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Список сертифікованих експертів НААУ 

 

1.  Абламський Сергій Євгенович «Проблеми удосконалення захисту окремих учасників кримінального провадження» 

2.  Абляєва Сабіна  «Як адвокату потрапити на ТV?» 

3.  Абрамавічюс Арманас  «Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Спеціальна конфіскація» 

4.  Абраменко Дмитро  «Особливості оскарження угод в процедурі банкрутства» 

«Позовні впровадження в рамках процедури банкрутства» 

5.  Авторгов Андрій «Можливість передачі виконавчого документа від державного виконавця до приватного» 

6.  Агафонов Андрій  «Спори з неплатоспроможними банками про недійсність/нікчемність міжбанківських договорів 

забезпечення. Наслідки для національної банківської системи» 

«Оскарження рішень регулятора. Судова практика» 

7.  Адамчук Людмила «Антидискримінаційна експертиза проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади» 

8.  Александров Дмитро «Бренд, що за ним стоїть» 

«Ринок землі: поточний стан та перспективи відкриття» 

«Адвокат для агробізнесу» 
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9.  Александров Олексій  «Ефективна взаємодія банків і Фонду гарантування вкладів. Сучасні виклики» 

10.  Алексєєва Ірина Олександрівна «Правовий захист осіб без громадянства: концепція громадянства. Поняття «особа без 

громадянства». Законодавство про осіб без громадянство. Процедура визнання особою без 

громадянства»  

«Реєстрація народження, як запобіжник виникнення випадків безгромадянства»; 

«Набуття громадянства України» 

11.  Алексєєнко Олександр  «Правозастосовний аспект конкурентної політики України» 

«Етичні стандарти бізнесу — українські реалії»  

«Антиконкурентні практики» 

12.  Алєксєєв Сергій  «Реформа виконавчого провадження в дії» 

13.  Алікіна Наталія Вікторівна «Можливості застосування експертного психологічного та економічного дослідження у справах про 

визнання недійсними угод» 

«Особливості судового процесу в кримінальному та цивільному провадженні. Психологічна 

експертиза в судово-слідчій практиці» 

«Експертні психологічні дослідження у судово-слідчій та адвокатській практиці» 

14.  Алпатьєва Наталія Юріївна «Проблемні питання проведення судово-медичної експертизи на договірних умовах гідно з новим 

КПК України» 

15.  Амішеєва Ольга «Критерії прийнятності. Практичні рекомендації по заповненню формуляра скарги і роботи з 

ЄСПЛ» 
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16.  Анакіна Тетяна Миколаївна «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: правова природа, особливості поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі, можливості та виклики для юридичної практики та бізнесу» 

«Особливості поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі за Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС» 

17.  Анапріюк Андрій Сергійович  «Право на свободу та особисту недоторканість» 

18.  Андерсон Джон «Контроль ланцюгів поставок та запровадження відповідальності посередників» 

19.  Андрейкович Оксана Василівна  

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

20.  Андрєєв Максим «Зміна тенденції протидії рейдерству – новий виклик»Акозлов 

21.  Андрєєва Анастасія «Блакитна мрія корпоративного секретаря або як вийти за межі рутини» 

22.  Андрощук Геннадій Олександрович «Паралельний імпорт: економіко-правові аспекти регулювання» 

23.  Андрусів Уляна Богданівна «Етика в роботі адвоката» 

24.  Андрусяк Василь «Вирок як доказ в адміністративному спорі: преюдиційний доказ. Аналіз з урахуванням останньої 

практики Верховного Суду» 

«Планування податкового навантаження. Оптимізація» 

«Як покращити структурування операцій з ПДВ. Управління ризиками при адмініструванні ПДВ» 
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25.  Андрушко Петро  «Судова практика у справах про постановлення суддями завідомо неправосудного рішення» 

«Зміст понять «істотна шкода» та «тяжкі наслідки» у корупційних злочинах» 

26.  Аніпко Сергій Володимирович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

27.  Антоненко Анна «Затримки у проведенні операцій банками. Неправомірні вимоги до клієнтів. Блокування коштів на 

рахунках. Порядок реагування, ефективні методи захисту» 

28.  Антоненко Ілля  «Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

29.  Антоненко Леонід  «Трасти, фонди, інститути спільного інвестування, фонди прямих інвестицій та інші екзотичні 

корпоративні форми в структурі власності українського банку: проблеми і шляхи вирішення» 

30.  Антонів Роман «Акціонер банку як позивач у справі до НБУ» 

«ФГВФО щодо незаконності рішень, що призвели до ліквідації банку» 

31.  Антонов Сергій Володимирович «Документообіг у закладі охорони здоров’я»  «Правила роботи адвоката щодо медико-соціальних 

експертних комісій» 

«Юридичні проблеми та ризики для іноземців при участі в програмах сурогатного материнства в 

Україні» 

32.  Антонюк Марина Станіславівна «Особливості судового процесу в кримінальному та цивільному провадженні. Психологічна 

експертиза в судово-слідчій практиці» 

33.  Антонюк Наталія Олегівна  «Практика ЄСПЛ як засіб практичної реалізації принципу верховенства права в практиці ККС ВС» 
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34.  Антонюк Олена Ігорівна «Практичні питання  застосування норм ЦКУ» 

35.  Антонюк Ольга «Мистецтво медіації для адвокатів» 

36.  Антощук Лариса «Доказування в податкових спорах: пошук нестандартних рішень (на прикладі реальних кейсів)» 

«Податкові спори в Україні: тенденції останніх років» 

«Спори по суті. Актуальна судова практика» 

«Неочевидні можливості доказування в адмінсправах» 

«Хто повинен платити податок на репатріацію? Дії в разі зайво утриманого податку на доходи 

нерезидентів» 

37.  Анцупова Тетяна Олександрівна «Поняття та критерії втручання держави в право власності у розумінні ЄСПЛ» 

38.  Арданов Олексій Євгенович «Проблеми нормативно-правового регулювання питань створення та використання комп’ютерних 

програм як об’єктів авторського права в Україні» 

«Досудове блокування медіа контенту на веб-сайтах: європейські стандарти і нове законодавство 

України» 

39.  Арефіна Наталія Михайлівна «Судово-психологічна експертиза. Предметні види судово-психологічної експертизи у цивільних та 

кримінальних справах. Судово-психологічна експертиза моральної шкоди. Визначення розміру 

моральної шкоди» (404/е) 

40.  Арнаут Андрій Георгійович «Сучасні питання земельного законодавства України (нормативне регулювання та судова 

практика)» 
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41.  Артеменко Анна  «Ефективність роботи АМКУ. Досвід застосування методики розрахунку штрафних санкцій за 

порушення конкурентного законодавства» 

«Моніторинг надання державної допомоги – головний виклик 2017 року» 

42.  Артюх Євген «Алгоритми перевірки контрагентів. Ризикові операції» 

43.  Артюхов Євген «Відмова в реєстрації податкових накладних: тенденції судової практики та ефективні механізми 

захисту в суді» 

44.  Артюхова Марина Миколаївна «Особливості корпоративних правовідносин у товариствах з обмеженою відповідальністю» 

«Міжнародні договори купівлі-продажу» 

45.  Архипов Віталій Вікторович «Особливості призначення та проведення судових експертиз із залученням атестованих судових 

експертів та інших фахівців» (233/е) 

46.  Архіпов Олександр  «Припинення юридичної особи як підстава для припинення іпотеки: судова практика» 

«Процесуальні диверсії» боржників» 

47.  Асаулюк Андрій Валерійович «Правове регулювання попередніх договорів за цивільним та господарським законодавством 

України» 

48.  Асланян Габріел «Новий закон про фінансову реструктуризацію: проблеми і рішення» 

49.  Атаманова Юлія «Арбітраж чи судова практика в судах Англії - юрисдикційні пастки для необережного» 

«Баланс інтересів власників при реалізації процедури squeeze-out» 
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50.  Атепаліхін Артем «Нас надихає кінцева мета! Як швидко запустити юридичну фірму» 

51.  Афанасьєв Сергій Анатолійович «Особливості призначення та проведення автотранспортних товарознавчих експертиз» (406/е) 

52.  Афіногенов Андрій  «Декілька факті про захист об’єктів права промислової власності на території України» 

53.  Афян Артем  «Конфлікти регулювання інтелектуальної власності і технологічного прогресу» 

«Як технології змінять юриспруденцію» 

«Сучасні технології в адвокатурі» 

«Нові юридичні професії, або in-house майбутнього» 

«Можливості податкової оптимізації із залученням криптовалюти. Санкції» 

54.  Ахмедов Тогрул «Антикорупційні аспекти в роботі Oil & Gas-індустрії» 

55.  Ахтирська Наталія «Сучасні тенденції міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: європейські 

стандарти та судова практика України» 

56.  Бабанли Расім Шагінович «Тлумачення правових норм при призначенні покарання» 

57.  Бабич Анна «Огляд ключових трендів на глобальному ринку юридичних послуг та їх вплив на Україну» 

«Застосування англійського закону про спільні підприємства для врегулювання відносин акціонерів» 

58.  Бабич Олена «Трансплантація: правове регулювання» 
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«Практичні аспекти застосування методу сурогатного материнства в Україні» 

«Майстер-клас  з надання інтерв’ю представникам ЗМІ (преса, ТV, радіо)» 

59.  Бабко Валерія Валеріївна «Особливості судового процесу в кримінальному та цивільному провадженні. Психологічна 

експертиза в судово-слідчій практиці» 

«Ключові новели цивільного процесу» 

60.  Бабко Ганна Володимирівна «Правовий захист осіб без громадянства: концепція громадянства. Поняття «особа без 

громадянства». Законодавство про осіб осіб без громадянства. Процедура визнання особою без 

громадянства» 

«Набуття громадянства України» 

«Реєстрація народження, як запобіжник виникнення випадків без громадянства» 

61.  Базілевич Денис «Лобізм: іноземний досвід та перспективи» 

62.  Байдерін Олександр Анатолійович «Основні новели проекту Господарського процесуального кодексу України» 

«Солоний присмак земельних спорів» 

«Взаємодія бізнесу з Радою Бізнес-омбудсмена (в аспекті конфліктів в галузі земельних відносин і 

будівництва)» 

63.  Байдик Олександр Анатолійович 

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

«Дії захисника під час судового провадження. Дії захисника щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, оскарження рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора та 
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слідчого судді, перегляду судових рішень. Дії захисника із застосування окремих заходів кримінально-

правового впливу, із забезпечення доступу до належної медичної допомоги та у кримінальному 

провадженні на підставі угод» 

«Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії 

захисника у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи. 

Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки 

і військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних 

засобів. Здійснення захисту при застосуванні негласних слідчих дій» 

64.  Байлов Антон Володимирович «Проблеми кваліфікації умисних посягань на життя, здоров’я, статеву свободу та статеву 

недоторканість особи» 

65.  Бакал Валерій  «E-governancе в Україні» 

66.  Балабан Віктор Федорович «Проблемні питання застосування КПК України під час розгляду кримінальних справ в апеляційному 

порядку» 

«Практичні питання розгляду кримінальних справ в апеляційній інстанції» 

67.  Балацька Оксана «Дослідження на поліграфі у адвокатській діяльності» 

68.  Балашов Віталій «Технічні аспекти інформаційної безпеки. Що шукають експерти та де ви лишаєте цифраві докази» 

69.  Балицький Іван «Що ховається за ПДФО? Кримінально-правова та інша відповідальність для роботодавця» 

«Тиск контролюючих органів на бізнес: незаконні «планові» податкові перевірки, «дослідження» 

податкових органів, відкриття кримінальних проваджень, вирок по ст. 205 КК України проти 

контрагента як важіль впливу на добросовісних платників» 
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70.  Балковий Руслан Леонідович «Вступ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 

71.  Баллер Остен «Європейські стандарти законодавства і якість законодавства України у сфері безпеки» 

72.  Балюк Микола Іванович Актуальні питання застосування законодавства з інтелектуальної власності (86/е) 

73.  Баннікова Наталія Володимирівна «Судова практика розгляду справ, що виникають із кредитних правовідносин» 

74.  Барабаш Тетяна Анатоліївна «Мирова угода: укласти та/або виконати?». 

«Адвокат-медіатор, пізнання ролі та завдань  які переваги для адвоката можуть надати навики 

медіатора  які техніки з медіації можуть сприяти комунікації адвоката з клієнтами, в суді, 

переговорах, на консультації, з партнерами по бізнесу та/або стати справжніми інструментами 

для керування переговорним процесом» 

75.  Баранов Олександр Андрійович «Засади адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері електронних комунікацій» 

76.  Баранова Ольга «Оподаткування електронної комерції, структурування інтернет-бізнесу» 

77.  Барбашин Сергій «Управління майновими правами у сфері авторського права та суміжних прав по-новому» 

78.  Барилюк Оксана Антонівна «Роль захисника на окремих етапах судового провадження» 

«Вимоги Правил адвокатської етики при укладанні та розірванні договору про надання правової 

допомоги» (480/е) 

«Дії захисника під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у кримінальному 

провадженні» 
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«Етичні аспекти відносин між адвокатами» 

«Роль захисника в провадженнях щодо корупційних правопорушень» 

«Окремі питання адвокатської етики та стандартів професійної діяльності» 

«Права адвоката та гарантії адвокатської діяльності. Правове визначення та стан дотримання» 

«Договір про надання правової допомоги. Права, обов’язки та один із способів захисту адвоката та 

клієнта» 

79.  Бартащук Любов «Врегулювання спору за участю судді за Цивільним процесуальним кодексом України» 

«Нові правила представництва Клієнта у суді. Плюси та мінуси для бізнесу та адвокатури» 

«Особливості кваліфікації дій суддів за статтями 375 та 376-1 КК України. Проблеми доказування» 

80.  Бартош Святослав  «Чому практики програють митні суперечки» 

«Практика вирішення митних спорів» 

81.  Барчан Олексій  «Ліквідація банків. Заходи щодо задоволення вимог кредиторів» 

82.  Басіста Наталія Юріївна «Організація та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. Правові засади та практичний шлях» 

83.  Батигіна Олена Михайлівна «Про практику розгляду справ у спорах, що виникають за участі суб’єктів аграрного 

господарювання» 

84.  Батрин Олеся  «Особливості розгляду судами питань, пов’язаних з тимчасовим доступом до речей і документів, в 

контексті практики ЄСПЛ» 
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«Змагальність через реформу адвокатури та кримінального процесу» 

85.  Батрин Станіслав  «Адвокати у відкритих судах»  

 «Труднощі та можливості, які постають у зв’язку з відео фіксацією судових засідань»  

 «Як адвокати можуть використовувати відео дані судових засідань для підвищення ефективності 

своєї роботи»   

«Відео зйомка судового процесу  діяльність Проекту Відкритий Суд»   

«Відео досьє суддів, адвокатів, прокурорів і он-лайн доступ до відео записів судових засідань» 

86.  Батюк Олег Володимирович «Правове регулювання тимчасового доступу до речей та документів за новим КПК України» 

87.  Баулін Юрій  «Новий конституційний формат діяльності КСУ (конституційна скарга)» 

88.  Бевз Володимир «Правові аспекти включення держав до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям 

ст. 39 ПК України, та оскарження штрафів за порушення правил ТЦ» 

«Перевірки контрольованих операцій, що повинен знати платник податків» 

89.  Бевзенко Володимир «Нові орієнтири адмінпроцесу – провадження у зразкових і типових справах» 

90.  Бездітний Іван Іванович «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

91.  Бездоля Юлія Сергіївна «Нові процесуальні кодекси 2018. Господарський процес за новими правилами. Зміни до КПК України. 

