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Кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права НаУКМА. 

 
З 1999 року працює у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», 

факультет правничих наук, доцент кафедри галузевих правових наук. 

В експериментальній навчальній лабораторії «Правнича клініка» Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» є викладачем-куратором. 

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське процесуальне право України»; 

«Проблеми міжнародного контрактового права»; «Міжнародний комерційний 

арбітраж». 

Нормативна дисципліна: «Господарське процесуальне право України». Мова 

викладання – українська в межах бакалаврської програми «Право», студентам 4 р.н, осінній 

семестр, кредитів за курс - 3 ЄКТС, передбачає вивчення господарського судочинства 

України, предметом якого є вирішення господарських спорів, які виникають у процесі 

підприємницької діяльності, з акцентом на аналізі судової практики реалізації 

господарського процесуального законодавства. 
 

 
Розробила авторські курси вибіркових навчальних дисциплін: «Проблеми 

міжнародного контрактового права»; «Міжнародний комерційний арбітраж» 

англійською мовою. 
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Вибіркова  навчальна  дисципліна  «Проблеми  міжнародного  контрактового 

права». Мова викладання – українська, в межах магістерської  програми  2 р.н.; весняний 

семестр, кредитів за курс – 3,5 ЄКТС, спрямована на опанування студентами магістерської 

програми основ контрактного регулювання міжнародної комерційної діяльності. Метою 

курсу  є  надання  його  слухачам  знань,  умінь  і  навичок  щодо  сучасних  концепцій 

трактування  контракту  в  кодифікованій  і  прецедентній  системах  права,  сутності  та 

процесу укладання міжнародних комерційних контрактів, нормативно-правового 

регламентування  міжнародних  комерційних  контрактів,  співвідношення  і  проблеми 

міжнародних актів і цивільно-правового регулювання контрактів у законодавстві України. 

 

 
Вибіркова навчальна дисципліна International Commercial Arbitration. Мова 

викладання – англійська, в межах магістерської програми 2р.н.; весняний семестр, 

кредитів за курс – 4 ЄКТС. 

The course of the International Commercial Arbitration for students is deemed for 

obtaining of the scientific knowledge on the activities of the International Commercial 

Arbitration as the body of settlement of international commercial disputes. The course consists 

of six units, includes the studies of advantages and disadvantages of the International 

Commercial Arbitration, of discrepancies between the arbitration and the litigation, of different 

forms of alternative dispute resolution, of implementation of international standarts in the 

International Commercial Arbitration, of the procedures of the International Commercial 

Arbitration, of lex arbitri, of recognition and enforcement of the International Commercial 

Arbitration. The course should also be of highly practical value for students who in professional 

life may be called upon to draft an arbitration clause for an international contract, to represent a 

client in an international arbitration, to enforce (or resist enforcement) a foreign arbitral award, 

or to advise an enterprise on the likely effectiveness and ramifications of using arbitration as a 

dispute resolution mechanism in this new transnational world. 

 
 
 

Освіта: 
 

У червні 1974 року закінчила юридичний факультет Львівського державного 

університету ім. Івана Франка. 

28 лютого 1997 року захистила кандидатську дисертацію на тему: Фермерство в США: 

Правові аспекти (досвід для України), Львівський державний університет ім. Івана Франка, 

кандидат юридичних наук. 

Інша професійна діяльність: 
 

З 1994 року по теперішній час – партнер адвокатського об’єднання «Логуш, Борсук, 

Бронфман  та  Чорній»,  керуючий  партнер  Київського  офісу  адвокатського  об’єднання 

«Логуш, Борсук, Бронфман та Чорній», 



Наукові публікації: 
 

Стаття «Цивільне правопорушення як підстава відшкодування збитків у 

міжнародному  контрактовому  праві//Збірник    тез  наукових  доповідей  та  повідомлень 

«Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська Академія» на факультеті 

правничих наук, Київ, 2016 // 

Автор розділу «Альтернативні способи вирішення правових спорів в юридичних 

клініках», Посібник з основ юридичної клінічної практики, березень, 2017, під егідою 

ОБСЄ; 

Стаття «Право, що застосовується до міжнародних комерційних контрактів у державах, 

які є членами Європейського Союзу» //Наукові записки НаУКМА, том 168, Київ, 2015; 

Стаття «Право, що застосовується до міжнародних комерційних контрактів; //Збірник 

тез наукових доповідей та повідомлень «Дні науки Національного університету «Києво- 

Могилянська Академія» на факультеті правничих наук    Київ, 2014 // 

Стаття «Поняття істотного порушення договору відповідно до Конвенції Організації 

Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 

року; стаття //Збірник  тез наукових доповідей та повідомлень   «Дні науки Національного 

університету «Києво-Могилянська Академія» на факультеті правничих наук , Київ, 2013 // 

Стаття «Застосування принципу автономії волі сторін у зовнішньоекономічних 

контрактах», стаття//Збірник тез наукових доповідей та повідомлень «Дні науки 

Національного університету «Києво-Могилянська Академія» на факультеті правничих 

наук , Київ, 2012 // 

Господарське процесуальне право України» (у співавторстві), // Навчальний посібник з 

грифом МОН, Київ Ін Юре, 2009;// 

Стаття (англійською мовою) «Взаємодія міжнародного договірного та  звичаєвого права 

з українським правом, // Кох Університет школа права, Стамбул, Туреччина і Макс Планк 

Інститут, Гамбург, 2008// 

Стаття «Міжнародно-договірна уніфікація процесуальних норм, що регулюють 

міжнародний комерційний арбітраж» // Наукові записки НаУКМА, 2006, том 53 // 

Міжнародний досвід: 
 

13.06 – 05.07. 2012 р. – пройшла стажування в Чикаго, США, як учасник програми 

USAID «Громадські зв’язки». Напрямок спеціалізації: Доступ до правосуддя та система 

надання громадянам правової допомоги pro bono; 

1999-2000 рр. – пройшла стажування у Центрі комерційного права, Квін Мері і 

Вестфілд Коледж, Університет Лондона, Великобританія, як учасник міжнародного 

академічного обміну факультету правничих наук Національного університету «Києво- 

Могилянська академія». Напрямки спеціалізації: Міжнародне комерційне право; 

Міжнародний комерційний арбітраж; 



1991-1993 рр. – учасник магістерської програми з права, Школа Права Фордгемського 

університету, Нью-Йорк, США, пройшла стажування в юридичній фірмі «Радон, Ішізумі», 

Нью-Йорк, США. Напрямки спеціалізації: Міжнародне комерційне право; Міжнародний 

комерційний арбітраж; Судова практика в комерційних справах; 

Участь у міжнародній щорічній конференції ENCLE Eotvos Lorand University в 

Будапешті, Угорщина, 26-27 жовтня 2015 року- «Допомога університетським правничим 

клінікам в Європі»; 

Доповідь англійською мовою на міжнародній щорічній конференції ENCLE Eotvos 

Lorand University в Будапешті, Угорщина, 27 жовтня 2015 року на тему: «Pro bono legal 

services in Ukraine”; 

Участь у міжнародній конференції - чергові Міжнародні арбітражні читання пам’яті 

академіка І.Г.Побірченка на тему «Застосовуване право в міжнародному комерційному 

арбітражі» в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій 

палаті України, 13 листопада 2015 року; доповідь англійською мовою на тему: «Практика 

застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів». 


