
 

Проценко Діана 
Старший викладач кафедри приватного права Факультету правничих 

наук НаУКМА, правник (магістр правознавства, НаУКМА, 2005, приватна 
практика), медіатор (акредитація CEDR, Великобританія), тренер (CEDR, 
2009 р. Мюнхенська ТПП, 2014 р.), автор-розробник та співавтор 
академічних курсів, тренінгів, он-лайн курсів на теми інформаційного 
права, переговорів, медіації, ефективної комунікації, діалогу в громадах та 
для потреб реформ, є однією із ініціаторів розробки теми е-демократії в 
Україні, зокрема однією із співавторів законопроекту про е-петиції, 
співавтором законопроектів з медіації.  

Також Діана є тренером студентських команд міжнародних змагань з 
переговорів та медіації  (Міжнародному конкурсі з комерційної медіації при 
ІСС в Парижі, Франція (2008, 2009, 2011-2016р.р.), та у змаганні Сonsensual 
Dispute Resolution Competition у Відні, Австрія (2015 р.), а також суддею 
міжнародних змагань з медіації ( International Law School Mediation 
Tournament, Mediate`18, INADR,  Київ, Україна (2018 р.). 

З 2014 є засновником та членом Правління, а з 2015 р. - Президентом 
Національної асоціації медіаторів України. Після Революції Гідності в 
Україні активно працює з медіацією для громад, фасилітатором діалогів 
ОБСЄ на Сході України; є членом міжнародної мережі тренерів-медіаторів 
(CEDR тренери мережі); робить багато тренінгів для студентів, малих, 
середніх та великих, зокрема комунальних та державних підприємств, 
місцевих та центральних органів влади. 

З 2018 р. Керівник відділу по роботі зі студентами НаУКМА. 

 
Контактна інформація:  
+38 (044) 425 60 73 
protsenko@ukma.edu.ua;  
Київ, вул. Волоська, 8/5, 4 корп., кімн. 4-323;  

 профіль Google Scholar;  
 профіль ORCID: 0000-0002-9073-5523  
 профіль Academy.edu;  
 профіль researchgate.net.  

 

Викладає курси: “Інформаційне право” (2007-2017 р.р.), 
“Переговори і медіація” (2008 -2015 р.р.), “Базові навички 
вирішення спорів” (2016-2017р.р.), “Основи права (для 
економістів)” (2013-2017р.р.), “Доступ до публічної 
інформації та е-врядування” (2016 р.).  

Відео-анотації курсів 
 Базові навички врегулювання спорів; 
 Переговори і медіація; 
 Інформаційне право; 
 Основи права (для студентів ФЕН). 

Сфери наукових та професійних інтересів: 
інформаційне право,  інформаційне суспільство та 
електронна демократія, альтернативне врегулювання 
спорів, публічні діалоги, модерація процесів колективного 
прийняття рішень. 

Освіта та наукова діяльність: повна вища, магістр 
правознавства (Факультет правничих наук НаУКМА, 2005 
р.), пошукач кафедри теорії держави і права ФПвН НаУКМА, 
тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-правові 
засади впровадження електронних форм (інструментів)  е-
участі громадян в управлінні державними справами» 
(спеціальність 12.00.01).  

 
Додаткова освіта у сфері медіації та 

альтернативного врегулювання спорів:  
 курс «Базові навички спілкування (НаУКМА, 1999),  
 курси «Управління конфліктами для юристів» та 

«Переговорні навички для юристів» в рамках Сivic Еducation Рroject 
(2001),  

 тренінг «Важкі ситуації в спілкуванні. Антиманіпуляція» 
(2006),  

 курс з питань медіації в господарських справах в рамках 
Спільної програми Ради Європи та Європейської комісії у співпраці 
із Господарським судом м. Києва (2007),  

 тренінг-семінар «Стрес-менеджмент: практичні технології» 
(2008),  

 дворівневий тренінг для медіаторів, по успішному 
завершенню якого отримала акредитацію CEDR (Центр 
ефективного вирішення спорів, Великобританія, 2008),  

 тренінг для тренерів програм ефективного вирішення спорів 
(CEDR, 2009),  

 тренінг для тренерів Мюнхенської ТПП (2014 р.). 

 
Додаткова освіта у сфері інформаційного права:  
 Міжнародна Літня Школа Медіа Права (2006) 
 Навчальний візит українських медіа юристів до Ради Європи 

та Європейського суду з прав людини  (Страсбург, 2011 р.) 
 Тренінг та навчальний тур “Ведення судових справ за ст. 10 

Європейської конвенції з захисту прав людини та основоположних 
свобод” (Страсбург, 2015 р.). 

 
Професійна діяльність у сфері медіації та 

альтернативного врегулювання спорів:  
 тренер Мюнхенського курсу “Бізнес-медіатор”, Мюнхенської 

ТПП та УЦМ при КМБШ (2015-2017 р.), 
 розробник та тренер авторського курсу “Ранкова школа 

медіації” (2013-2015 р.р.),, 
 тренер та співавтор дводенного тренінгу “Переговорна 

азбука” в рамках проекту НаУКМА “ПРОФІ+” (2012 р., 2017 р.), 
 співавтор он-лайн курсу “Вступ до медіації” на платформі 

Відкритого університету Майдану “ВУМ on-line”, доступний з 
березня 2016 р.  