Аналіз законодавства та перша судова практика» 
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92.  Безпалий Тарас «Оскарження повідомлення про підозру. Реальні кейси» 

«Впровадження інституту спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень (in 

absentia). Особливий порядок застосування» 

«Практика скасування повідомлення про підозру в порядку п. 10 та/або п. 1 ч. 1  ст. 303 КПК 

України» 

93.  Безхлібна Наталія «Юрист у медіації: покрокова інструкція» 

94.  Белоцький Владислав «Торговельні марки на географічні позначення» 

95.  Белякова Ольга  «Захист інформації - нова зона ризиків для бізнесу» 

96.  Бем Маркіян Володимирович "Права людини. Європейська конвенція з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини" 

 

«Міжнародні та національні стандарти у сфері захисту персональних даних: міжнародні документи 

та законодавство з питань захисту персональних даних основні поняття (володілець, розпорядник, 

персональні дані (поняття та класифікація), обробка персональних даних, треті особи та 

одержувачі) статус персональних даних (конфіденційна інформація, інформація з обмеженим 

доступом та персональні дані) принципи захисту персональних даних права суб’єктів персональних 

даних»  

«Проблеми, пов’язані з обробкою персональних даних в Україні»  

97.  Бенатов Данило Емілович «Торгівельний знак співдружності - ефективний інструмент захисту прав на ОІВ в Європейському 

союзі» 

98.  Бенатов Самуіл «От Европейского патента до Патента Европейского Союза – сегодня и завтра общеевропейской 

патентной системы» 



 

14 

 

99.  Бендовський Григорій Валерійович «Експертиза у сфері інтелектуальної власності. Дослідження комп’ютерної техніки та програмних 

продуктів» 

100.  Бенедисюк Ігор  «Нові конституційні повноваження та порядок формування Вищої ради правосуддя» 

«Забезпечення незалежності суддів – ключовий виклик для Вищої ради правосуддя» 

«Судова реформа: ефективне правосуддя – очікування vs результати» 

101.  Бенедисюк Сергій  «Основні новели закону про ТОВ» 

102.  Бердніков Євген  «E-governancе в Україні» 

103.  Бережний Олексій  «Особливості оцінки ризикових операцій» 

104.  Бережний Сергій Дмитрович «Особливості кримінального провадження в суді апеляційної інстанції. Повернення справ на новий 

судовий розгляд» 

105.  Березанська Вероніка «Інтелектуальна власність» 

«Просвітницька кампанія Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством» 

106.  Березовець Тарас  «Правова політика: гра за правилами та без» 

107.  Берентін Рольф «Міжнародне усиновлення та сурогатне материнство з перспективи Німеччини» 

108.  Берещенко Юлія «Ключові напрямки розвитку системи гарантування вкладів» 
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109.  Бернада Євген Валерійович «Наслідки недійсності правочину в кредитних правовідносинах» 

110.  Бернацька Інна «Актуальні питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

111.  Бесарабов Євгеній Валерійович «Масштабування юридичного бізнесу» 

112.  Беспалов Павло  «Комплаєнс фармацевтичних компаній: про що важливо пам’ятати в 2017 році» 

«Ефективний антимонопольний комплаєнс: mission possible» 

«Звільнення від відповідальності: зарубіжний досвід» 

«Комплаєнс у взаємовідносинах з контрагентами» 

113.  Бессарабов Євген  «Майбутнє юридичного ринку» 

«Управління бізнесом системної юридичної фірми - у функціях, процесах і формулах» 

114.  Бєдова Олена Анатоліївна «Статус Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції» 

115.  Бєлай Світлана Володимирівна «Забезпечення права на медичну допомогу затриманим особам та особам, які відбувають 

покарання» 

«Практика ЄСПЛ у сфері охорони здоров’я» 

116.  Бєлова Наталія Олександрівна «Порядок реєстрації громадських об’єднань» 

117.  Бєлова Юлія Дмитрівна «Стандарти захисту права на персональні дані відповідно до Директиви 95/46/ЄС: теоретико-

адаптаційні аспекти» 
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118.  Бєлоусов Павло Іванович «Перспективи розвитку міжнародного комерційного арбітражу в Україні» 

119.  Бєлькова Ольга  «Україна на енергетичній карті Європи» 

120.  Бєлякова Ольга «Кращі світові практики антимонопольного комплаєнсу» 

«Особливості успадкування майна, що знаходиться за кордоном: пошук і підтвердження 

спадкоємців в Україні» 

«Кібербезпека  - невід’ємна частина сучасної корпоративної реальності» 

«Інтелектуальна» підтримка ІТ-сфери» 

«Telecommunications» 

121.  Білак Тетяна Антонівна «Комерційні банки в Україні: фінансова допомога чи фінансова кабала?» 

122.  Білан Світлана  «Реформа виконавчого провадження в дії»  

«Проблеми, з якими зіткнулися приватні виконавці на початку своєї професійної діяльності» 

123.  Біленко Сергій «Актуальні земельні законопроекти: очікувані наслідки прийняття» 

124.  Білецька Людмила Миколаївна «Новели доказування у господарському процесі України за правилами нової редакції ГПК від 

15.12.2017 року» 

125.  Білобловськ Жанна «Порядок проведення самостійного корегування. Подача уточнюючого звіту про контрольовані 

операції: чи завжди це вигідно?» 
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126.  Білоцький Владислав «Судовий захист ІВ. Авторські права і ОКУ» 

127.  Білошук Олена «Захист від підробленої продукції на митному кордоні України» 

128.  Біляков Андрій Миколайович «Актуальні аспекти сучасної судово-медичної експертизи» 

129.  Бірюк Микола Миколайович  «Розгляд справи безстороннім і справедливим судом» 

130.  Бірюков Олександр  «Транскордонні справи про банкрутство: шляхи удосконалення вітчизняного законодавства» 

«Система банкрутства фізичних осіб: міжнародні стандарти» 

«Банкрутство фізичних осіб: підстави та правила реструткуризації боргів. Наслідки для особи. 

Прогнози ефективності з огладу на іноземний досвід» 

131.  Бірюкова Аліна Миколаївна «Порушення правил адвокатської етики як вид дисциплінарної відповідальності» 

«Дисциплінарна відповідальність адвоката за порушення адвокатської етики» 

132.  Бічук Андрій «Питання взаємодії правовласників та операторів торгових майданчиків в мережі Інтернет у 

боротьбі з розповсюдженням контрафакту» 

133.  Блажівська Наталія Євгенівна - Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді податкових спорів   

- Інтелектуальна власність (92/е) 

- «Страсбург і Україна – право на справедливий суд з перспективи ЄСПЛ» (221/е) 

- «Завдання адміністративного судочинства: оновлення парадигми» 

- «Роль суду в утвердженні верховенства права в умовах сучасної демократії: міжнародно-правовий 
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дискурс» 

- «Практика Європейського суду справедливості в податкових спорах – аналіз крізь призму Угоди про 

асоціацію України з ЄС»  «Судові доктрини»  «Адміністративний процес» 

«Перший «процесуальний квартал» 2018 року: inspired by experience» 

«Ключові новели адміністративного процесу» 

«Заходи щодо припинення делегування доменних імен, зареєстрованих із порушенням прав третіх 

осіб на торговельні марки» 

«Інтерпретація судами принципу економічної обґрунтованості оподаткування» 

«Вплив Конвенцій та практики ЄСПЛ на реформу процесуального законодавства України» 

«Захист права власності в розумінні статті 1 Протоколу 1 до Конвенції» 

«Обов’язок доказування у справах про оскарження рішень суб’єкта владних повноважень vs принцип 

змагальності сторін» 

«Вирішення ЄСПЛ податкових спорів. Судовий захист прав платників податку» 

«Неочевидні можливості доказування в адмінсправах» 

«Роль судді в досудовому врегулюванні спору. Стратегія і тактика проведення нарад зі сторонами» 

«Практика Європейського Суду з податкових спорів» 

134.  Блажівська Оксана «Закон України «Про Вищий суд з питань інтелектуальної власності»:  яким буде нове правосуддя у 

сфері інтелектуальної власності?» 

135.  Блажко Роман Петрович «Бюджетне відшкодування ПДВ: основні нововведення податкової реформи 2017 року»  

«Порядок допуску до податкових документальних виїзних та фактичних перевірок. Можливі 
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наслідки не допуску на перевірку. Результати проведення невиїзних перевірок» 

136.  Близнюк Павло Михайлович «Земельні відносини. Угоди. Цільове призначення. Сільськогосподарські землі. Землі спеціального 

призначення» 

«Судова експертиза при вирішенні земельних спорів» 

137.  Блінов Євген Валерійович «Форс-мажорні обставини в зовнішньоекономічних договорах. Міжнародно-правове регулювання і 

практика застосування» 

«Захист іноземних інвестицій. Тенденційність підвідомчості угод англійському праву. Інвестиційний 

арбітраж» 

«Кар’єра у сфері міжнародного права і побудови юридичної практики» 

138.  Бобовський Константин Юрійович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

139.  Бобрицький Сергій Михайлович «Роль і процесуальна ініціатива адвоката при проведенні комп’ютерно-технічної, 

телекомунікаційної та фоноскопічної експертиз» 

140.  Бобуйок Ігор Анатолійович «Проблемні питання відео фіксації судового процесу під час розгляду кримінальних і цивільних справ» 

«Можливості проведення медіації (досудового врегулювання спорів) за участю судді за діючим 

процесуальним законодавством України» 

141.  Богатир Володимир «ОНЛАЙН-ВИСТУП. Правові питання розшуку майна особи за кордоном: міжнародна співпраця та 

алгоритми дій українських правоохоронців» 

142.  Богатир Костянтин Вікторович «Відкриття провадження у справі про банкрутство. Особливості розпорядження майном 
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боржника» 

143.  Богатова Марія «Реалізація і захист права власності на об'єкти нерухомості власника бізнесу» 

144.  Богославець Михайло Михайлович «Практичні аспекти застосування  ЄСПЛ» 

145.  Боднар Сергій Богданович «Стратегія і тактика медіаційних переговорів» 

146.  Боєнко Олександр «Елементи принципу верховенства права при розгляді судових справ по енергетичним спорам 

147.  Боєру Володимир «Реформа виконавчого провадження. Наслідки для бізнесу» 

148.  Божик Валерій Іванович «Особливості кримінального провадження та постановлення вироків на підставі угод» 

«Адвокатська етика, досьє, договір і ціна, як складові безпеки адвоката» 

«Практичне вирішення проблемних питань застосування Кримінального процесуального кодексу 

України» 

«Негласні слідчі (розшукові) дії (з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини)» 

«Медіація в діяльності адвоката» 

149.  Божко Володимир Миколайович «Проведення перевірок суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства про 

працю» 

150.  Божко Юлія Вікторівна ««Цивілізоване» розлучення подружжя, яке має дітей. Особливості поділу спільного сумісного майна 

подружжя в добровільному порядку»  
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151.  Бойко Андрій Михайлович   «Юридична освіта та практика: «інь» і «янь» юридичної професії?» 

«Зміни, які несе в собі Закон України «Про Вищу раду правосуддя»   

«Проект Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  «Погляд суддів на реформу» 

«Стандарти незалежності судової влади і реформування судової системи України» 

152.  Бойко В’ячеслав Петрович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

153.  Бойко Володимир  «Захист осіб з «токсичною»/неоднозначною репутацією» 

«Антикризове реагування в соцмережах» 

154.  Бойко Д.В. «Практика протидії зловживанням правами інтелектуальної власності в ході імпорту товарів в 

Україну» 

155.  Бойко Микола  «Основні причини розірвання шлюбу очима сексолога. Як сексолог може допомогти адвокату в 

сімейних справах?» 

