права” (м.Київ, 20-23 вересня 2005 р., 

Інститут законодавства ВРУ та DAAD). Доповідь: „Свобода договору в Цивільному кодексі України 

та Європейських принципах договірного права”. 

- Науково-практична конференція «Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів 

України: проблеми та перспективи» (м. Київ, 24 листопада 2005р., Академія правових наук. 

Організовано АПН України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва). 

Доповідь: «Уніфікація норм договірного права в ЄС як орієнтир для удосконалення українського 

законодавства». 

- Українсько-польсько-німецький колоквіум з питань конституційного та європейського права, 

зокрема верховенства права (м. Регенсбург, Німеччина, 12 грудня. Університет м. Регенсбург). 

- 12-а Щорічна наукова конференція (Дні науки НаУКМА). 23-27.01.2006. Доповідь „Принцип 

свободи договору в європейському праві».  

- Українсько-німецько-польський семінар «На півдорозі» присвячений тематиці договірного 

права та уніфікації європейського приватного права (м. Краків, 19-22 січня 2006 р.. Ягелонський 

університет та DAAD). Доповіді: «Питання договірного права в сфері захисту прав споживачів 

України» та «Робота Дослідницької групи з точки зору українських перспектив». 

- Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток цивільного законодавства України: 

шляхи подолання кодифікаційних протиріч» (м. Київ, 28-29 вересня, юридичний факультет 

Київського національного університету ім.. Т.Шевченка). Доповідь: «Останні тенденції кодифікації 

цивільного права в СНД та ЄС як модель для подолання проблем кодифікації цивільного 

законодавства в Україні». 

- Круглий стіл на тему: «Теоретичні та практичні проблеми реорганізації та поглинань 

юридичних осіб приватного права» (м. Київ, 30 січня 2007 р., НаУКМА кафедра галузевих правових 

наук). 



- Міжнародна конференція на тему «Civil and Procedural Law of the South East European 

Countries» (м. Стамбул, 12-13 березня 2007, Kos University and Max Plank Institute). Доповідь 

англійською мовою на 40хв. на тему: «General Description of Ukraine’s Judicial System. Civil Process in 

Ukraine».  

- Семінар «Ефективні шляхи вирішення споживчих спорів в Україні» (м. Київ, 14-15 травня 

2007, проект спільний ООН та TACIS «Спільнота споживачів та громадські об’єднання»). Доповідь 

«Європейський досвід захисту прав споживачів» та модератор на секції «Презентація ефективних 

методів роботи та обговорення випадків з практики захисту споживачів».   

- Конференція «The Kiel Institute of East European Law and Recent Tendencies of Research on the 

Law of Central and East European Countries» (м. Кіль, Німеччина, 12-13 червня 2009). Доповідь 

««Закон України «Про акціонерні товариства: перше враження»   

- Семінар «Особливості договорів, які укладаються кредитною спілкою» (м. Київ, 30 вересня 

2009, Програма захисту вкладів). Доповідь «Наказне та позовне провадження в цивільному процесі». 

- Науковий семінар «Актуальні питання цивільного та підприємницького права» (м. Київ, 

НаУКМА, 28 січня 2010). Доповідь: «Вина як одна з підстав цивільно-правової відповідальності за 

українським та європейським правом: порівняльний аспект». 

- Круглий стіл «Проблеми боротьби з корупцією в Україні» (м. Київ, НаУКМА, 27 січн 2010). 

Доповідь: «Завідувач кафедри як суб’єкт відповідальності за корупційне правопорушення». 

- Семінар «Rynek kapitałowy Ukrainy. Zagadnienia problemowe rozmieszczania papierow 

wartościowych ukraińskich emitentow na rynkach zagranicznych» (Instytutem Allerhanda, м. Краків, 

Польща, 22 квітня 2010). (без доповіді) 

- Міжнародна конференція «Central and East Europe: Mergers and Acquisitions» (Ягелонський 

університет, м. Краків, Польща, 22 квітня 2010). Доповідь: «Mergers and acquisitions from the 

Ukrainian law perspective». 