 співавтор, редактор он-лайн курсу “Як ефективно спланувати 

та провести діалог ” на платформі Prometheus (розроблений за 

ініціативи та підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні), 

доступний з березня 2017 р. 
 тренер студентських команд для участі в Міжнародному 

конкурсі з комерційної медіації при Міжнародній торговій палаті в 
Парижі, Франція (2008, 2009, 2011-2016р.р.), та у змаганні 
Сonsensual Dispute Resolution Competition у Відні, Австрія (2015 р.),  

 експерт, член робочих груп з розробки, коментування 
законопроектів, спрямованих на врегулювання діяльності у сфері 
медіації (2012 р., 2015 р., 2016 р.), 

 засновник та координатор Групи посередництва та модерації 
НаУКМА, сформованої за результатами участі в проекті 
“Інноваційний університет і лідерство” (листопад, 2014- 2016 р. р.). 

 член команди модераторів в проекті оновлення стратегії 
розвитку НаУКМА на 2015-2025р.р., 

 експерт проекту ОБСЄ з організації та проведення 
Міжнародної конференції «Інструменти діалогу як засобу 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jLIzjAPTnmgjZfNLr-aJc8fSqody8RjG3A0LwZh3QSk1uzltlYLeAKLyDdH3BxTtiPdt96jmGW6z8MjwC7rdLH9-0kCEFLtIRbk5AHwKBAkLd-d-SJS9TXCjUgf7ZGShbnsQi&user=XaFd2ysAAAAJ
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подолання кризових явищ: міжнародний досвід та перспективи 
застосування в Україні»” (2014 - 2016 р.р.), 

 член міжнародної мережі тренерів з медіації (CEDR trainers 
network) (з 2012 р.), 

 учасник Ініціативи молодих медіаторів (Young Mediators 
Initiative (YMI), започаткованої під егідою Міжнародного інституту 
медіації (International Mediation Institute) (з 2012 р.)  

 член Правління ГО “Національної асоціації медіаторів 
України” (з 2014 р.). 

 Президент ГО “Національної асоціації медіаторів України” (з 
жовтня 2015 р.) 

 
Професійна діяльність у сфері інформаційного 

права:  
 юрисконсульт ТОВ “Телерадіокомпанія “Студія 1+1”(2004-

2006 р.р.), 
 юрист Адміністратора доменних імен в домені .UA ТОВ 

“Хостмайстер” (2006-2009 р.р.), 
 юрист журналу “СASE “(2007 р.), 
 заступник директора з адміністративно-правових питань 

компанії інтегратора технічних телевізійних проектів ТОВ 
“Технікал Бразерс” (2008-2009 р.р.), 

 заступник директора відеопродакшен студії “Дабл-ю Медіа” 
(2009-2010 р.р.), 

 гостьовий лектор Літньої школи медіа права (2008-2015 р.р.), 
теми: “Введення в Інтернет для юристів”, “Альтернативні способи 
врегулювання інформаційних спорів”, 

 член Наглядової ради Інституту Медіа Права (2012-2013р.р.), 
 Голова Наглядової ради Інституту Медіа Права (2013-2017 

р.р.), 
 тренер в рамках Тренінгу для регіональних представників 

Руху ЧЕСНО, тема: “Право на приватність та дифамація. Обмеження 
на поширення персональної інформації. Правове регулювання 
захисту честі  і гідності”  (2012 р.) 

 експерт проекту ОБСЄ “Сприяння Національній Раді України з 
питань телебачення і радіомовлення у формуванні практичних 
регуляторних підходів до нових аудіовізуальних медіа”, співавтор 
брошури “Огляд регуляторних підходів до регулювання нових 
конвергентних аудіовізуальних медіа”(2012 р.), 

 експерт проекту ОБСЄ “Сприяння Національній Раді України з 
питань телебачення і радіомовлення у формуванні практичних 
регуляторних підходів до нових аудіовізуальних медіа”, розрозбка 
методології підтримки діалогу та започаткування такого діалогу 
між регуляторами та медіа-спільнотою щодо забезпечення 
плюралістичного середовища для нових аудіовізуальних ЗМІ (2013 
р.), 

 співкоординатор громадського проекту ЦРІ НаУКМА (у 
співпраці із РПР) із впровадження е-демократії в Україні, 
координатор групи з розробки політики впровадження 
електронної демократії, співавтор законопроекту про електронні 
петиції (2014-2015 р.р.).. 

 
Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх 

школах тощо: 
• Проценко Д.В. “Чи можливе нове управління без 

інструментів електронної демократії?”/ Круглии  стіл 
“Перетворення хаотичної громадської гіперактивності на нові 
підходи до управління державою: як управляти по-новому”, Центр 
розвитку інновацій НаУКМА, м. Київ, 09 липня 2014 р. 