«Сексуальні злочини – чим сексолог може допомогти адвокату» 

156.  Бойко Олександр Васильович «Аграрна наука – реалії розвитку» 

157.  Бойко Роман «Торгівля лікарськими засобами через Інтернет в Україні та «сірий» імпорт ліків – міцний тандем 

проти здоров’я» 

158.  Бойченюк Кирило  «Звернення до ЄСПЛ: Загальний огляд правил та процедури відповідно до правила 47 Регламенту 

Суду» 
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«Критерії прийнятності заяв, поданих до Європейського Суду з прав людини» 

«Наслідки визнання заяви неприйнятною» 

159.  Бойчук Р.П. «Новели законодавства України в сфері легітимації суб’єктів господарювання» 

«Інвестування з України в компанії в Латвії» 

160.  Бокадоро Наталі  «Європейська соціальна хартія та її застосування» 

161.  Болотін Сергій Миколайович «Наслідки відмови особи від адвоката з посиланням на неналежну якість правової допомоги. Право 

на вільний вибір захисника при реалізації права на БПД» 

162.  Бондар Володимир Борисович 

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

«Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної 

правової допомоги» 

163.  Бондар Гліб  «Баланс інтересів кредиторів і боржників у процедурах банкрутства» 

«Залучення боргового фінансування» 

164.  Бондар Микола Іванович «Окремі аспекти професійної етики адвокатів» 

165.  Бондар Олег  «Податки в авіаційній галузі» 

«Економічний аналіз в справах про захист конкуренції» 
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«Реформування держпідприємств в авіаційній галузі» 

166.  Бондаренко Віталій Володимирович  «Застосування КПК: практичний аспект» 

167.  Бондаренко Ганна Павлівна «Нова судова практика щодо вжиття заходів забезпечення позовів при оскарженні рішень Комісії 

Міністерства юстиції України щодо оскарження реєстраційних дій, бездіяльності та рішень» 

168.  Бондаренко Дар’я «Питання технічного регулювання та митного оформлення медичних виробів» 

169.  Бондаренко Ольга  «Право на свободу та особисту недоторканість»  

 

«Право на справедливий суд»  

170.  Бондарєв Тімур  «Останні тенденції юридичного бізнесу» 

«Реформування держпідприємств» 

«Партнерство - як інструмент конкурентної переваги юридичної фірми» 

«Договірні відносини» 

171.  Бондарчук Віта «Актуальна практика застосування конкуренційного законодавства українськими судами» 

172.  Бондур Ігор  «Професійна діяльність арбітражних керуючих» 

173.  Боржемська Юлія  «Фактори, що стимулюють зростання видобутку вуглеводнів в Україні» 

174.  Борзих Юрій Володимирович «Проблемні і актуальні питання застосування кримінального процесуального законодавства на 

стадії досудового слідства та у суді» 
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«Проблемні та актуальні питання застосування кримінального процесуального законодавства при 

розслідуванні військових злочинів» 

175.  Борис Станіслав Андрійович «Дії адвоката при обранні запобіжного заходу особі, затриманій за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення» 

176.  Боровик Богдан «Знакові патентні суперечки 2016-2017» 

177.  Боровик Ігор Васильович «Матриця перегляду судових рішень у 2017 році» 

«Контроль судових процесів. Нові тенденції та алгоритми» 

«Господарські спори по-новому. Все, що необхідно знати про ГПК України» 

«Контроль судових процесів. Нові тенденції та алгоритми» 

178.  Боровик Петро  «Світові і українські тенденції в патентному захисті. Нові задачі законодавства України» 

«Роль інтелектуальної власності в інших юрисдикціях» 

179.  Борсук Наталія Яківна «Український та європейський досвід нормативного врегулювання ефективності управління 

комунальною власністю» 

180.  Бортничук Леонід  «Юридичний супровід реструктуризації і модернізації бізнесу держмонополіста на прикладі 

«Укрпошти» 

«Менеджмент юридичної функції» 

181.  Боряк Галина Юріївна «Прийом деконструкції – елемент адвокатської майстерності» 
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182.  Боряк Ганна Леонідівна «Прийом деконструкції – елемент адвокатської майстерності» 

«Діяльність адвоката та захист професійних прав» 

«Адвокатська майстерність у цивільних справах» 

183.  Ботвина Наталя Володимирівна «Адвокатська етика. Загальні поняття та принципи. Етичні правила поведінки адвоката з колегами 

та клієнтами. Етика поведінки адвоката з органами, наділеними контролюючими функціями, 

досудового розслідування і судом. Етичні основи поширення адвокатом інформації про свою 

адвокатську діяльність» 

184.  Ботюк Юрій «Великобританія як ключова юрисдикція для успішного пошуку і повернення активів» 

185.  Бошняк Марко «Застосування Судом тимчасових заходів у справах, пов’язаних із видворенням чи екстрадицією 

(правило 39 Регламенту Суду): основні принципи і процедурні аспекти» 

186.  Боштан Володимир Дмитрович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Медіація як дієвий альтернативний спосіб вирішення спорів, що виникають з сімейних 

правовідносин» 

187.  Боярко Олександр Миколайович «Процесуальні особливості розслідування дорожньо-транспортних пригод. Специфіка роботи 

адвоката у цих справах очима слідчого» 

188.  Боярчуков Сергій «Професійне «вигорання», або Як досягти life-work balance в юрбізі» 

«Участь банку в процедурах банкрутства боржників» 

«Супровід процедур банкрутства» 

«Перший «процесуальний квартал» 2018 року: inspired by experience» 
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189.  Бражник Андрій Анатолійович «Корупційні злочини: проблемні питання судової практики і кваліфікації»  «Реалізація адвокатами 

права на доступ до інформації» 

190.  Бражник Жанна «Підготовка до податкової перевірки» 

191.  Бринцев Олексій  «Електронний суд - шлях в майбутнє» 

«Врегулювання та розгляд спорів, що виникають з господарської діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності України» 

«Докази і доказування в господарському процесі» 

«Новий закон як інструмент вирішення старих корпоративних спорів. Моделювання нових спірних 

ситуацій» 

192.  Британчук Володимир «Нова філософія судової комунікації: гра за публіку» 

«Процесуальні засоби забезпечення єдності судової практики Верховним Судом: окремі результати 

застосування у практиці ККС ВС» 

193.  Бронз Йосип Львович «Адвокатська етика»  (146/е) 

«Договірні відносини адвоката з клієнтом» (390/е) 

«Історія присяжної адвокатури» 

«Проблемні питання застосування норм адвокатської етики» 

«Реформування системи органів адвокатського самоврядування» 

194.  Бугаєць Тамара Іванівна «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 
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195.  Бугай Денис Володимирович «Ключові пропозиції щодо змін Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та їх 

вплив на здійснення адвокатської діяльності» 

«Ключові пропозиції щодо посилення адвокатських прав та гарантій» 

«Завдання формування адвокатури»  

«Професійні права та гарантії адвокатської діяльності» 

«Ключові пропозиції щодо зміна Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та їх 

вплив на здійснення адвокатської діяльності». 

«Реформа адвокатури: 7 ключових позицій» 

«Судова реформа в Україні: повернення довіри чи популізм?» 

«Змагальність через реформу адвокатури та кримінального процесу» 

«Нейтралізація потенційних кримінально-правових ризиків для менеджменту та акціонерів банків» 

«Зміни, які несе в собі Закон України «Про Вищу раду правосуддя»  «Проект Закону «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»  «Погляд суддів на реформу» 

«Судова реформа: новації в дії. Правосуддя і суміжні правові інститути: паралелі, що 

перетинаються» 

«Виключне право адвоката на судове представництво: оформлення відносин з адвокатом»; 

«Досудове розслідування: ключові зміни у 2017 році» 

«Створення та розкрутка особистого бренду без PR-консультантів в умовах сучасного юридичного 

ринку» 

«Інститут адвокатури: можливості, виклики, перспективи» 

«Тактика захисту в справах з міжнародним елементом. 7 способів не допустити екстрадицію» 

«Чи є майбутнє у бутікових юридичних компаній? Та які наразі найбільш затребувані (трендові) 
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практики. Кримінальна в пріоритеті» 

«Особливості доказування у злочинах проти захисників» 

«Тактика захисту особи при розшуку, екстрадиції» 

196.  Бугай Максим «Санкційний комплаєнс як частина комплаєнс-функції» 

«Взаємовідносини із зовнішніми радниками» 

«Спори щодо працевлаштування іноземців»  

«Досвід взаємодії з Радою бізнес-омбудсмена при оскарженні рішень ДФС» 

«Проблеми визнання та виконання рішень судів Нідерландів в Україні» 

197.  Бугай Олег  «Особливості сайту адвоката – само зайнятої особи» 

198.  Буглак Валентина Вікторівна «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу» 

199.  Бугрімова Яна «Тиск податкових органів та незаконні ППР, про неповернення бюджетного відшкодування, про 

«штучне» створення кримінальних податкових проваджень, про дії податкової міліції, в якої немає 

повноважень, про бездіяльність прокуратури, про не допуск адвокатів до проведення обшуку та 

інше»   

«Савік Шустер студія» vs. ДФС. Що в результаті?»  

«Податкова система України: урядова концепція (КРІ для ДФС)» 

200.  Бугров Наталія Костянтинівна «Особливості застосування висновку комп’ютерної та товарознавчої експертизи в судових 
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справах» 

201.  Будз Тарас Васильович «Організація роботи адвоката. Систематизація законодавства і судової практики» 

«Правила адвокатської етики в площині їх розуміння та практичного застосування» 

«Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі» 

202.  Будішевська Людмила Олексіївна «Судова практика щодо перегляду рішень за нововиявленими обставинами» 

203.  Будкін Сергій «Структурні перетворення української промисловості» 

204.  Будурова Ганна Миколаївна «Основні новели проекту Господарського процесуального кодексу України» 

205.  Бука Станіслав Анатолійович «Стандарти вищої освіти в Латвії: можливості додаткової освіти для адвокатів. Можливості 

стажування для практикуючих адвокатів. Можливості освіти для абітурієнтів і студентів» 

206.  Буквич Анна «Новели корпоративного законодавства» 

207.  Бурмака Марина  «Правова політика: гра за правилами та без» 

208.  Буров Сергій Юрійович Міжнародне право прав людини та стандарти поведінки держави на національному рівні 

209.  Буроменська Наталія «Проблемні питання оподаткування в телекомунікаційній галузі» 

«Уникнення подвійного оподаткування. Підходи ДФС» 
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210.  Буртовий Олександр «Проблеми фінансування енергозберігаючих проектів у бюджетній сфері: законодавчі бар’єри 

ефективної взаємодії з приватним капіталом» 

211.  Бурцева Ірина «Оскарження результатів аукціону з підстав невідповідності переможця вимогам після завершення 

аукціону» 

212.  Буряк Володимир Васильович «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

213.  Буряк Світлана «Трансферне ціноутворення як рішення для проблем оподаткування цифрової економіки» 

214.  Буслов Павло «Кібератаки та злочини в галузі ІТ-технологій. Взаємодія адвоката з правоохоронними та 

контролюючими органами» 

215.  Бучик Анна Юріївна «Призначення та поновлення виплати пенсії особам, що виїхали на постійне місце проживання за 

кордон. Підстави припинення виплати пенсії» 

«Особливості призначення пенсії особам відповідно до статті 55 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи»» 

«Право на збільшення пенсії за понаднормовий стаж  відповідно до статті  56 Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»» 

«Особливості  перерахунку пенсій по інвалідності та  у зв'язку з втратою годувальника внаслідок 

Чорнобильської катастрофи з урахуванням заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 

1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків» 

«Умови збереження права на призначення пенсії державного службовця з набуттям з  01 травня 

2016 р. чинності Закону України «Про державну службу» № 889-VIII»» 
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216.  Бучинський Йосип Валентинович «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків в умовах діючого законодавства; 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб; 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 

несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту; 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат; 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 

необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди;  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 

експертизою; 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень;  

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна;  

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна; 

Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод; 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені; 

Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків; 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів; 
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Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 

Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів; 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість;  

Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди;  

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 

комісії; 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 

особами; 

Наслідки невірно оформлених касових документів» 

«Актуальні питання захисту суб’єктів господарювання під час податкових перевірок та деякі 

кримінально-правові аспекти відповідальності за ухилення від сплати податків. Ефективні методи 

захисту суб’єктів господарювання та їх посадових осіб від необґрунтованих претензій» 

«Актуальні новели Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю». Що змінилося і навіщо» 

217.  Бущенко Аркадій Петрович «Право на свободу в практиці Європейського Суду з прав людини»   

«Право на справедливий суд в практиці Європейського Суду з прав людини»   

«Свобода від катувань в практиці Європейського Суду з прав людини»   

«Критерії прийнятності скарги до Європейського Суду з прав людини»   

«Ефективна підготовка скарги до Європейського Суду з прав людини»   

«Європейський Суд з прав людини та національна судова практика»   
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«Правила доказування» 

218.  Буяло Костянтин  «Переваги податкової системи Словакії для бізнесу» 

«Законодавче регулювання діяльності приватного виконавця в Словаччині» 

«Вектори реформи системи охорони здоров’я України» 

219.  В’язовченко Анатолій  «Вплив реформи на ринок юридичних послуг України: розвиток практик, кадрові рішення, цінова 

політика та інші зміни в роботі» 

«Баланс інтересів кредиторів і боржників у процедурах банкрутства» 

«Переговори з кредитором. Секрети успіху вирішення справи без суду» 

220.  Вавдійчик Олександр  «Особливості правового регулювання діяльності банків у сфері захисту банківської таємниці та 

здійсненні ними фінансового моніторингу» 

221.  Вавринчук Тарас "Права людини. Європейська конвенція з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини" 

«Незалежність суддів»  «Принцип правової визначеності та стаття 6 Конвенції» 

«ЄСПЛ: його роль, процедура розгляду заяв» 

222.  Ваврищук Віталій «Стабілізація банківського сектору» 

223.  Ваврів Ігор Зіновійович Актуальні питання застосування норм Кримінального процесуального кодексу України 

224.  Валанчюс Віргіліюс  «Право на справедливий суд» 
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225.  Валах Вікторія Володимирівна «Питання юридичної відповідальності медичних працівників» 

226.  Валюх Віктор Миколайович «Особливості провадження у справах про оскарження рішень, дій або бездіяльності органу 

державної виконавчої служби, приватного виконавця» 

227.  Вань Ірина Радиславівна 

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу» 

228.  Варишко Петро Васильович «Упередження та профілактика можливих порушень прав адвоката. Погрози родині адвоката та 

знищення майна, як засоби тиску на адвоката» 

229.  Варуша Тетяна Миколаївна Актуальні питання застосування нового Кримінального процесуального кодексу (16/е) 

230.  Варченко Ольга  «Актуальні питання на шляху розвитку правової держави України» 

231.  Василенко Світлана «Тренінг «All you need is Voice: голос як мистецтво» 

232.  Василик Ірина Богданівна «Сторінки історії адвокатури України» 

«Правила адвокатської етики» 

«Дисциплінарна відповідальність за порушення Правил адвокатської етики» 

233.  Васильєв Вадим Володимирович 

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу» 
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234.  Васильєв Єгор Володимирович  

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу» 

235.  Васильєв Олексій Всеволодович «Патентні та науково метричні  дослідження перспективних напрямів розвитку інновацій в 

Україні» 

236.  Васильєва Надія «Діджиталізація держави» 

«Покращення захисту прав інтелектуальної власності як невід’ємна частина розвитку України» 

«Конкуренційні виклики діджитал-економіки» 

237.  Васильченко Євген Олексійович  

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

238.  Васильченко Тетяна Вікторівна «Проблеми договірних відносин в судовій практиці. Робимо висновки про те. як не потрібно робити» 

«Новели господарського процесу. Проблемні та практичні питання застосування норм нового ГПК» 

«Договірне право. Вплив нового ГПК на договірне право» 

«Нові процесуальні кодекси 2018. Господарський процес за новими правилами. Зміни до КПК України. 

Аналіз законодавства та перша судова практика» 

«Перший досвід застосування процесуальних новел» 

«Від форми до змісту: особливості загального, спрощеного, наказного провадження у 

господарському процесі» 
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«Повідомлення учасників ТОВ про загальні збори: коли обов’язок вважається виконаним?» 