- Міжнародна наукова конференція «Проблеми реформування судочинства в Україні» (м. Київ, 

Академія адвокатури України, 24 червня 2010). Доповідь : «Пояснення сторін як докази в цивільному 

процесі». 

- Науково-практичний круглий стіл «Пан’європейська кодифікація цивільного права та її 

значення для систематизації цивільного законодавства України» (м. Хмельницький, Національна 

академія правових наук України науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Подільська лабораторія з проблем 

адаптації цивільного законодавства до законодавства ЄС, Хмельницький університет управління та 

права Юридичний факультет кафедра цивільного права та процесу, 19 листопада 2010). Доповідь: 

«Договір купівлі-продажу за Цивільним кодексом України, CFR та проектом Європейського 

цивільного кодексу: порівняльний аналіз». 

- Круглий стіл «Закон України «Про судоустрій та статус суддів» та актуальні питання 

врегулювання процесуальної діяльності» (м. Київ, НаУКМА, 01 лютого 2011). Доповідь: «Новели 

ЦПК України щодо розгляду справ у суді І інстанції: негативи і позитиви». 

- Круглий стіл «Захист прав споживачів фінансових послуг: міжнародний досвід» (м. Київ, 

комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради 

України, проект розвитку фінансового сектору FINREP, USAID, 22 вересня 2011). Доповідь: «Захист 

прав споживачів фінансових послуг в Україні: законодавче та інституційне забезпечення» 

- Українсько-польська конференція «Позасудові способи вирішення спорів» (м. Краків, Польща, 

Ягелонський університет, 5-6 жовтня 2011). Доповідь на тему «Позасудові способи вирішення 

цивільно-господарських спорів в Україні». 

- Круглий стіл «Актуальні питання приватного права в сучасних умовах» (м. Київ, НаУКМА,  26 

січня 2012 р.). Доповідь «Забезпечення права на отримання безоплатної правової допомоги у 

цивільному процесі України» 

- Другий міжнародний семінар Жана Моне з права ЄС «Імплементація і застосування 

«секторного acquis» ЄС у правовій системі України: здобутки, проблеми і виклики» (11 квітня 2012 

р., м. Київ, НаУКМА) . Доповідь «Імплементація і застосування «acguis з захисту прав споживачів» 

ЄС у правовій системі України» 

- Семінар «Реформа системи гарантування вкладів на Україні» (м. Краків, Польща, Інститут 

Алехандра, 31 травня 2012 р.). Доповідь «Сучасний стан системи гарантування вкладів в Україні» 

- Круглий стіл на тему «Теоретичні та практичні проблеми приватного права» (м. Київ, 

НаУКМА, 24 січня 2013,). Доповідь «Фахівець у галузі права як суб’єкт цивільних процесуальних 

правовідносин».  

- Міжнародний круглий стіл «Захист прав споживачів фінансових послуг: виклики для 

України» (м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, Міжнародний 



фонд «Відродження», Всеукраїнська федерація споживачів «Пульс», 13 березня, 2013). Доповідь 

«Уніфікація договорів між фінансово-кредитними установами і споживачами фінансових послуг: pro 

et contra» 

- Круглий стіл «Альтернативне вирішення спорів у фінансовому секторі» (м. Київ, Світовий 

банк та Міжнародна  IFC, 04.10.2013). Доповідь «Альтернативні способи вирішення спорів в Україні 

в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг: сучасний стан та перспективи розвитку».  

- Конференція між українськими та французькими юристами з питань цивільного та 

господарського процесів. (м. Київ, Droit & Commerce, 31.10.2013). Без доповіді 

- Міжнародна конференція «Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах» (м. 

Хмельницький, Подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до 

стандартів ЄС, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г 

Бурчака, НАПН України, Хмельницький університет управління та права, 29.11.2013). Доповідь 

«Надання інформації споживачу до укладенням кредитного договору: європейські вимоги та 

українські реалії». 

- Круглий стіл на тему «Теоретичні та практичні проблеми приватного права» (м. Київ, 23 січня 

2014, НаУКМА). Доповідь «. Поняття «зобов’язання» в українському, європейському та російському 

праві». 

