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Організаційний комітет 
 

Омельчук Олег Миколайович, ректор Хмельницького університету 

управління та права; 

Крупчан Олександр Дмитрович, директор Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; 

Місінкевич Леонід Леонідович, перший проректор з наукової роботи 

Хмельницького університету управління та права; 

Галянтич Микола Костянтинович, заступник директора з наукової 

роботи Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 

правових наук України; 

Войтюк Ігор Михайлович, проректор з економічної та адміністративно-

господарської роботи Хмельницького університету управління та права; 

Литвин Любов Гаврилівна, заступник директора з загальних питань 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; 

Нагнибіда Володимир Іванович, декан юридичного факультету 

Хмельницького університету управління та права; 

Король Володимир Іванович, завідувач відділу міжнародного 

приватного права і порівняльного правознавства Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; 

Гринько Світлана Дмитрівна, завідувач кафедри цивільного права та 

процесу Хмельницького університету управлінні та права; 

Білоусов Юрій Валерійович, завідувач лабораторії з проблем адаптації 

цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; 

Монастирський Денис Анатолійович, завідувач відділу з питань 

законотворчості та наукових експертиз науково-дослідної частини 

Хмельницького університету управління та права; 

Новерсалюк Артур Анатолійович, завідувач відділу з координації 

наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності 

науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та 

права. 
 

Робоча група  

В. Чорна, О. Димінська, О. Шупінська, А. Стрихар, О. Подолянчук,  

О. Посикалюк, І. Волкотруб, О. Роман, Л. Нижник, О. Павлик 
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Організаційні питання роботи конференції 

 
Місце проведення — Музей Хмельницького університету  

управління та права,  

м. Хмельницький, вул. Театральна, 8 

 

Розпорядок роботи:        

   09.30 – 10.00 — реєстрація учасників; 

   10.00 – 10.15 — відкриття заходу;  

   10.15 – 11.30 — засідання круглого столу;

   11.30 – 12.00 — перерва;  

   12.00 – 13.30 — засідання круглого столу; 

   13.30 – 15.00 — перерва;  

   15.00 – 17.00 — засідання круглого столу; 

   17.00 – 17.30 — підведення підсумків. 

 

Регламент:        

  основні доповіді —   до 10 хв.  

  повідомлення —   до 5 хв.  

  обговорення —   до 10 хв. 

 

Модератори круглого столу:  

д–р юрид. наук Гринько Світлана Дмитрівна,  

канд. юрид. наук Король Володимир Іванович,  

канд. юрид. наук Білоусов Юрій Валерійович 
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Відкриття круглого столу 

 

Вступне вітальне слово  

ректора Хмельницького університету управління та права  

Олега Миколайовича ОМЕЛЬЧУКА. 

 

Вступне вітальне слово  

директора Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака  

Національної академії правових наук України  

Олександра Дмитровича КРУПЧАНА. 

 
 

Перше засідання  
Загальні засади модернізації приватного права  

 
 

Стефанчук Руслан Олексійович  
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 

правових наук України, завідувач кафедри представництва інтересів громадян 

і держави в суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів 

Національної академії прокуратури (м. Київ) 

Сучасні проблеми кодифікації європейського цивільного 

законодавства 

 
Харитонов Євген Олегович  
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 

правових наук України, завідувач кафедри цивільного права Національного 
університету «Одеська юридична академія»  

Харитонова Олена Іванівна  
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 

правових наук України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та 

корпоративного права Національного університету «Одеська юридична 
академія»  

Проблеми обрання методологічних імперативів 

компаративістських досліджень у галузі приватного права 



 5 

Гринько Світлана Дмитрівна 
доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник  

лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства до стандартів ЄС  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

Національної академії правових наук України імені академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України (м. Хмельницький) 

Рецепція римського права як підґрунтя модернізації 

приватного права  

 
Рабінович Сергій Петрович 
доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 
(м. Київ) 

Засада очевидності в європейських кодифікаціях приватного 

права 

 
Король Володимир Іванович  
кандидат юридичних наук, завідувач відділу міжнародного приватного права і 

порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 
правових наук України (м. Київ) 

Проблеми правого забезпечення зовнішньоекономічної 

політики України в контексті стратегії модернізації держави 

 
Пунда Олександр Олегович 
кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи 

Державного науково-дослідного інституту митної справи (м. Хмельницький) 

Стратегія правового регулювання особистих немайнових 

відносин: напрямки та цілі 

 

Богустов Андрей Алексеевич 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 

международного права Гродненского филиала «БИП – Институт 
правоведения» (г. Гродно, Республика Беларусь) 

Отражение основных тенденций развития гражданского 

законодательства в Модельных правилах европейского 

частного права 
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Камалетдинова Наталья Васильевна 
старший преподаватель кафедры теоретических и  

публично-правовых дисциплин факультета права, экономики и менеджмента  

Института экономики и права (филиал) Академии труда и социальных 
отношений в г. Севастополе 

Митяй Елена Дмитриевна 
и. о. заведующего кафедрой теоретических и публично-правовых  

дисциплин факультета права, экономики и менеджмента  

Института экономики и права (филиал) Института экономики и права 
(филиал) Академии труда и социальных отношений в г. Севастополе 

Актуальные вопросы развития законодательства Украины  

в свете подписания Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС 

 
Давидова Наталія Олександрівна 
кандидат юридичних наук, доцент, головний редактор  

науково-практичного фахового журналу «Право США» (м. Київ) 

Порівняльне приватне право в навчальних програмах 

України та США 

 
 

Друге засідання  
Проблеми модернізації правового регулювання  

цивільних відносин  
 

Чорна Жанна Леонтіївна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та 
процесу Хмельницького університету управління та права  

Обсяг дієздатності малолітніх та неповнолітніх осіб за 

Цивільними кодексами України та Російської Федерації  

 

Шевченко Ольга Миколаївна 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу 

міжнародного приватного права та порівняльного правознавства  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ) 

Право на свободу вибору в освіті як особисте немайнове 

право фізичної особи (євроінтеграційний контекст) 
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Авсієвич Алла Валеріївна 
доктор філософії в галузі права, в. о. завідувача кафедри комерційного та 

трудового права Хмельницького інституту імені Митрополита Київського i 

Всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви 
Блаженнійшого Володимира Міжрегіональної Академії управління персоналом 

Запровадження інституту Головного інспектора 

персональних (особистих) даних (на прикладі  

Республіки Польща) 

 
Зозуляк Ольга Ігорівна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 

Юридичного інституту Прикарпатського національного університету  
імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Актуальні питання модернізації законодавства  

у сфері визначення організаційно-правових форм 

непідприємницьких юридичних осіб  

 
Федюк Лілія Василівна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 

Юридичного інституту Прикарпатського національного університету  
імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Проблема особистих немайнових прав юридичних осіб 

 
Ханик-Посполітак Роксолана Юріївна 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри галузевих правових наук 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ) 

Інформування споживача до укладення кредитного договору 

як дієвий механізм захисту його прав: європейські вимоги та 

українські реалії 

 
Посикалюк Олег Олександрович 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник лабораторії з 

проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів ЄС  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ) 

Захист особистих немайнових прав споживачів 

телекомунікаційних послуг від спаму 
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Матвийчук Сергей Борисович 
кандидат юридических наук, доцент, доцент Международного университета 
«МИТСО» (г. Минск, Республика Беларусь) 

Судебная защита прав и охраняемых законом интересов 

неопределенного круга потребителей 

 

Димінська Олена Юріївна 
кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник лабораторії з 

проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів ЄС 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 
(м. Хмельницький) 

Захист прав споживачів туристичних послуг в контексті 

адаптації національного законодавства України до 

законодавства ЄС 

 
Слободян Олександр Анатолійович 
директор юридичної консалтингової компанії «Салекс» (м. Київ) 

Захист прав споживачів фінансових послуг в Україні: 