«Майстер-клас по роботі зі свідками» 

«Особливості договірних відносин: ціна договору, валюта договору; укладення договору з 

перевищенням повноважень; позовна давність як один із елементів правової визначеності» 

239.  Васін Максим  «Свобода думки, совісті та релігії: стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод і практика Європейського суду з прав людини» 

240.  Васянович Сергій Михайлович «Оподаткування адвокатської діяльності» 

241.  Ватрас Володимир Антонович «Вплив права ЄС на вдосконалення регулювання сімейних відносин в Україні» 

242.  Вахітов Рустам «Як уникнути порушень у сфері ТЦУ» 

243.  Ващенко Володимир Олександрович «Види податкових перевірок, підстави для їх проведення»  

«Новації господарського процесу: питання доказування» 

«Проблеми доказування та нові процесуальні можливості. Як приклад – якщо акціонера не впустили 

на Загальні збори» 

«Докази та доказування у господарському процесі» 

«Електронні докази в господарських справах» 

244.  Ващук Максим  «Фінансовий моніторинг: відмова від проведення і призупинення фінансових опрацій» 

«Моніторинг та реагування на ризикові операції» 
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245.  Вдовичен Олег Олександрович «Податкові перевірки: наслідки відсутності первинних документів. Відповідальність за порушення 

строків зберігання документів. Остання судова практика. 

«Захист документів підприємства від незаконного вилучення: типові порушення слідчих суддів у 

рішеннях про тимчасовий доступ» 

«Як діє на практиці мораторій про заборону проведення податкових перевірок. Наслідки не допуску 

до перевірок» 

«Ліквідація податкової міліції: наслідки для адвокатів та бізнесу»  

«Директор-«фунт» за 205-ю: як відрізнити підробку?» 

«Вирок по контрагенту: починаємо все спочатку?» 

«Не запливати за байки! Юридичні байки про те, як бізнес сам собі шкодить» 

«Кримінально-правові ризики податкових правовідносин» 

246.  Вегеле Ігнас  «Адвокатська монополія: європейський досвід» 

247.  Величко Лариса Юріївна «Порядок укладення договору між адвокатом та помічником адвоката» 

«Адвокатура у світі судової реформи» 

248.  Венедиктов Сергій Володимирович «Трудовий закон України: основні аспекти» 

249.  Венедіктова Ірина Валентинівна «Юридична освіта та практика: «інь» і «янь» юридичної професії?» 

«Визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів» 

250.  Веприцький Сергій Сергійович «Змагальність сторін при проведенні досудового слідства у справах підслідним слідчим підрозділам 
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Національної поліції» 

«Нові зміни у виконавчому провадженні» 

«Особливості призначення та проведення судових економічних експертиз та судово-психологічної 

експертизи» 

«Особливості призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи та судових 

почеркознавчої та лінгвістичної експертиз» 

«Змагальність сторін при проведенні досудового слідства у справах підслідним військовій 

прокуратурі» 

«Менеджмент, маркетинг та реклама адвокатської діяльності» 

«Порядок призначення і проведення судово-медичних експертиз (досліджень)» 

«Актуальні питання оподаткування адвокатської діяльності» 

«Актуальні питання проведення досудового слідства у кримінальних провадженнях, де  

підозрюваними є неповнолітні» 

«Оцінка висновків судово-медичної експертизи слідством, судом, адвокатом» 

«Підготовка матеріалів справи для проведення судово-медичної експертизи. Робота адвоката з 

експертом. Заподіяння ушкоджень тупим знаряддям» 

«Стандарти якості Фундації адвокатів України в повсякденній роботі адвоката. Менеджмент, 

маркетинг в адвокатській діяльності» 

251.  Вербицька Наталія  «Проблемні питання сквіз-аут. Судове оскарження процедури сквіз-ауту» 

252.  Верланов Сергій  «Судові доктрини в податкових спорах» 
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«Транскордонні податкові спори» 

«Зміни, які несе в собі Закон України «Про Вищу раду правосуддя»  «Проект Закону «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»  «Погляд суддів на реформу» 

«Проблеми доказування в податкових справах: преюдиція, допустимість і належність» 

«Міжнародне структурування ІТ-бізнесу» 

«Зловживання правами у податкових правовідносинах: міждисциплінарний підхід» 

«Врегулювання спору за участю судді за Кодексом адміністративного судочинства України» 

«Форми адміністративного судочинства» 

253.  Вернигора Олександр  «Високі технології в договірній роботі TMT-сектора» 

254.  Верхняцький Павло «Комплаєнс як визначальна складова безпеки міжнародної компанії» 

«Додана цінність комплаєнсу для бізнесу» 

«Комплаєнс у взаємовідносинах з контрагентами» 

255.  Вессельс Ульріх  «Підвищення кваліфікації адвокатів» 

256.  Вечір Костянтин  «Tech & Law» 

257.  Виговський Дмитро Леонідович «Актуальні проблеми приведення кримінально-виконавчого законодавства України у відповідність до 

вимог законодавства ЄС» 

258.  Видолоб Дмитро Вікторович «Нормативно-правове регулювання сфери пробірного контролю в країнах Європейського Союзу» 
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259.  Вилков Сергій Валентинович   

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу» 

«Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії» 

«Зміни до Правил адвокатської етики: передумови прийняття та наслідки для адвокатів» 

«Окремі питання застосування Правил адвокатської етики. Взаємодія адвоката, який надає 

безоплатну вторинну правову допомогу, та адвоката по договору з клієнтом» 

«Докази і доказування» 

260.  Виногродський Олексій  «Тенденції правозастосовної практики в рекламному середовищі. Політична реклама» 

261.  Винокуров Дмитро Володимирович «ІТ і податки: українські переваги» 

262.  Вишневський Андрій Володимирович «Безоплатна правова допомога: свіжі ідеї та нові виклики» 

«Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі» 

263.  Вишньов Віктор «Реалізація різних видів арештованого майна за допомогою системи електронних торгів» 

264.  Візір Олександр «Правові основи реформування держпідприємств» 

265.  Віллігер Марк  Виконання  рішень Європейського суду з прав людини – новітній досвід  Європейський суд з прав 

людини – вчора, сьогодні та завтра) 

266.  Вінницький Ігор Олександрович «Окремі аспекти оцінки захисником у кримінальному провадженні матеріалів та результатів 
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проведення негласних слідчих (розшукових) дій» 

«Будь уважний до фактів і деталей і правильно фіксуй інформацію: про способи фіксації інформації 

під час внутрішнього розслідування» 

«Практика і реалії організації внутрішніх розслідувань. Досягнення кінцевих результатів» 

«Оперативно-розшукова і контррозвідувальна діяльність: поняття, завдання і специфіка здійснення. 

Врахування норм відповідних законів у роботі адвоката» 

267.  Вінсент Де Гаетано Поліпшення умов утримання під вартою: Роль Європейської конвенції з прав людини. Огляд 

актуальних рішень ЄСПЛ та їх вплив на судову практику  Роздуми щодо свободи совісті та релігії 

(стаття 9 Конвенції) 

268.  Вінярскі Кшиштоф «Інструменти протидії ухиленню від оподаткування в польському податковому законодавстві» 

269.  Віргініюс Біте «Конфлікт інтересів між мажоритарними і міноритарними акціонерами в закритих компаніях: 

досвід Литви» 

270.  Вірченко Вячеслав  «Case study. Реорганізація банків» 

271.  Вітвіцький Богдан  «Інституційна реформа, Генеральна інспекція та українська адвокатура» 

272.  Вітренко Юрій  «На шляху до енергонезалежності: як «Нафтогаз» відстоює інтереси держави в міжнародних 

арбітражах» 

273.  Вітязь Оксана Петрівна «Лікарська таємниця» 

274.  Віхляєв Олексій Костянтинович «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 
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податків в умовах діючого законодавства; 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб; 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 

несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту; 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат; 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 

необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди;  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 

експертизою; 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень;  

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна;  

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна; 

Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод; 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені; 

Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків; 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів; 

Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 
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Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів; 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість;  

Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди;  

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 

комісії; 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 

особами; 

Наслідки невірно оформлених касових документів» 

«Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 

експертизою» 

«Податкові спори» 

«Оцінка вартості майна боржника: як не продешевити» 

275.  Вішневська-Сазалс Данута «Європейська соціальна хартія та її застосування» 

276.  Владимирова Наталія Володимирівна «Інтелектуальна власність від юриста юристам» 

«Судове переслідування кіберсквотингу» 

«Особливості розвитку українського Legal Tech на прикладі PatentBot» 

«Захист прав інтелектуальної власності в епоху Digital» 

277.  Власенко Сергій «Парламентська діяльність: міфи та реальність» 
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278.  Власов В’ячеслав «Глобальні тренди оподаткування – вплив на Україну» 

279.  Власова Андріяна Володимирівна «Договір замість шлюбу: зарубіжна практика» 

280.  Власюк Віталій «Професійне керівництво юридичною фірмою: аспект оподаткування» 

«Захист права власності в умовах збройних конфліктів: європейський досвід та українські 

перспективи» 

«Міжнародний кримінальний суд: чому це важливо для української адвокатури?» 

281.  Власюк Владислав Вікторович «Рішення ЄСПЛ у справі Чанів проти України: новий КПК і стара практика щодо тримання під 

вартою» 

«Trial in absentia: з міжнародної практики до національного законодавства» 

282.  Власюк Катерина  «Відповідальність банків за несанкціоноване списання коштів клієнта: де шукати справедливість?» 

«Актуальні питання публічного права» 

283.  Внукова Наталія Миколаївна «Спірні фінансові питання декларування майна, доходів та видатків і зобов’язань фінансового 

характеру за антикорупційним законодавством у контексті фінансового моніторингу» 

«Особливості діяльності спеціально визначених  суб’єктів первинного фінансового моніторингу 

(адвокатів)» 

284.  Вовк Андрій Ігоревич «Запити правоохоронних органів: відповідати чи ні? (практичні правові поради)» 

285.  Вовнюк Віктор Іванович «Правила адвокатської етики. Дисциплінарна практика» 

«Застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською 
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діяльністю» 

«Судова практика оскарження рішеннь КДКА та ВКДКА» 

286.  Водз Борис «Діяльність Європейського Комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню» 

287.  Воднік Валентина Давидівна «Роль медіації в управлінні конфліктами» 

288.  Водоп'ян Тетяна Вікторівна «Особливості нормативно-правового регулювання охорони здоров'я в Україні. Дефекти надання 

медичної допомоги» 

289.  Водько Юлія Володимирівна «Будівельно-технічна, земельно-технічна експертизи» 

290.  Водянников Олександр Юрійович «Правосуддя та суміжні інститути: пропоновані зміни до Конституції України» 

«Реформа правосуддя та суміжних інститутів: пропоновані зміни до Конституції України» 

«Конституційна скарга: міжнародний досвід» 

«Доступ до конституційної юриспруденції: український та іноземний досвід щодо ролі загальних 

судів» 

291.  Воєводіна Ганна Ігорівна «Умови забезпечення та можливості віддаленої роботи» 

292.  Вознюк Наталія Іванівна «Застосування правових норм, що регламентують виплату одноразової грошової допомоги при 

звільненні військовослужбовців з військової служби» 

293.  Вознюк Олександр  «Профілактика порушень конкурентного законодавства за допомогою комплаєнс-програм. Досвід 

ICC Ukraine» 
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«Рекламні війни» або «рекламний тролінг» 

«Захист конкуренції: вектори покращення» 

294.  Вознюк Сергій Михайлович  

 

Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

295.  Войтенко Катерина Валеріївна 

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу (58/е) 

«Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Доказування в кримінальному провадженні як спосіб захисту та змагальності» 

296.  Войтенко Олександр Миколайович Проведення навчального заходу, робота з незнайомими аудиторіями, «складні» ситуації та 

учасники: практичні поради 

297.  Войціцький Геннадій «ПДВ та податок на виведений капітал»  

«План BEPS – етапи приєднання України» 

298.  Войченко Сергій «Санкційні обмеження» 

299.  Волков Артем Сергійович «Підняття затонулого в морі майна на прикладах із практики» 

«Форс-мажор на транспорті: що треба знати юристу» 

«Санкції: що треба занти бізнесу?» 
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300.  Волков Юрій Руфович «Проблемні питання застосування норм нового КПК України про розгляді кримінальних справ»  

301.  Волкова Людмила Миколаївна «Актуальні питання адміністративного судочинства» 

«Застосування практики ЄСПЛ при вирішенні адміністративних справ» 

«Особливості поновлення на роботі держслужбовців (в т.ч. люстрованих чиновників)» 

«Право на повагу до приватного та сімейного життя: застосування ст. 8 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод» 

302.  Волкова Олена Іванівна «Дотримання прав людини при здійсненні правосуддя у кримінальних справах» 

303.  Волкотруб Сергій Григорович «Наслідки відмови особи від адвоката з посиланням на неналежну якість правової допомоги. Право 

на вільний вибір захисника при реалізації права на БПД» 

304.  Волобуєва Валентина Григорівна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

305.  Володін Василь  «Telecommunications» 

306.  Волочай Сергій Павлович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Компенсація моральної (немайнової) шкоди юридичним і фізичним особам, як спосіб відновлення 

порушеного права»  

«Можливості адвокатів у забезпеченні правового захисту згідно із Законом України «Про судову 

експертизу». Досвід незалежного експерта». 

«Виявлення ознак недостовірності в само звинувачувальних свідченнях за результатами аналізу 
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матеріалів відео фіксації допитів та слідчих експериментів з точки зору психології брехні. Досвід 

незалежного експерта» 

307.  Волошин Олексій Миколайович «Учасники кримінального судочинства: правовий статус потерпілого та його представника – 

проблемні аспекти. Інші учасники кримінального провадження» 

308.  Волчич Алекс  «Case study. Пошук і повернення активів» 

309.  Волчков Олексій «Стабілізація банківського сектору» 

310.  Вольвак Олександр Миколайович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Етичні аспекти відносин адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження, а 

також з державними та іншими органами» 

311.  Вольф Дмитро «Людський фактор у комунікаціях: як легко знайти спільну мову будь з ким?» 

312.  Волянська Олена  «Припинення іпотеки та поруки за рішенням суду: сталість практики та нові тенденції» 

«Визнання права власності на предмет іпотеки – спірний ПДВ» 

«Баланс інтересів кредиторів і боржників у процедурах банкрутства» 

«Спірні питання формування реєстру вимог кредиторів. Колізійна судова практика» 

«Секрети стягнення заборгованості» 

«Практика Верховного Суду щодо оскарження угод у процедурі банкрутства» 

313.  Воробйов Володимир  «Інтеграція FinTech у банківський сектор» 
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314.  Воробйов Микола Миколайович «Актуальні аспекти сучасної судово-медичної експертизи» 

315.  Воробйов Олексій  «Робота виконавця в провадженнях з «нематеріальними вимогами» 

316.  Ворожбит Ольга  «Розслідування за Законом США про корупцію за кордоном – уроки для України» 

«Як стати партнером і залишитися людиною» 

«Держава і комплаєнс» 

317.  Вороницькая-Гайдак Надія «Спецкофіскація. Боротьба з корупцією чи рейдерство по-українські?»  