• Проценко Д.В. “Введення в правове регулювання Інтернет” 
/ Літня школа медіа права, Інститут медіа права, м. Київ, серпень 
2014 р. 

• Проценко Д.В. “Медіація та інші альтернативні способи 
вирішення інформаційних спорів” / Літня школа медіа права, 
Інститут медіа права, м. Київ, серпень 2014 р. 

• Проценко Д.В.,  «Презентація концепції дослідження 
досвіду впровадження медіації в Україні» / Експертна зустріч в 
рамках проекту “Сприяння практичному запровадженню медіації в 
Україні та налагодженню взаємодії з судовою системою”(USAID) в 
рамках Проекту «Справедливе правосуддя», Національна асоціація 
медіаторів України у партнерстві з Академією адвокатури України,  
14 вересня 2015 року 

• Дев’ятий щорічний Форум з управління Інтернетом 2014 (IGF 
2014), в рамках Спільного проекту Європейського Союзу/Ради 
Європи “Зміцнення інформаційного суспільства в Україні”, 
Стамбул, Туреччина, 2-5 вересня 2014. 

• Проценко Д.В. “Впровадження е-врядування та е-
демократії: паралельно чи послідовно?”/ Міжнародна 
конференція “П’ятий український форум  з управління Інтернетом”, 
Інтернет Асоціація України (ІнАУ), Комісія з питань науки та ІТ 
УСПП, Спільний проект ЄС та РЄ «Зміцнення інформаційного 
суспільства в Україні», Держспецзв'язку та захисту інформації 
України, Нацкомісія зв'язку та інформатизації України, Київський 
коледж зв’язку, 3 жовтня 2014 р., Київ, Україна. 

• Проценко Д.В. “Формування та поширення культури 
ефективного врегулювання спорів у вищих навчальних 
закладах України”/ проект “Інноваційний університет та 
лідерство”, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, 
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики на базі 
Факультету вільних мистецтв (Artes Liberales) Варшавського 
університету (за підтримки Міністерства освіти і науки України в 
рамках Польсько-Українського Академічного Форуму), 3-29 
листопада, 2014 р., Варшава, Польща. 

• Проценко Д.В. “Роль гуманітарних діалогів та інших 
методів у встановленні ефективної взаємодії в українському 
суспільстві”/ Міжнародна конференція “Cприяння вирішенню 
міжгрупових конфліктів через діалог та фасилітацію”, ОБСЄ, 10-12 
грудня 2014р., Одеса, Україна 

• Проценко Д.В. «Нові медіа  - для юристів»/ Весняна школа 
медіа права, Ліга студентів АПУ в НаУКМА, м. Київ, 14-15 березня 
2015  (Координатор та доповідач) 

• Проценко Д.В., «Особливості застосування медіації у 
цивільному та господарському процесах» / Спільний семінар з 
підвищення кваліфікації адвокатів, присвячений застосуванню 
медіації в адвокатській діяльності, Національна асоціація 
медіаторів України та Національна асоціація адвокатів України, 4 
квітня 2015 року 

• Проценко Д.В., “Сучасні тенденції врегулювання 
інформаційних правовідносин”, Круглий стіл кафедри 
міжнародного права ФПвН, Інститут медіа права, НаУКМА, м. Київ, 9 
квітня 2015 р.  

• Проценко Д.В., «Перспективи законодавчого врегулювання 
медіації в Україні», Академія адвокатури України, Національна 
асоціація медіаторів України, Факультет правничих наук 
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» та 
Український Центр Медіації, 15 квітня 2015 року 

• Тренінг та навчальний тур “Ведення судових справ за ст. 10 
Європейської конвенції з захисту прав людини та 
основоположних свобод” (Страсбург, Франція, травень, 2015р.). 

• Проценко Д.В. «Порушення прав інтелектуальної власності 
в Інтернет: перспективи використання медіації» / круглий стіл 
на тему: "Медіація у сфері інтелектуальної власності", Національна 
асоціація медіаторів України спільно з  Державною службою 
інтелектуальної власності України (ДСІВ), м. Київ, 11 червня 2015 
року 

• Проценко Д.В. “Введення в правове регулювання Інтернет” 
/ Літня школа медіа права, Інститут медіа права, м. Київ, серпень 
2015 р. 

• Проценко Д.В. “Медіація та інші альтернативні способи 
вирішення інформаційних спорів” / Літня школа медіа права, 
Інститут медіа права, м. Київ, серпень 2015 р. 

• Проценко Д.В. “Інформаційне суспільство та е-участь” / 
Літня школа медіа права, Інститут медіа права, м. Київ, серпень 
2015 р. 

• Проценко Д.В. “Експертна дискусія щодо актуального 
стану впровадженян е-демократії в Україні”/ Міжнародна 
конференція “Шостий український форум  з управління 
Інтернетом”, Інтернет Асоціація України (ІнАУ), Комісія з питань 
науки та ІТ УСПП, Спільний проект ЄС та РЄ «Зміцнення 
інформаційного суспільства в Україні», Держспецзв'язку та захисту 
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