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Старший викладач кафедри приватного права. 

Робочий номер телефону: +38 (044) 425 60 73 (кафедральний) 

Робоча адреса: вул. Г. Сковороди, 2, 4 корп., кім. 323. 

v.solomiyanyi@ukma.edu.ua 

 
Навчальні дисципліни, які викладаються в НаУКМА: 

 основи римського приватного права, 

 міжнародне приватне право, 

 житлове право, 

 спадкове право, 

 цивільне право. 

Також  є  керівником  виробничої  практики  на  4  році  навчання  та  куратором Експериментальної 

навчальної лабораторії «Правнича клініка» НаУКМА 
 

 
 
Інші професійні посади: 

- 2005 р. – 2008 р. заступник декана факультету правничих наук НаУКМА; 

- з 1999 року адвокат; 

- 1998 р. – 2007р. – викладач в Київському університеті туризму, економіки і права. 

- 1991 р. -1997 р. - робота в юридичних компаніях. 
 

 
 
Освіта: 

- у 1991 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, юридичний факультет, 

кваліфікація - спеціаліст; 

- у 1999 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Центр правничих студій 

Української правничої фундації, кваліфікація - магістр права. 
 

 
 
Наукові публікації: 

• Поняття та види реституції // Наукові записки НаУКМА. Том 103. Юридичні науки. – 2010. 

– С. 91-95 

• Реституція з погляду конкуренції вимог // Вибори та демократія. - № 2 (16) 2008.- С. 59-63. 

• Субсидіарність реституції в римському та сучасному цивільному праві // Українське право. 

– 2007. – Число 1. – С. 128-138. 

• Застосування генеральної реституції в сучасному цивільному праві // Юридична Україна. – 

2007. – № 9 (57). – С. 52-57. 

• Натуральна реституція в порівняльному та європейському цивільному праві // Наукові 

записки НаУКМА. Том 64. Юридичні науки. – 2007. – С. 90-97. 
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Навчально-методичні публікації: 

• Основи римського права // Навчально-методичний посібник // На допомогу студентам- 

правникам. – К.: Національний університет  «Києво-Могилянська академія», 2002. – 45 с. 

• Міжнародне приватне право // Навчально-методичний посібник // На допомогу студентам- 

правникам. – К.: Національний університет  «Києво-Могилянська академія», 2001. – 40 с. 

Публікації у фахових виданнях: 

• Відшкодування збитків: теорія і практика // Дні науки Національного університету «Києво- 

Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2016, науково-практичний семінар "Правові 

проблеми відшкодування збитків у сучасних умовах": тези наукових доповідей та повідомлень 3 

лютого  2016 . – К.: Національний університет  «Києво-Могилянська академія», 2014. - с. 82-91. 

• Застосування  реституції  в  римському  праві  //  Дні  науки  Національного  університету 

«Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2014: тези наукових доповідей та 

повідомлень на круглих столах 23 та 27 січня 2014. – К.: Національний університет «Києво- 

Могилянська академія», 2014. - с. 38-40. 

• Приватизація житла в Україні // Дні науки Національного університету «Києво- 

Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2011-2012: тези наукових доповідей та 

повідомлень на круглих столах 30 листопада 2011 року, 26 та 30 січня 2012. – К.: Національний 

університет  «Києво-Могилянська академія», 2012. - с. 76-84. 