«Податок на виведений капітал: кому це потрібно і навіщо» 

«Перевірки Антимонопольним комітетом України. Судова практика» 

«Особливості кримінального провадження відносно юридичної особи» 

318.  Воронов Ігор «Комплексний захист іноземних компаній на стадії досудового розслідування» 

«Забезпечення кібербезпеки України в умовах європейської інтеграції» 

319.  Воротніков Віталій Анатолійович «Комплексна інноваційна експертиза нововведень як інструмент забезпечення об'єктивної оцінки 

конкурентоспроможності інтелектуального продукту» 

320.  Вотсон Ольга «Застосування англійського закону про спільні підприємства для врегулювання відносин акціонерів» 

321.  Вронська Ганна Олександрівна «Розподіл майна, набутого в цивільному шлюбі. Спори щодо спільної власності подружжя» 

«Судочинство перехідного періоду: ТОП 5 здобутків, прорахунків та подальших очікувань» 
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«Нові правові позиції Верховного Суду в корпоративних спорах» 

322.  Врублевська Лариса  «Діагностика ризиків трансферного ціноутворення» 

«Проблемні питання трансферного ціноутворення» 

«Трансферне ціноутворення та міжнародне податкове планування» 

«Особливості застосування правил трансфертного ціноутворення для агросектору  з урахуванням 

останніх змін.  Окремі питання підготовки звіту та документації. Форвардні контракт» 

«Проблеми практичного застосування законодавства, спірні норми. Можливі алгоритми дій» 

 «Загальні рекомендації щодо проведення економічного аналізу на прикладах» 

«Особливості економічного аналізу та обґрунтування відповідності умов контрольованої операції 

принципу «витягнутої руки». Як обґрунтовувати рівень цін при придбанні товарів у нерезидентів» 

323.  Вязовченко Анатолій  «Професійна діяльність арбітражних керуючих» 

324.  Гаврилюк Андрій «Doing business in Ukraine: очікування vs реальність» 

«Особливості доказування в податкових спорах» 

«Докази реальності і товарності господарських операцій: погляд бізнесу» 

«Алгоритми захисту від звинувачень в ухиленні від оподаткування (судова практика за статтею 

212 КК)» 

325.  Гаврилюк Руслана Олександрівна «Медіація – техніка організованих перемовин» 

326.  Гавриш Тетяна «Вектори реформи системи охорони здоров’я України» 
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327.  Гаджиєв Ханлар Роль практики Європейського суду з прав людини та національна судова практика   

Тлумачення Конвенції Європейським судом з прав людини 

328.  Гадомська Олена «Нові правила отримання державної допомоги на відновлення платоспроможності та 

реструктуризацію суб’єктів господарювання» 

329.  Гадомський Дмитро «Як автоматизувати процеси, а не хаос (CRM/ERP, Slack, боти…)» 

330.  Гадомський Дмитро Віталійович  «Чи можуть непрофесіонали писати закони?» 

«Як упорядковувати хаос, не привертаючи уваги лікарів» 

«Доповнена реальність, розподілені команди, фріланс та інші сучасні тенденції, яким немає місця в 

КЗпП України» 

«Тенденції юридичного ринку України»   

«Конкуренція між юридичними компаніями»   

«Компанія-бутік або класична фірма – що краще?»   

«Нові стратегії управління компанією» 

331.  Гайворонська Вікторія Валентинівна «Питання реалізації Кримінального процесуального кодексу в 2013 році» 

«Організація роботи регіональних органів адвокатського самоврядування» 155/е 

«Дотримання вимог правил адвокатської етики – гарантія надання якісної правової допомоги» 

«Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних, цивільних, 

адміністративних процесах та представництва у кримінальному процесі» 

«Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

«Практика застосування Нового ЦПК України» 

332.  Гайворонський Олександр Юрійович «Предмет злочинного впливу: кримінально-правові та процесуальні аспекти» 

333.  Гайдайчук Сергій «Зв'язки як особистий капітал, або результативний нетворкінг» 

334.  Гайдук Віра Іванівна «Загальні положення цивільних правовідносин» 

335.  Гайдук Олег Григорович «Рівненський НДЕКЦ – державна спеціалізована установа судової експертизи. Види судових 

експертиз, що проводяться в Рівненському НДЕКЦ МВС» 

336.  Гайдучик Олександр «Менеджмент юридичної функції» 

337.  Гайченко Андрій  «Альтернативні способи вирішення спорів у фінансовій сфері як додаткові інструменти для 

адвокатів» 

338.  Галагуз Віталій Васильович   

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу» 

339.  Галасюк Віктор «Структурні перетворення української промисловості» 

340.  Галенко Катерина Олександрівна «Особливості провадження у справах, пов’язаних із захистом прав людини у сфері міграції»  

«Право на життя»  



 

53 

 

«Право на повагу до особистого та сімейного життя»  

«Право на свободу та особисту недоторканість»  

«Свобода від катувань та такого, що принижує гідність, поводження та покарання»  

Особливості розгляду справ у порядку адміністративного судочинства з надання статусу біженця 

та/або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту. 

341.  Галієва Олена Мансурівна «Практичні аспекти застосування спеціальних знань при проведенні судових будівельно-технічних, 

оціночно-будівельних та земельно-технічних і земельновпорядних експертиз» 

342.  Галкіна Альона  «Інтелектуальні правила поведінки для компанії в сучасних умовах» 

343.  Гальчинський Дмитро  «Антимонопольний комплаєнс у відносинах з контрагентами» 

344.  Гамільтон Джеймс  «Європейський досвід реформування прокуратур» 

345.  Ганечко Олена  «Питання судової практики» 

346.  Гантух Антон Васильович «Передумови та перспективи поєднання адвокатської та нотаріальної діяльності. Світовий досвід» 

347.  Гаркуша Андрій Олександрович «Адвокатська практика у господарських спорах з іноземним елементом: практичні рекомендації»  

«Правове забезпечення обігу кріптовалюти (біткоін, ефіріум, тощо) як платіжного засобу» 

348.  Гаро Анна Олександрівна  «Сімейні відносини. Шлюбний контракт» 

«Фактичні шлюбні відносини в Україні та світі: немайновий аспект» 

«Отримання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків»  



 

54 

 

«Фактичні шлюбні відносини в Україні та за кордоном. Основні відмінності правового регулювання»  

«Практичні аспекти укладення та забезпечення виконання шлюбних договорів»  

«Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні».   

«Медіація у сімейних спорах – переваги для сторін та адвокатів» 

«Мирне вирішення спорів у ситуаціях насильства в сім’ї» 

«Судові реалії встановлення батьківства» 

«Проблемні питання визнання та виконання іноземних судових рішень у сімейних справах на 

території України та зарубіжних держав (на прикладі США та Німеччини)» 

«Сучасні реалії порядку допуску відвідувачів до пацієнтів» 

«Сімейно-правові аспекти застосування новітніх технологій у медицині» 

«Практикум для адвокатів з сімейного права» 

349.  Гарський Олександр Вячеславович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

350.  Гащицький Олексій  «Світові і українські тенденції розвитку права інтелектуальної власності» 

«Питання захисту прав з патентів, отриманих під відповідальність власника на митниці» 

«Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні» 

351.  Гвоздій Валентин Анатолійович «Діяльність органів адвокатського самоврядування»  

«Процесуальні порушення під час проведення податкових перевірок. Способи виявлення та 

доведення. Використання процесуальних правопорушень як підстави для не допуску до проведення 
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податкової перевірки та (або) оскарження її результатів. Останні тенденції судової практики»  

«Маркетинг адвокатської діяльності» 

«Роль зовнішнього юридичного радника в побудові і здійсненні функцій комплаєнсу і ризик-

менеджменту» 

«Win-win-стратегія юридичної фірми в умовах ринку покупці» 

«Перевірки Держпродспоживслужби у сфері захисту прав споживачів: аспект оскарження» 

«Притягнення працівників ДФС до відповідальності» 

«Ідучи по змінному полю: діяльність адвокатури у світлі нового законодавства» 

«Сучасні тенденції захисту клієнта: як  не перетворитися з адвоката в клоуна» 

«Маркетинг професійних послуг» 

352.  Гевко Володимир «Практика застосування антимонопольного законодавства господарськими судами» 

353.  Гедзюк Олена Вікторівна «Податок на доходи фізичних осіб. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Єдиний 

внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

354.  Генрік Баллебай Окхольм «Економічний погляд на представництво адвокатами в судах» 

355.  Гепенко Марина Миколаївна «Здійснення науково-технічної діяльності: фінансовий аспект» 

356.  Герасимчук Анна  «Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

357.  Геращенко Антон  «Верховенство права чи політична доцільність» 
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358.  Герелюк Тарас Богданович «Запобіжні заходи, затримання особи» 

359.  Герман Чезар «EU integration: problems and perspectives» 

360.  Герц Віталій  «Приватизація малих ГЕС» 

361.  Герц Іван Вікторович «Процесуальні особливості участі адвоката в проведенні судових експертиз» (397/е) 

«Земельно-технічні дослідження. Підготовка та особливості проведення» 

362.  Гетманцев Данило Олександрович «Загальна характеристика податку» 

«Адміністрування податків та зборів» 

«Судові доктрини, як інструмент балансу публічних та приватних інтересів. Судовий захист прав 

платників податку» 

«Актуальна судова практика у податкових спорах: тенденції 2015-2016» 

«Актуальні питання адміністративного судочинства у податкових спорах» 

«Проблемні питання реалізації загального декларування» 

363.  Гецадзе Гія «Реформи у сфері юстиції: очікування, прогнози, результати» 

364.  Гєрцик Ростіслав Валерійович «Практичні питання участі адвоката при розгляді справ у Апеляційному суді» 

365.  Гілевич Леонід  «Як зобов'язати співробітників дотримуватися комплаєнс-політики компанії» 
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366.  Гілін Євген  «Обґрунтування ризиків, передбачених ст. 177 КПК, при обранні міри запобіжного заходу крізь 

призму практики ЄСПЛ» 

367.  Гладишева Тетяна Яківна «Відмова у прийнятті та повернення позовних заяв (підстави застосування судом статей 62 та 63 

ГПК України)» 

«Аналіз судової практики з розгляду спорів, що виникають із договорів оренди державного та 

комунального майна» 

368.  Гладка Вікторія  «Прозорість антимонопольного регулювання як запорука чесної конкуренції» 

369.  Глеваський Віталій  «Особливості реалізації корпоративних прав в процедурі банкрутства» 

370.  Глиняний Віктор Петрович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді. 

371.  Глібко Сергій Васильович «Інвестування з України в компанії в Латвії»   

«Банківські розрахунки і дистанційне управління ними» 

«Банківські розрахунки і дистанційне управління ними» 

372.  Глоба Данило  «Виявлення фіктивних контрагентів та інших ризикових партнерів як частина комплаєнс-функції» 

«Побічний ефект у вигляді звинувачення у фінансуванні тероризму та інші фактори ризику при 

укладанні угоди з новим контрагентом» 

«Виявлення ризиків у сфері державних закупівель» 

«Як обрати ідеальний банк або фінансову установу на основі оцінки комплаєнс-ризиків» 
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373.  Гловлюк Ірина «Принцип отруйного дерева: протистояння використанню показань, отриманих силоміць. Рішення 

ЄСПЛ у справі «Фефілов проти Росії» 

374.  Глотов Микола Сергійович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Застосування суддями та адвокатами Європейської Конвенції про захист прав людини в судових 

справах на національному рівні» 

1. Міжнародне право прав людини та стандарти поведінки держави на національному рівні. 

Загальний огляд. 

2. Співпраця між суддями та адвокатами в судовому процесі в контексті статті 6 ЄКПЛ. 

3. Застосування практики Європейського Суду при вирішенні конкретних справ. 

4. Як варто читати та застосовувати рішення Європейського Суду з прав людини. 

5. «Прочитав. Побачив. Застосував». Покрокова інструкція щодо читання та застосування 

рішень ЄСПЛ. 

6. Джерела інформації для роботи з практикою ЄСПЛ. 

7. Проведення навчального заходу, робота з незнайомими аудиторіями, «складні» ситуації та 

учасники: практичні поради.  

«Правове регулювання організації та проведення в Україні загальнодержавних і місцевих виборів. 

Місце та роль адвокатів у виборчому процесі» 

375.  Глотов Сергій Олександрович «Континентально-європейське авторське право de lege lata & de lege ferenda» 

376.  Глухачева Людмила Яківна «Загальні питання дисциплінарної відповідальності адвокатів за порушення Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики» 

377.  Глущенко Світлана  «Верховенство права чи політична доцільність» 

378.  Гнатовський Микола Миколайович «Тлумачення та застосування українськими судами практики Європейського суду з прав людини» 
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379.  Гнатушок Андрій Миколайович «Порядок реєстрації громадських об’єднань» 

380.  Гнатюк Тетяну Віталіївну «Допит адвоката у якості свідка»  

«Адвокатське розслідування»  

«Порядок проведення обшуку»  

«Реабілітація неповнолітніх дітей, які вступили у конфлікт з законом»  

«Правові можливості захисту прав та відстоювання своїх інтересів неповнолітніми». 

381.  Гнидка Мирослав  «Кримінально-правовий захист бізнесу» 

«Особливості формування наглядових рад у компаніях публічного права. Міжнародний досвід та 

українські проблеми» 

«Кримінальний наступ: як бізнесу пройти перевірку на пресостійкість» 

382.  Годованик Євген Валентинович «Правові основи організації діяльності адвокатури України»   

«Правовий статус адвоката України та гарантії його діяльності»   

«Засади та організаційні форми діяльності адвокатського самоврядування в Україні» 

383.  Голанова Діана «Чому банки блокують клієнтські операції? Як адвокат може допомогти? Рекомендації з 

ефективності на шляху до ЄС» 

«Фінансова реструктуризація vs.банкрутство боржника» 

«Оскарження правочинів боржників у рамках банкрутства: перевага чи перешкода для кредитора?»  

«Гривня на рахунках виконавчої служби: що може зробити кредитор-нерезидент»  
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«Арешт майна у виконавчому провадженні – реальний і умовний. Проблема ідентифікації майна у 

виконавчому провадженні» 

384.  Голдзіцький Казимир Адамович «Проблеми тлумачення та застосування Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про 

запобігання корупції» 

385.  Головань Ігор «Репутаційні ризики поєднання адвокатської діяльності та інших видів юридичної практики» 

«Конституційне судочинство. Виступ у Конституційному Суді України» 

386.  Головішин Віктор Костянтинович «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

387.  Головкова Ірина  «Антимонопольний комплаєнс як інструмент ризик-менеджменту» 

388.  Головченко Людмила Миколаївна «Підстави призначення судових експертиз в різних видах судочинства. Випадки обов'язкового 

призначення експертиз»;  

«Правове регулювання судово-експертної діяльності. Суб'єкти судово-експертної діяльності»; 

«Види судових експертиз. Підготовка матеріалів для призначення (проведення) експертиз» 

389.  Головчук Віталій Анатолійович «Окремі  аспекти накладення арешту на майно в кримінальному провадженні» 

390.  Головчук Світлана «Скасування рішень про звільнення та відсторонення суддів у судовому порядку. Практика ВАСУ» 

391.  Головюк Ірина «Законодавчі перспективи» 
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392.  Голодняк Микола Володимирович «Представництво інтересів та захист в адміністративних та кримінальних справах, пов’язаних з 

ДТП» 

393.  Голота Данило Володимирович «Маркетинг для адвокатів: де Клієнти? де гроші?» 