модернізація правової парадигми 

 
Заверуха Сергій Володимирович 
аспірант Хмельницького університету управління та права 

Значення істотного порушення договірного зобов’язання за 

законодавством України та міжнародним законодавством: 

порівняльно-правовий аналіз 

 
Абросімов Сергій Анатолійович 
аспірант Хмельницького університету управління та права 

Система договорів купівлі-продажу за законодавством 

України та ЄС 

 
Самбір Ольга Євгенівна  
асистент кафедри цивільного права та процесу  

Хмельницького університету управління та права  

Договірна суброгація: досвід зарубіжних країн та 

перспективи розвитку в Україні 
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Спасибо Валентин Валентинович 
директор ТзОВ «Спасибо В. і партнери. Правові та податкові консультації» 

(м. Харків) 

Деякі аспекти адаптації цивільного законодавства України, 

що регулює діяльність експлуатантів аеропортів, до 

стандартів ЄС 

 
Маковій Віктор Петрович  
кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри цивільно-правових 

дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ  

Темпоральні межі здійснення права на прийняття спадщини 

у цивільному праві 

 
Ковальчук Альбіна Миколаївна 
аспірант Хмельницького університету управління та права 

Право на обов’язкову часту у спадщині в Україні та Європі: 

порівняльно-правовий аспект 

 
Примак Володимир Дмитрович,  
кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 
(м. Київ) 

Окремі підходи Європейського суду з прав людини до 

вирішення питань відшкодування моральної шкоди 

 

Кушерець Дарина Василівна 
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту 

Університету сучасних знань (м. Київ) 

Цивільно-правові відносини у сфері охорони та захисту 

майнових прав фізичних та юридичних осіб  

 
Еннан Руслан Євгенович 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права інтелектуальної 

власності Національного університету «Одеська юридична академія» 

Досвід захисту прав інтелектуальної власності у 

спеціалізованих судах в Німеччині  
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Гринько Руслан Віталійович 
викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного 

права Національної академії державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) 

Цивільно-правові міри оперативного впливу за 

законодавством України, Німеччини, Франції:  

порівняльно-правовий аналіз 

 
 

Третє засідання  
Проблеми модернізації правового регулювання  

сімейних відносин  
 

Красицька Лариса Василівна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу 

Донецького національного університету 

Про напрямки розвитку сімейного права України 

 

Ватрас Володимир Антонович  
кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник 

лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до 

законодавства ЄС Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії  

правових наук України (м. Хмельницький) 

Проблеми модернізації приватного права у сфері 

регулювання сімейних відносин з іноземним елементом 

 

Розгон Ольга Володимирівна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

Колізійне регулювання шлюбного договору 

 
Лозінська Світлана Володимирівна 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу  

Хмельницького університету управління та права 

Рецепція шлюбно-сімейних норм у канонічне право Церкви 
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Олійник Олександр Васильович  
аспірант Хмельницького університету управління та права 

Окремі питання модернізації приватного права України у 

сфері встановлення принципів регулювання сімейних 

відносин 

 
Коваль Олександр Володимирович 
юрист ТзОВ «ЮФ «Прокопенко, Чуйко та партнери» (м. Київ) 

Підстави набуття статусу члена сім’ї власника, наймача 

(орендаря) житла та осіб, які прирівнюються до них 

 
Коваль Олена Володимирівна 
юрист ТзОВ «Юріміксіко» (м. Київ) 

Особливості нотаріального захисту права на житло дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 
 
 

Четверте засідання  
Проблеми модернізації правового регулювання  

процесуальних відносин  
 

Бичкова Світлана Сергіївна  
доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник  

відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 

заступник начальника кафедри цивільного права і процесу  
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

Чурпіта Ганна Вікторівна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

Процесуальний механізм захисту деяких сімейних прав та 

інтересів у порядку окремого провадження 
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Бобрик Володимир Іванович 
кандидат юридичних наук, завідувач відділу юрисдикційних форм правового 

захисту суб’єктів приватного права Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України (м. Київ) 