- Круглий стіл «Круглий стіл: «Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України 

боржників, які навмисно ухиляються від виконання судових рішень» (Державна виконавча служба, м. 

Київ, 11 липня 2014 р). Доповідь: «Заборона виїзду за межі України: юридична санкція чи 

запобіжний захід?» 

- Міжнародна науково-практична конференція «Європейські стандарти захисту прав у 

цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 вересня 2014, КРУ ім.. Т.Шевченка, ВСУ, 

ВССУ, Рада адвокатів Київської обл.., Асоціація цивільних процесуалістів України). Доповідь 

«Фінансовий омбудсмен: перспективи впровадження в Україні». 

- Міжнародна наукова конференції «Legalnosc zatrudnienia cudzoziemcow»  

/ Wyzcza Szkola Ekonomii Prawa i NauK Medycznych w Kielcach. ( Кельце, Польща, 15-16 жовтня 2015 

р). Доповідь: Зайнятість іноземців в Україні в сфері права  

- Круглий стіл «Теоретичні та практичні проблеми приватного права», м. Київ, 11 березня 2015, 

НаУКМА.  Доповідь: Принцип свободи договору та захист прав споживачів . 

- Міжнародна конференція "Юридичні факти в системі правового регулювання". ( Інститут 

держави і права ім.В.М.Корецького НАН України 26 листопада 2015 р). Доповідь: Судовий збір як 

юридичний факт в цивільному процесі. 

- Міжнародний семінар "Internationale und Europäische Standards in der Ziviljustiz" (міжнародні 

та європейські стандарти цивільного процесу) (Institut für Osteuropäisches Recht Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel (м. Кіль, Німеччина), 21 та 22 січня 2016 року). Доповідь: The principles of 

independence, impartiality, and qualifications of the court and its judges as main in the context of judicial 

reform in Ukraine 

- Міжгалузевий науково-практичний семінар «Правові проблеми відшкодування збитків в 

сучасних умовах» (НаУКМА, 03 лютого 2016 р.). Доповідь «Ще раз до поняття «збитки» та його 

складових: український та європейський підхід. 

- Науково-практична конференція «Цивільний процес на зламі століть» (НЮУ ім.. Ярослава 

Мудрого, м. Харків, 20-21 жовтня 2016). Доповідь: Фінансовий омбудсмен як механізм 

альтернативного вирішення спорів в контексті Угоди про асоціацію з ЄС  

- VII міжнародна науково-практична конференція «Ефективність норм права» (Інститут 

держави і права ім.. Корецького, м. Київ, 17 листопада 2016 року). Доповідь:  Пункт 5 ч.1 ст. 96 

ЦПКУ (заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості): «мертва» норма чи 

реальний механізм?  

- Науково-практична конференція «Альтернативи вирішення правових конфліктів» (НаУКМА), 

27 січня 2017 р.) Доповідь «Європейські принципи позасудового врегулювання спорів»  

- Міжнародна науково-практична конференція «Україна на шляху до Європи: реформа 

цивільного процесуального законодавства» (НаУКМА, 7 липня 2017 р.). Доповідь: «Електронне 

правосуддя: сучасні європейські стандарти в цивільному судочинстві України». 

Попередні академічні посади: 

1. Українська правнича фундація. Український центр правничих студій. Викладач. Курси: 

Порівняльне договірне право, зобов’язальне право, міжнародне комерційне право. (липень  

1995- грудень 1999). 

2. Український державний лісотехнічний університет (Львів), кафедра основ культури, 



соціології та права  Викладач (серпень 1993-липень1995) 

Інший професійний досвід роботи: 

3. GIP “Justice Coopération Internationale” (GIP JCI), проект “Support to Justice Sector Reforms in 

Ukraine”, короткотерміновий експерт, розробка та рецензування питань для складання професійних 

іспитів (жовтень-листопад 2016) 

4. Світовий банк, короткотерміновий експерт, надання консультацій щодо можливих змін у 

банківське законодавство в світлі змін до законодавства про Фонд гарантування вкладів (листопад 

2014 – липень 2015). 