394.  Голуб Олександр «Структурні перетворення української промисловості» 

395.  Гольченко Ігор  «Взаємовідносини із зовнішніми радниками» 

«Структурні перетворення української промисловості» 

396.  Голян Лана  «Світові тенденції банківського комплаєнсу і адаптація української практики» 

397.  Голянда Юхим Ілліч «Захисна промова» 

398.  Гоменюк Іван Миколайович «Почеркознавча експертиза» 

399.  Гончар Любов Ярославівна - Судова практика з розгляду адміністративними судами земельних спорів (93/е) 

«Новели адміністративного процесу. Зміни у процедурах розгляду судових спорів за новим КАС» 

400.  Гончаренко Вадим Миколайович Актуальні питання застосування норм нового Кримінального процесуального кодексу України 

судами першої інстанції (8/е) 

 

401.  Гончаренко Сергій Владленович  "Права людини. Європейська конвенція з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини" 

«Новітня практика Європейського Суду з прав людини стосовно деяких аспектів адвокатської 
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діяльності» 

402.  Гончаров Валентин Вікторович «Правила адвокатської етики та їх порушення як об'єкт дисциплінарного проступку» 

403.  Гончаров Микола   Васильович  

 

- Кримінальне провадження щодо неповнолітніх  (106/е) 

- Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді. 

404.  Гончаров Михайло Сергійович «Актуальні проблеми кримінального провадження за окремими злочинами у сфері службової 

діяльності (неправомірна вигода) та терористичного спрямування» 

«Актуальні питання тактики захисту по кримінальних правопорушеннях, пов'язаних з отриманням 

неправомірної вигоди» 

«Про деякі питання здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції судом 

присяжних» 

«Основні положення практики Європейського Суду з прав людини по злочинах з ознаками 

тероризму» 

«Актуальні питання тактики захисту по кримінальних провадженнях за фактами злочинів проти 

життя та здоров’я особи» 

«Участь адвоката під час проведення обшуків з урахуванням практики ЄСПЛ та змін до 

кримінального процесуального закону» 

405.  Гончарова Тетяна  «Адвокат – як бренд. П’ять порад для успішного самопросування» 

406.  Гончарук Михайло «Остання судова практика у спорах кримських клієнтів Приватбанку про повернення коштів» 

«Спеціалізовані інвестиційні фонди та краундфандинг судових процесів в Україні: утопія чи золота 
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жила?» 

407.  Гончарук Юрій Володимирович «Питання адміністрування українського сегменту мережі Інтернет» 

408.  Горбенко Володимир Олексійович Судові експертизи в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці 

«Експертиза в галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці. Структурно-функціональне 

інформаційне моделювання при дослідженні причинних зв’язків» 

409.  Гордієнко Оляна «Розвиток корпоративного управління в Україні: чого очікують інвестори?» 

«Роль системних інвесторів у відновленні української промисловості» 

«Відповідальність за порушення умов акціонерних угод. «Договірні» сценарії врегулювання 

корпоративних спорів. Алгоритми виходу із безвихідних ситуацій» 

«Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

«Корпоративне управління в публічних та приватних компаніях» 

410.  Горіна Ганна Вікторівна «Медіація: базові поняття, практичні питання та її роль для адвоката» 

«Можливості і обмеження медіації в податковій сфері» 

411.  Горінов Олександр «Інформаційна та кібербезпека як must-have elements системи корпоративного управління бізнесом» 

412.  Горнісевич Анатолій «Напрямки розвитку законодавства України про охорону прав на об’єкти промислової власності» 

413.  Горобцеь Олександр Володимирович «Захист бізнесу від незаконного кримінального переслідування» 

«Правові аспекти протидії кримінальному переслідуванню в економічних злочинах» 
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414.  Горобченко Дмитро Миколайович «Послуги з фіксації та завірення Webсторінки (screenshot) для судового врегулювання спорів та 

належного доказу для суду» 

415.  Городецька Антоніна «Останні тенденції розслідування ухилення від сплати податків. Незаконність призначення 

податкових перевірок в рамках кримінального провадження» 

416.  Городецька Ірина «Управління майновими правами у сфері авторського права та суміжних прав по-новому» 

417.  Городинська Міла «Майстер-клас «Секрети мистецтва перемовин» 

418.  Городиський Іван Михайлович  «Юридична освіта та практика: «інь» і «янь» юридичної професії?» 

419.  Городовенко Віктор Валентинович Угоди в кримінальному провадженні (12/е) 

«Зміни конституційного провадження у світлі нового ЗУ «Про Конституційний Суд України» 

420.  Горох Олексій Петрович «Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду у діяльності 

захисника»  

«Висновки Верховного Суду України щодо застосування норм кримінального права, викладені у його 

постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рішень»  

«100 норм про «уникнення» кримінальної відповідальності»  

«Проблеми судової практики звільнення від покарання». 

«Звільнення від відбування покарання з випробуванням у справах про злочини проти особи: що 

повинен знати адвокат?» 

«Звільнення від відбування покарання з випробуванням у справах про тяжкі злочини проти 

власності: що повинен знати адвокат?» 
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«Звільнення від відбування покарання з випробуванням у справах про незаконні дії зі зброєю, 

хуліганство, наркотичних та транспортних злочинах: що повинен знати адвокат?» 

421.  Горошинський Олександр 

Олександрович 

«Використання гласності і мас-медіа в кримінальному провадженні» 

«Захист від податкових перевірок у кримінальному провадженні. Роль адвоката» 

«Нові» інструменти тиску на бізнес по засобу кваліфікації дій осіб за ст. 255 КК (створення 

злочинної організації)» 

422.  Горощенко Любов Володимирівна «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

423.  Горрер  Вероніка  «Система адвокатури Німеччини, принципи і законодавство про організацію адвокатури, органів 

самоврядування адвокатури» 

424.  Горшкова Ольга «Проблеми імплементації законів про сурогатне материнство» 

425.  Горяйнов Андрій Миколайович  - Податкові спори в адміністративних судах. Судова практика 

«Нюанси апеляційного провадження» 

426.  Горянин Артем  «Проблеми оподаткування учасників оптового ринку електричної енергії України» 

427.  Готін Олександр Миколайович «Окремі питання тактики захисту у кримінальних провадженнях по злочинах корупційного 

спрямування» 

«Адвокатський захист від незаконних негласних слідчих (розшукових) дій по злочинах в сфері 
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корупції» 

428.  Гоцик Ігор «Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

429.  Гоцул Олексій  «Право на життя в практиці Європейського суду з прав людини: основні засади практики Суду, 

зобов’язання держави, основні ситуації (смерть у місцях утримання під вартою, місцях позбавлення 

волі чи в лікарнях, зникнення, заборона навмисного вбивства державою, ефтаназія, тощо), огляд 

найбільш важливих справ Суду за статтею 2 (в т.ч. справ проти України).»  

Захист інтересів клієнтів в Європейському суді з прав людини у справах за статтями 2 та 3 ЄКПЛ 

(вкл. в контексті  ст. 14):  

- загальні засади  

- критерії прийнятності заяв  

- питання доказування  

- інші практичні аспекти.  

(заг. Тема: "Права людини. Європейська конвенція з прав людини. Практика Європейського суду з 

прав людини") 

«Огляд практики ЄСПЛ щодо ст. 5 Конвенції» 

430.  Грабовий Анатолій «Банкрутство» 

431.  Грабовик Катерина «Структурування ІТ-бізнесу. Іноземний аспект» 

432.  Грабовський Юрій Леонідович «Адвокатський запит. Відповідальність за ненадання, неповне або невчасне надання відповіді на 

запит»  

 

«Дії захисника у кримінальному провадженні на підставі угод, із застосування окремих заходів 
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кримінально-правового впливу, із забезпечення доступу до належної медичної допомоги»   

 

«Дії захисника щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскарження 

рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді, перегляду судових рішень»   

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення»   

 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного 

заходу». (є друкований сертифікат для 2 останніх тем) 

 

 «Судово-медичні експертизи при тілесних ушкодженнях живих осіб. Ушкодження тупими 

предметами» 

 

«Право на свободу та особисту недоторканість» 

 

«Правила адвокатської етики у взаємовідносинах між адвокатами та адвокатом і клієнтом» 

433.  Гребенюк Валентина Іванівна «Проблемні питання при застосуванні деяких норм Кримінального процесуального кодексу, 

Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Застосування 

запобіжних заходів, проведення обшуків, питання кваліфікації службових злочинів та дослідження 

повноважень працівників національної поліції. Судова практика» 

434.  Гребенюк Володимир «Проблемні питання застосування запобіжного забезпечення кримінального провадження у вигляді 

арешту майна» 

«Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини: судова практика застосування статті 206 

КПК України» 

«Кримінальна складова відповідальності судді і прокурора»; «Справи» НАБУ: яка перспектива в 

судах?»; «Практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження»; «Залучення 

адвоката БВПД на одну процесуальну дію за наявністю адвоката за договором. Етичні аспекти» 

«Заходи забезпечення у кримінальному провадженні. Актуальна судова практика» 

«Трудові відносини від оформлення до оскарження в суді. Актуальні питання та розгляд судової 
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практики» 

«Підстави для повернення до процесу за загальною процедурою. Судова практика» 

435.  Гребенюк Сергій Олександрович  «Проведення досудового слідства – чого чекати платникам податків. Практичні поради щодо 

захисту інтересів підприємства та його посадових осіб після початку кримінального провадження» 

«Відповідальність юридичних осіб» 

«Антикорупційна політика: процесуальні моменти» 

436.  Гревцова Радмила Юріївна Актуальні проблеми юридичної відповідальності за правопорушення в сфері охорони здоров'я. 

Методичні і тактичні питання ведення «медичних» справ 

«Медичний бізнес і приватне право: точки перетину» 

«Кримінальна відповідальність за злочини у сфері охорони здоров’я: огляд судової практики» 

«Медичне право: реалії практики в Україні і зарубіжних країнах» 

«Актуальні проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я. 

Методичні і тактичні питання ведення «медичних» справ» 

«Реформа системи охорони здоров’я: що вона несе для адвокатів та клієнтів» 

437.  Грегірчак Ярослав  «Захист бізнесу як основа безпеки держави: очікування бізнес-спільноти  баланс інтересів бізнесу і 

держави  захист бізнесу і GR  мінімізація корупціогенних факторів  бізнес-ризики Угоди про 

асоціацію з ЄС» 

«Бізнес-омбудсмен, як інститут захисту бізнесу та інвестицій. Досвід успішних кейсів» 

«Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

«Бізнес-омбудсмен. Захист бізнесу» 
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«Держава і комплаєнс»  

«Захист конкуренції: вектори покращення» 

«Антикорупційний прогрес України» 

«Кримінально-правовий захист бізнесу» 

438.  Грек Борис «Виконання рішень про звернення стягнення на нерухомість і заставне майно: процесуальні тонкощі 

і актуальна судова практика» 

«Останні тенденції розгляду енергетичних спорів» 

«Господарський процес»  «Договірне право» 

439.  Греков Євген Анатолійович «Практика господарських судів щодо витрат на правову допомогу в господарському судочинстві: 

обмеження розміру гонорару, кількості відпрацьованих годин, розподіл судових витрат»   

«Адвокатська практика у господарських спорах з іноземним елементом: практичні рекомендації»   

«Захист прав учасників публічних закупівель (тренінг з використанням кейс-методу)» 

 «Адвокати vs. медіатори в досудовому врегулюванні господарських спорів»  

 «Правове забезпечення обігу кріптовалюти (біткоін, ефіріум, тощо) як платіжного засобу» 

440.  Грекова Марина Миколаївна «Проведення перевірок суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства про 

працю» 

441.  Грёне Керстин «Медіація в Німеччині та в Україні» 

442.  Греца Ярослав Васильович «Новели податкового законодавства України» 
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443.  Григор’єва Лілія Іванівна Розірвання трудового договору  

Перегляд судових рішень Верховним Судом України (84/е) 

444.  Григоренко Сюзана «Контрафакт (підробки), фальсифікат – що ми маємо на ринку насіння?» 

«Міжнародне співробітництво в сфері охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин і 

насіннєвий матеріал» 

445.  Григоренко Юрій Сергійович «Продаж майна боржника в процедурі ліквідації: досвід арбітражного керуючого» 

«Захист професійних прав адвокатів та реалізація гарантій адвокатської діяльності» 

«Галузі господарського права та процесу» 

«Банкрутство» 

446.  Григорчук Віктор «Судові спори, предметом яких є оскарження рішень регулятора про виведення банків з ринку» 

447.  Гринчук Андрій Миколайович «Податкові наслідки митних спорів» 

«Відшкодування витрат на правову допомогу в суді (господарський, цивільний, адміністративний 

процес)», «Імплементація практики ЄСПЛ у податкових спорах в Україні» 

448.  Гринь Тетяна  «Протидія «конвенційним» зловживанням» 

449.  Гриценко Галина Григорівна «Практика господарських судів щодо витрат на правову допомогу в господарському судочинстві: 

обмеження розміру гонорару, кількості відпрацьованих годин, розподіл судових витрат»  «Адвокати 

vs. медіатори в досудовому врегулюванні господарських спорів» 
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450.  Гриценко Людмилу Олександрівну «Застосування практики Європейського суду з прав людини (на прикладі конкретних справ по ст. ст. 

2, 3, 6 Європейської конвенції з прав людини) в професійній діяльності адвоката на рівні 

національного судочинства»  

«Особливості захисту спадкових прав в судовому порядку»  

«Структура та основні елементи позовної заяви в цивільних справах»  

«Оскарження виконавчого напису нотаріуса. Оскарження постанов про відмову у вчиненні 

нотаріальних дій». 