Склад суду першої інстанції в цивілістичному судочинстві 

 
Білоусов Юрій Валерійович  
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії з проблем адаптації 

цивільного законодавства України до стандартів ЄС Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України (м. Київ) 

Спроби кодифікації європейського процесуального права та 

модернізація цивільного судочинства України  

 
Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна,  
кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 
(м. Київ) 

Перспективи модернізації цивільного процесу в Україні 

шляхом запровадження примирних процедур 

 

Задорожна Світлана Федорівна  
молодший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права  

і порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 
правових наук України (м. Київ) 

Позасудове вирішення комерційних спорів: шлях України  

 
Сакара Наталія Юріївна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного процесу 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого» (м. Харків) 

Окремі роздуми щодо концепції Закону України  

«Про судовий збір» 
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Трач Оксана Михайлівна  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу 
Хмельницького університету управління та права  

Окремі аспекти модернізації апеляційного провадження в 

цивільному процесі України 

 

Мельник Ярослав Ярославович 
кандидат юридичних наук, завідувач кафедри приватного права  

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 
(м. Київ) 

Деякі методологічні шляхи вирішення онтологічних  

проблем доктрини цивільного процесуального права 

України в умовах модернізації 

 

Антонюк Олена Ігорівна 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу 
Донецького національного університету 

Превентивний захист права власності процесуальними 

засобами запобіжного та забезпечувального характеру 

 
Гарієвська Мирослава Богданівна  
молодший науковий співробітник лабораторії з проблем адаптації цивільного 

законодавства України до стандартів ЄС Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових наук України (м. Хмельницький) 

Забезпечення позову у цивільному процесі України та 

Німеччини 

 
Лисенко Юлія Олександрівна 
аспірант Хмельницького університету управління та права 

Щодо питання про впровадження електронного правосуддя 

 
Гребелюк Тетяна Броніславівна  
начальник відділу організаційного забезпечення кадрової роботи  
та судової статистики Апеляційного суду Хмельницької області  

До питання належного рівня реалізації права на судовий 

захист осіб з обмеженими фізичними можливостями  
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Гуменюк Надія Романівна 
здобувач кафедри цивільного права та процесу  

Хмельницького університету управління та права 

Цивільно-правові засоби у виконавчому праві 

 
 
 

П’яте засідання  
Проблеми модернізації міжнародного  

приватного права  
 

Таранова Татьяна Сергеевна  
доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой  

гражданско-правовых дисциплин Белорусского государственного 
экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) 

Юрисдикция суда по гражданским делам с участием 

иностранных лиц 

 
Власов Анатолий Александрович, 
доктор юридических наук, профессор кафедры международного  

частного и гражданского права Московского государственного  

института международных отношений (Университет) МИД РФ  
(г. Москва, Российская Федерация) 

Коваленко Вадим Николаевич, 
доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского  

права и процесса Волгоградского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации (г. Волгоград, Российская Федерация) 

Роль международного частного права в регулировании 

внешнеэкономической деятельности 

 
Сліпачук Тетяна Володимирівна 
кандидат юридичних наук, партнер Юридичної фірми «Саєнко Харенко» 

(м. Київ) 

Проблеми розвитку «м’якого права» у сфері міжнародного 

арбітражу 
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Нагнибіда Володимир Іванович  
кандидат юридичних наук, науковий співробітник лабораторії  

з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів ЄС  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 

(м. Хмельницький) 

Юрисдикційні заперечення у міжнародному комерційному 

арбітражі: зарубіжний та вітчизняний досвід 

 
Шупінська Олена В’ячеславівна  
науковий співробітник відділу міжнародного приватного права  

і порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 
правових наук України (м. Київ) 

Модернізація колізійного регулювання відносин власності в 

Україні та ЄС 

 
Микита Ірина Русланівна 
молодший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права  

і порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 
правових наук України (м. Київ) 

Регулювання договірних відносин міжнародних морських 

перевезень вантажів з використання методів міжнародного 

приватного права 
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