5. FINREP, USAID проект, короткостроковий консультант з правових питань. Аналіз української 

судової практики в сфері захисту прав споживачі фінансових послуг, зокрема ломбарди та кредитні 

спілки (липень 2014 – жовтень 2014). 

6. Agroinvest, USAID проект, короткостроковий консультант. Надання консультацій щодо сприяння 

зміцнення законодавчої бази кредитних спілок в забезпеченні доступу СМП до фінансових послуг. 

(травень 2014-липень 2014). 

7. Світовий банк, короткостроковий консультант. Консультування щодо розкриття інформації 

споживачам на фінансовому ринку (жовтень 2013-червень 2014) 

8. Академія адвокатури України. Викладач сумісник. Дисципліни: Цивільне процесуальне право 

України, Актуальні проблеми цивільного процесу (жовтень 2010 - червень 2013) 

9. Світовий банк. Короткотерміновий консультант. Консультування Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб з питань виведення банків з ринку (січень 2013–червень 2013) 

10. Проект USAID, FINREP. Консультант з правових наук (короткотерміновий експерт).  Аналіз 

українського законодавства в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та написання змін до 

законодавства. (квітень 2011-липень2012) 

11. Проект TACIS, UEPLAC. Короткотерміновий експерт. Проведення порівняльного аналізу 

українського законодавства на відповідність ЕС Директивам в сфері захисту прав споживачів 

фінансових послуг (червень 2008) 

12. Група Світового банку, Міжнародна фінансова корпорація (IFC).  Юридичний радник 

(короткотерміновий експерт). Написання концепції розвитку агрострахового ринку України, 

написання проекту Закону України «Про агрострахування в Україні» (січень 2008-травень 2009). 

13. Проект TACIS «Зниження риску в с/г секторі». Юридичний радник 

(короткотерміновий експерт). Консультування іспанських експертів, написання 

рекомендацій щодо розвитку системи аварійних комісарів в агростраховому ринку України 

(липень 2007-вересень2007) 

14. Спільний проект ООН та TACIS «Спільнота споживачів та Громадські 

об’єднання». Юридичний експерт (короткотерміновий експерт). Написання статті, 

підготовка та участь в семінарі, проведення опитування та підготовка результатів 

опитування (березень 2007-травень 2007). 

15. Проект TACIS «Надання підтримки малим та середнім підприємствам на селі».  

Юридичний радник (короткотерміновий експерт). Написання проекту закону України «Про 

внесення змін та доповнень до деяких законів України» (щодо діяльності кооперативних 

банків в Україні). (лютий 2006-червень 2006) 

16. Проект Світового банку „Фінансування розвитку села”. Консультант з правових 

питань страхування (короткотерміновий експерт). (листопад 2004-січень2005) 

17. Українсько-європейський консультативний центр з питань законодавства 

(UEPLAC). Проект TACIS. Юридичний радник (короткотерміновий експерт). Напрямки: 

цивільне право, право компаній, захист прав споживачів. Робота: аналіз законодавства та 

проектів нормативно-правових актів на відповідність до законодавства ЄС. (жовтень 2002-

листопад 2004, жовтень 1997-вереснь1999) 

Громадська та інша зовнішня діяльність:  

Викладання «Основи цивільного та господарського процесуального права України» в рамках 

Школи українського права (Ягелонський університет, м. Краків, Польща) 

Була народним засідателем у Оболонському районному суді 

Член Робочої групи з підготовки Концепції модернізації правового регулювання умов 



ведення бізнесу в Україні при Мінюсті (2016). Наказ Мінюсту від 14.03.2016 р. №82/7 

Була членом робочої групи по розробці Закону України «Про внесення змін до Цивільного та 

Господарського кодексів України" (2006). 

Була членом робочої групи по розробці проекту Закону України «Про внесення змін та 

доповнень до  Закону України «Про захист прав споживачів» при Дерспоживстандарті 

(2004). 

 

 