«Актуальні аспекти та правові особливості здійснення захисту в рамках кримінального провадження 

керівника с/г підприємства» 

«Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення у випадках домашнього насильства: 

переваги та недоліки» 

«Алгоритм дій адвоката у справах про звернення стягнення на предмет іпотеки, в якому 

проживають або зареєстровані діти» 

«Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

«Захист прав на землю. Судовий захист та досудове вирішення проблем землевласників та 

землекористувачів» 

451.  Грицишина Марина «Десять правил для інвестора в альтернативній енергетиці України» 

«Розвантажувальні будні: перспективи зменшення навантаження на суди шляхом посилення ролі 

альтернативних способів вирішення спорів» 

«Підтримка відновлюваної енергетики в Україні: «зелений» тариф і аукціони» 

452.  Гриців Михайло «Перші оцінки реформи виконавчого провадження» 
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453.  Грицко Валерій «Основні аспекти відшкодування моральної та матеріальної шкоди згідно ст. 41 Європейської 

конвенції з прав людини» 

454.  Гришко Сергій «Бути чи не бути заліку зустрічних вимог у ЗЕД» 

455.  Грищенко (Кремнева) Анна «Загальні збори акціонерів. Підготовка» 

456.  Грищенко Вікторія Леонідівна «Міжнародні класифікації об‘єктів промислової власності у перекладі українською мовою та їх 

запровадження  в державній системі правової охорони інтелектуальної власності у контексті 

інформаційного забезпечення користувачів» 

457.  Грищенко Владислав «Визнання угод боржника недійсними в процедурі банкрутства» 

«Екстрадиційна перевірка: способи уникнення тримання клієнта під вартою під час екстрадиційної 

перевірки» 

458.  Грищенко Денис  «Звернення стягнення на частку в статутному капіталі господарського товариства у виконавчому 

провадженні: процедура, труднощі, необхідні зміни» 

«Податкові аспекти фінансової реструктуризації» 

459.  Грищенко Олександр Миколайович «Передача в іпотеку майна дитини: особливості процедури реалізації банком свого права на 

звернення стягнення на майно» 

460.  Грищук Максим «Особливості розслідування корупційних злочинів» 

461.  Грігорян Ваге  «Свобода думки, совісті та релігії: стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод і практика Європейського суду з прав людини» 
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«Європейська конвенція з прав людини та практика її тлумачення і застосування ЄСПЛ» 

462.  Гріффін Філіп  «Взаємовідносини із зовнішніми радниками» 

463.  Гріцишина Марина  «Як боротися з неправомірними відмовами у виконанні судових рішень, якщо боржник – Україна?» 

464.  Грішин Євген Олексійович «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

«Практичне вирішення проблемних питань застосування Кримінально процесуального кодексу 

України» 

«Заходи забезпечення кримінального провадження» 

«Докази і доказування» 

465.  Громовий Олег Валентинович «Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі 

Інтернет» 

«Докази і доказування. Свідки в господарському процесі» 

«Робота адвоката у справах про захист честі, гідності та ділової репутації. Case study у справах 

Гройсмана та Януковича» 

«Реформа виконавчого провадження в дії» 

466.  Грубський Андрій Віталійович «Питання сучасного стану захисту прав адвокатів» (259/е) 

«Право на свободу та особисту недоторканість» 

«Актуальні питання захисту прав адвокатів»  
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«Теоретичні та практичні заходи організації власної безпеки адвоката під час виконання своїх 

професійних обов’язків»  

«Слідчі дії в офісі компанії. Правила поведінки та алгоритм дій співробітників»  

«Слідчі дії в офісі та інших приміщеннях, які перебувають у власності адвоката»  

«Допит адвоката в якості свідка»  

«Адвокатська таємниця. Запобігання несанкціонованого доступу до адвокатської таємниці» 

467.  Грушовець Євген Анатолійович «Уніфікація адвокатури: від обов’язків до прав» 

«Роль адвоката в кримінальному процесі, як представника потерпілого» 

«Проблемні питання дотримання розумних строків під час досудового розслідування кримінального 

провадження» 

«Дискредитація свідка, як учасника процесу» 

«Обшуки та корпоративна безпека» 

«Захист прав потерпілих. Поточний стан справ та можливі варіанти допомоги» 

«Захист прав потерпілих в нових реаліях Кримінального Процесуального Кодексу» 

«Особливості кваліфікації доведення до банкрутства» 

«Можливості адвоката у поданні потерпілого і відповідність його очікуванням клієнта» 

468.  Губанов Олег Олександрович «Відповідальність державних службовців як основна характеристика, яка притаманна державній 

службі в європейському адміністративному просторі, як сфера модернізації української державної 

служби» 
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469.  Губерська Наталія Леонідівна «Європейські тенденції реформування податкової системи України» 

470.  Губський Віктор Георгійович «Право на справедливий суд» 

471.  Гудима Дмитро Принцип екстериторіальності у практиці Європейського суду з прав людини 

«Захист прав душевнохворих осіб у практиці Європейського Суду з прав людини» 

«Три в одному: наскільки ефективним є новий кадровий формат Верховного Суду, що об’єднав три 

юридичні професії» 

472.  Гудименко Юлія Олександрівна «Закон про ТОВ - впевнений поступ вперед у корпоративному праві України» 

473.  Гулько Борис Іванович «Останні тенденції судової практики щодо запобіжних заходів. Виправдувальні вироки» 

474.  Гультай Михайло «Модель конституційної скарги у механізмі доступу до конституційного правосуддя» 

475.  Гуля Сергій Леонідович «Визначення новизни корисної моделі із застосуванням теорії еквівалентів» 

476.  Гуменний Дмитро Юрійович «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

477.  Гуменський Олександр Анатолійович «Судова експертиза у цивільному і кримінальному процесі» 

478.  Гуменюк Василь Іванович «Особливості розгляду судами цивільних справ про самочинне будівництво»  

 «Про практику застосування земельного законодавства при розгляді цивільних справ.» 
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«Роль і місце конвенції про захист прав людини та основних свобод та практика Європейського 

суду з прав людини при ухваленні рішень у цивільних справах» 

«Способи захисту порушених цивільних прав» (415/е) 

«Про визнання недійсними спадкового договору та заповіту. Виникнення права власності на 

спадкове майно» 

«Право власності і способи його захисту» 

«Роль і місце Конвенції про захист прав людини і основних свобод та практики Європейського 

Суду з прав людини при ухваленні рішень у цивільних справах в контексті конституційної 

реформи» 

«Підсудність спорів щодо неправомірних рішень, дій або бездіяльності приватних виконавців» 

«Актуальні питання кредитних правовідносин» 

«Судова практика вирішення спорів про підвідомчість і компетенції виконавців» 

479.  Гуменюк Людмила  «Розвиток зовнішніх зв’язків адвокатів, регіональних органів адвокатського самоврядування із мас-

медіа та громадськими організаціями» 

480.  Гумовська Анна «Як працює фінансова розвідка» 

481.  Гундер Андрій «Загрози, які несуть у собі контрафакція і піратство» 

482.  Гунченко Олександр Вадимович «Дотримання Правил адвокатської етики в соціальних мережах та під час надання правничої 

допомоги адвокатам» 

483.  Гупало Катерина Петрівна «Захист особи в рамках кримінального провадження внаслідок податкової перевірки» (232/е) 
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«Тактика захисту під час  обшуку і тимчасовому доступі: практична ситуація» 

«Екстериторіальні вимоги іноземного антикорупційного законодавства: що робити, якщо були 

виявлені ознаки порушення в українській компанії?» 

«Угоди зі слідством» 

«Захист у кримінальних провадженнях по ухиленню від сплати податків: як отримати 

виправдувальний вирок?» 

«Практика кримінальної відповідальності у зв’язку з податками. Кримінальна відповідальність за 

Податковим кодексом і власне згідно з Кримінальним кодексом. Інститут кримінальної 

відповідальності для менеджменту – інструмент тиску на бізнес? Чи дійсно кримінальні 

провадження припинили порушувати автоматично після винесення акта перевірки? Запити про 

надання документів – чи є край цьому конвеєру? Чи ходити на допити, призначені податковою 

міліцією?Податкові перевірки в рамках кримінального провадження – куди зайшла практика? 

Кримінальні штрафи за Податковим кодексом України. Кримінальне провадження проти посадових 

осіб підприємства і відсутня сторона по справі: чи дійсно відсутні права? Останні тенденції 

судової практики за ст. 212 КК України, на що звертають суди та інше»  

«Податкові спори та спори з митницею» 

«Держава і комплаєнс» 

«Податкові перевірки, які здійснюються в рамках кримінального провадження» 

«Особливості побудови кримінальної практики в full-service юридичної компанії» 

«Що робити адвокату, коли клієнта оголошують у розшук Інтерполом?» 

484.  Гурковська Наталя Володимирівна  

 

«Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

«Право на свободу від тортур, нелюдського та такого, що принижує гідність поводження і 
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покарання (ст. 3 ЄКПЛ) у сфері міграції»  

«Ст. 3 ЄКПЛ. Ризики: видворення, екстрадиція»  

«Право на свободу та особисту недоторканість (ст. 5 (1) (f) ЄКПЛ при екстрадиції та видворенні)»  

«Право на повагу до особистого та сімейного життя (ст. 8 ЄКПЛ) у сфері міграції»  

«Право на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8 Конвенції)» 

485.  Гурська Анастасія «Визнання недопустимими доказів в кримінальному процесі» 

«Визнання доказів неприпустимими» 

«Особливості судового розгляду корупційних злочинів» 

486.  Гур'янова Людмила Геннадіївна «Цивілізоване» розлучення подружжя, яке має дітей. Особливості поділу спільного сумісного майна 

подружжя в добровільному порядку» 

487.  Гусак Микола Борисович - Судова практика розгляду спорів за участю державних органів (91/е) 

488.  Гусейнов Латиф «Субсидіарна роль ЄСПЛ по відношенню до національних правових систем» 

489.  Гусейнова –Чекурда Регіна Захидівна «Залучення незалежного медіатора як ефективний інструмент діяльності адвоката» 

«Репутація як основний нематеріальний актив адвоката» 

«Корупція на службі в адвоката» 

«Базові питання медичного права» 

«Секрети публічних виступів від Регіни Гусейнової: як говорити впевнено та просто» 
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490.  Гутьєва Віра Василівна «Проблемні питання, що виникають при застосуванні Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

491.  Гуцал Лілія Вікторівна «Проблемні питання застосування норма матеріального та процесуального права при розгляді 

судами цивільних справ» 

492.  Давидюк Олександр Миколайович «Основні напрямки вдосконалення законодавства про трансфер технологій в Україні» 

«Правове регулювання трансферу технологій в Україні» 

493.  Далімір Солчанский «Система цивільного права та процесу в Словаччині» 

494.  Данеліене Інгріда «Міжнародні стандарти судочинства і національні правові традиції» 

495.  Данилова Тетяна Борисівна «Правила складання актів при перевезенні вантажів залізничним транспортом»   

«Підстави покладання відповідальності за недостачу вантажу на перевізника, згідно зі Статутом 

залізниці України»   

«Оцінка судами комерційного акту, як допустимого доказу відповідно до статті 34 ГПК України»   

«Застосування до спірних правовідносин приписів статті 315 Господарського кодексу України, 

щодо обчислення строків позовної давності» 

496.  Данілов Артем Іванович «Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство: особливості та прикладні тонкощі» 

497.  Данілов Олексій Миколайович «Порушення митних правил та відповідальність за них» 

498.  Данішевська Валентина  «Професійна діяльність арбітражних керуючих» 
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«Виконавче провадження в нових процесуальних кодексах» 

«Судова реформа: ефективне правосуддя – очікування vs результати» 

499.  Данченко Аліна «ТЦУ та митна вартість, чи є взаємозв’язок» 

500.  Данченко Олександр «Діджиталізація держави» 

501.  Данченко Ольга «Труднощі визначення материнства, батьківства та громадянства дітей, народжених у 

результаті реалізації програм сурогатного материнства, коли потенційні батьки є іноземцями. 

Принципи колізійного регулювання правовідносин та міжнародна судова практика» 

502.  Дацків Юрій Олексійович «Деякі питання судової практики розгляду корпоративних спорів» 

503.  Дейнеко Євген  «Побудова компанії шляхом злиття різних команд» 

504.  Декайло Петро Володимирович Участь захисника на стадії досудового розгляду за Кримінальним процесуальним кодексом України 

(6/е) 

505.  Декер Крістофер  «Економічний погляд на представництво адвокатами в судах» 

506.  Деледивка Сергій Григорович «Проблемні питання оподаткування адвокатської діяльності» 

507.  Дем’янова Олена Вікторівна Процедура пілотної постанови в практиці Європейського суду з прав людини: приклад оптимізації 

процесуальної форми діяльності судової влади. 

«Розмежування юрисдикцій, повноважень, наслідків: Комісія з якості. КДКА. Центр БПД. Ризики» 

«Право на справедливий суд: докази і доказування у кримінальному провадженні (за матеріалами 
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рішень Європейського Суду з прав людини)»   

«Застосування практики Європейського Суду з прав людини в професійній діяльності адвоката»   

«Окремі аспекти організації доказової діяльності під час судового провадження в суді першої 

інстанції. Погляд з позиції захисту» 

508.  Демидова Марія Олександрівна «Земельні відносини 2018. Вирішення спорів, що виникають із земельних правовідносин. Проблемні 

питання та судова практика» 

509.  Демчак Руслан  «Банківський сектор: перспективи і реформи» 

«Стабілізація банківського сектору» 

«Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

510.  Демченко Олександр Володимирович Слідчий суддя в умовах нового Кримінального процесуального кодексу України (11/е) 

511.  Демченко Юрій Васильович «Дифамаційні спори: стратегія і тактика захисту інтересів клієнта адвокатом» 

«Захист приватного життя та особливості захисту публічних осіб» 

512.  Демчук Антон Михайлович «Судовий захист права на охорону здоров’я» (161/е) 

513.  Демчук Людмила Василівна «Діючі кредити фізичних осіб в банках України та законодавчі акти, що регулюють роботу банків 

при виникненні заборгованості по обслуговуванню кредиту зі сторони позичальника» 

514.  Денисенко Наталія  «Правова політика: гра за правилами та без» 

515.  Денисенко Сергій «Економічний аналіз в справах про захист конкуренції» 
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516.  Денисюк Віктор Васильович «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» 

517.  Деревцов Сергій  «Нові підходи судів до вирішення податкових спорів» 

518.  Дереч Вячеслав Олексійович «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків в умовах діючого законодавства; 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб; 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 

несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту; 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат; 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 

необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди;  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 

експертизою; 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень;  

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна;  

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна; 

Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод; 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені; 
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Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків; 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів; 

Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 

Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів; 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість;  

Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди;  

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 

комісії; 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 

особами; 

Наслідки невірно оформлених касових документів 

«Етика адвокатської діяльності» 

«Актуальні питання захисту суб’єктів господарювання під час податкових перевірок та деякі 

кримінально-правові аспекти відповідальності за ухилення від сплати податків. Ефективні методи 

захисту суб’єктів господарювання та їх посадових осіб від необґрунтованих претензій» 

«Запити, виїмки, обшуки (огляд)» 

519.  Деркач Роман Якович «Про зміни, що регулюють діяльність та державну реєстрацію деяких господарських товариств» 

520.  Дехгані Аріо  «Відповідальність за недотримання комплаєнсу для компанії і її співробітників в Україні» 
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«Ефективний антимонопольний комплаєнс: mission possible» 

«Транскордонна відповідальність компанії в межах внутрішніх розслідувань» 

«Захист інформації - нова зона ризиків для бізнесу» 

521.  Дємєнєва Олена Василівна «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу «Кримінальне провадження на підставі угод: сучасні тенденції та практика» 

«Дії захисника щодо заходів забезпечення кримінального провадження» 

«Вступ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 

522.  Джулай Олександр Борисович «Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги» 

«Практичні питання розгляду кримінальних справ в апеляційній інстанції» 

«Розгляд кримінальних справ в апеляційної інстанції» 

«Практичні питання розгляду кримінальних справ в апеляційній інстанції» 

«Повернення незаконно вилученого майна» 

523.  Джура Андрій «Особливості звернення стягнення на предмет іпотеки в рамках виконавчого провадження» 

«Особливості захисту інтересів забезпечених кредиторів при реалізації майна боржника: сучасний 

стан та новели проекту Кодекса» 

524.  Дитинко Оксана «Заочне провадження» 

«Залучення експерта. Тактика захисту з врахуванням внесених змін до КПК» 
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525.  Дитинюк Я.Л. «Дев'ять кіл пекла, або як іноземному автору захистити свої права в Україні» 

526.  Діденко Віктор «Організація роботи з проблемною заборгованістю комерційного банку» 

527.  Діденко Юрій «Секрети стягнення заборгованості» 

528.  Дідковський Олексій  «Маркетологи vs юристи: від протистояння до синергії» 

«Юридична підтримка бізнесу» 

529.  Длігач Андрій  «Бізнес майбутнього: до чого готуватися вже сьогодні» 

«Бізнес в Україні – на що адвокату звернути увагу?» 

530.  Дмитренко Олена «Огляд практики ЄСПЛ щодо ст. 8 Конвенції» 

531.  Дмитрик Ольга Олександрівна «Спеціальні режими оподаткування за Податковим кодексом України» 

«Оподаткування доходів самозайнятих осіб» 

532.  Дмитришин Вололимир Степанович «Проблемні питання передання прав на добре відомий знак в Україні» 

533.  Дмитрієва Ольга Леонідівна «Як працювати з клієнтом, у якого є свій юридичний відділ?» 

«Головні правила взаємодії корпоративних юристів із зовнішніми консультантами» 

«Майбутнє адвокатури» 



 

86 

 

534.  Дмитрук Наталія  «Заочний судовий розгляд кримінальних проваджень» 

535.  Довгаль Олександр  «Захист національної валюти України» 

536.  Довгань Тетяна «Страхування W&I (warranties and indemnities) в M&A трансакціях» 

537.  Докукін Євген  «E-governancе в Україні» 

538.  Доманська Марина  «Розгляд господарськими судами України спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності за 

участю організацій колективного управління» 

539.  Донець Артем «Практичні аспекти кримінальних проваджень у сфері медицини» 

«Особливості захисту за ст.130 КУпАП» 

«Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

540.  Донков Сергій «Чи потрібно запобігати викупу активів особами, пов’язаними з боржником» 

«Саморегулювання як шлях підвищення рівня професії» 

«Тактика протидії процесуальним зловживанням у справах про банкрутство» 

541.  Донський Олексій Ілліч «Проблемні питання розслідування масових вбивств та злочинів, вчинених на Майдані» 

542.  Донцов Денис Юрійович «Адаптація законодавства України щодо правовідносин, які виникають при спадкуванні осіб, які 

мешкають в фактичних шлюбних відносинах» 
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543.  Дорохова Юлія Вікторівна «Забезпечення права на медичну допомогу затриманих осіб»  «Особливості забезпечення права на 

медичну допомогу в місцях відбування покарання, звільнення засуджених за хворобою» 

 «Додаткові механізми для захисту права на медичну допомогу особам в місцях утримання під 

вартою і відбування покарання» 

«Забезпечення права на медичну допомогу затриманим особам та особам, які відбувають 

покарання» 

«Загальні принципи роботи адвокатів у питаннях захисту права на медичну допомогу»   

«Забезпечення права осіб, узятих під варту та осіб, які відбувають покарання, на медичну 

допомогу» 

544.  Дорошенко Костянтин «Актуальні питання арешту майна, вилученого під час обшуку» 

«Обшук: правовий статус вилученого майна» 

545.  Дорошенко Наталія Анатоліївна «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

546.  Дорошенко Олександр  «Основні положення проекту Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

547.  Драган Олена  «Прокурор у виконавчому провадженні. Інструменти контролю ходу виконання судових рішень, 

доступні стягувачу» 

548.  Драч Світла Василівна «Податкова реформа 2015. Аналіз змін та їх наслідків, практичні поради» (478/е) 

549.  Дришлюк Ігор Анатолійович «Дотримання прав людини при здійсненні профілактичних заходів, спрямованих на протидію 
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злочинності» 

550.  Дрішлюк Андрій Ігорович «Окремі питання судової практики щодо захисту права власності» 

551.  Дрішлюк Володимир Ігорович «Проблеми реалізації права на доступ до суду в контексті ст. 6 Конвенції про захист прав та 

основних свобод людини в судовій практиці України» 

552.  Дробот Олег Ігорович «Реєстраційні дії за новим законом. До чого готуватися?» 

553.  Дроботова Тетяна Борисівна «Правове регулювання спірних правовідносин, щодо користування вагонами і контейнерами 

залізниці. Плата за користування вагонами і контейнерами залізниці. Звільнення від 

відповідальності по оплаті за користування вагонами і контейнерами залізниці» 

«Підтвердження факту стихійного лиха, як підстави для звільнення від плати за користування 

вагонами і контейнерами залізниці, згідно статті 121 Статуту залізниці»   

«Розгляд спорів про стягнення плати за користування вагонами та зберігання вантажу» 

«Договірні відносини. Судова практика» 

«Особливості апеляційного та касаційного перегляду рішень» 

«Окремі процесуальні аспекти касаційного провадження у господарських справах» 

«Правові позиції Верховного Суду в справах, пов'язаних з виконанням договірних зобов'язань» 

«Особливості застосування земельного законодавства. Правові позиції судової практики» 

554.  Дробязко Руслан  «ІС як вагома частина активів підприємства» 

555.  Дроздов Артем «Запобігання розкраданню коштів підприємств його службовими особами» 
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«Кримінально-правовий захист бізнесу» 

556.  Дроздов Олександр Михайлович «Негласні слідчі (розшукові) дії (з урахуванням практики Європейського суду з прав людини)» 

«Забезпечення права на повагу до приватного і сімейного життя у кримінальному провадженні (у 

контексті практики застосування Європейським судом з прав людини ст. 8 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод)» 

«Докази і доказування у кримінальному провадженні (за матеріалами рішень Європейського суду з 

прав людини)» 

«Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні (у 

контексті практики застосування Європейським судом з прав людини ст. 5 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод)» 

«Перегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальному провадженні» 

 «Про проблеми реформування та розвитку інституту адвокатури України в сучасних умовах (за 

матеріалами проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень 

ЄСПЛ» 

«Заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються до юридичних осіб» 

 «Права людини та практика ЄСПЛ» 

«Європейська соціальна хартія та її застосування» 

«Реформування суміжних правових інститутів — запорука забезпечення ефективного правосуддя»  

Вплив практики Європейського суду з прав людини на формування правових висновків Верховного 

Суду України у кримінальному провадженні» 

«Захист права на повагу до приватного та сімейного життя (за матеріалами практики ЄСПЛ)» 

«Актуальні питання дисциплінарного провадження в КДКА та ВКДКА» 

«Проведення окремих слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді (в контексті практики 
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Європейського суду з прав людини)» 

«Актуальні проблеми здійснення захисту у кримінальному провадженні (у контексті практики 

ЄСПЛ)» 

«Право на справедливий судовий розгляд (кримінальні аспекти в контексті практики ЄСПЛ)» 

«Право на справедливий суд в Україні в контексті практики Європейського суду з прав людини» 

«Право на справедливий суд (за матеріалами судової практики ЄСПЛ)» 

«Захист права власності: практика Європейського Суду з прав людини» 

«Практика ЄСПЛ як інструмент адаптації українських правничих реалій до стандартів ЄС» 

«Новітня практика ЄСПЧ, ВССУ, ВСУ» 

«Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики» 

«Проблемні аспекти проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності» 

«Огляд практики ЄСПЛ щодо ст. 10» 

«Забезпечення права на захист з урахуванням практики ЄСПЛ та новел КПК України» 

«Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

«Актуальні питання застосування практики ЄСПЛ в адвокатській діяльності» 

«Особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування як нова 

категорія учасників кримінального провадження» 

«Актуальні питання застосування статті 6 і 8 Конвенції з прав людини (кримінальний аспект) в 

адвокатській діяльності» 

«Дотримання Українським бізнесом європейських стандартів у сфері захисту прав людини: 
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больовіточки» 

«Захист персональних данних в Європейському Союзі» 

«Урахування практики ЕСПЛ щодо застосування статті 5 (Право на свободу та особисту 

недоторканність) Конвенції з прав людини в адвокатській діяльності» 

«Допуск осіб до кваліфікаційних іспитів та складення таких іспитів» 

557.  Дубенко Юлія Сергіївна «Як визнати недійним іпотечний договір внаслідок порушення прав дитини: інструкція для 

адвокатів» 

558.  Дубинський Михайло «Інтелектуальне» судочинство» 

559.  Дубровська Ольга Миколаївна «Проблемні питання проведення судово-медичної експертизи на договірних умовах гідно з новим 

КПК України» 

560.  Дубчак Леся Сергіївна «Ухилення від призову за мобілізацією: аналіз судової практики» 

«Доступ до адвокатури в Німеччині. Людиноцентричність німецької системи правосуддя» 

561.  Дуган Роберт «Повернення активів через банкрутство та ліквідацію» 

562.  Дудоров Олександр  «Нові механізми «антикорупційної» політики: до чого готуватися бізнесу?» 

563.  Дуліч Тетяна «Нове у відносинах адвоката з клієнтами» 

564.  Дульський Олександр Леонідович «Спосіб здійснення адвокатом своєї діяльності – як передумова забезпечення гарантій адвокатської 

діяльності»  

«Процесуальний  статус особи, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені у інше 
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кримінальне провадження»  

«Вмотивоване судове рішення як єдина умова, передбачена Законом, для обмеження права власності 

під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні»  

«Наслідки порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі 

незабезпечення доступу до суду, встановленого Законом, під час досудового розслідування»  

«Докази підтвердження факту здійснення повідомлення про підозру як виключна підстава набуття 

процесуального статусу підозрюваного у кримінальному провадженні»  

«Захист від цивільного позову, пред’явленого прокурором, в умовах звуження повноважень 

представницької діяльності органів прокуратури»  

«Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні – фундаментальна першооснова 

стратегії захисту від обвинувачення». 

565.  Дупляк Олеся  «Перший «процесуальний квартал» 2018 року: inspired by experience» 

«Особливості розгляду пов’язаних справ» 

566.  Дурасова Юлія Володимирівна «Особливості провадження у справах щодо реалізації права на судовий захист в адміністративному 

судочинстві» 

567.  Дурдиєв Роман «Як юристи можуть допомогти державі повернути виведені активи» 

568.  Дучак Богдан «Історії з життя команди юридичної підтримки українського реєстратора і хостинг-провайдера» 

569.  Дьомін Олександр Миколайович «Практичні питання роботи адвоката при захисті клієнтів при ДТП» 

570.  Дьоміна Мирослава Володимирівна «Дії захисника у кримінальному провадженні на підставі угод, із застосування окремих заходів 
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кримінально-правового впливу, із забезпечення доступу до належної медичної допомоги»  

«Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії захисника 

у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи»  

«Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і 

військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів. 

Здійснення захисту при застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій». 

571.  Дюпонг Люсі  «Професійна етика та дисциплінарна відповідальність» 

572.  Дягілєва Оксана «Інформація, яка вводить в оману» 

573.  Дякулич Олександр «Захист конкуренції: вектори покращення» 

«Конкуренція на пост-регульованих ринках електроенергетики - досвід ЄС» 

574.  Дяченко Валерія Андріївна «Відомий всім "кіберпростір" та його мешканці» 

«Юридичні питання кіно- і телевиробництва» 

575.  Дячук Ірина «Несправедливі умови договорів:  судова практика з питань захисту прав споживачів» 

«Як протидіяти недобросовісній конкуренції: рецепти IP-юриста» 

576.  Експозіто Себастьян «Порівняльний аналіз застосування програм сурогатного материнства в США та Україні» 

577.  Елісон Ділон Кібірідж «Гендерний баланс та його зв’язок з ефективністю компанії. Що є перешкодою для жінок, які 

претендують на керівні посади? Практичні поради жінкам щодо подолання гендерних проблем» 



 

94 

 

578.  Еллен Свейн Маргарет «Сурогатне материнство крізь призму норм права про усиновлення» 

579.  Енберг Мортен  «Презентація ініціатив Представництва Ради Європи» 

580.  Епель Оксана  «Перший «процесуальний квартал» 2018 року: inspired by experience» 

«Проблематика доказування в податкових спорах (принцип офіційного з’ясування обставин справи)» 

«Проблематика оподаткування додаткового блага у кредитних правовідносинах: судова практика» 

581.  Євстігнєєв Андрій Сергійович «Основні правові процедури набуття прав на спеціальне використання окремих природних ресурсів 

(вода, ліси, атмосферне повітря, надра)» 

«Особливості правового регулювання набуття та оформлення (реєстрації) прав на землю та 

земельні ділянки» 

«Правові процедури притягнення до адміністративної відповідальності за порушення Правил 

дорожнього руху та особливості захисту осіб, що притягуються до такої відповідальності» 

582.  Євсютін Олександр Миколайович «Доповідь керівників Донецького та Луганського відділень ААУ, які знаходяться в зоні АТО» 

583.  Єгер Наталія Дмитрівна «Порядок набуття, передачі та припинення речових прав на землю (власність, оренда, постійне 

користування)» 

584.  Єгоров Богдан Станіславович «Відеофіксація судового процесу: проблемні питання» 

«Право на проведення фотозйомки, відео та аудіо запису судового засідання в контексті  Закону 

України «Про забезпечення права на справедливий суд»: практика застосування та актуальні 

питання. Що робити, коли: Суддя вимагає надання документів/службових посвідчень від осіб, що 

проводять/намагаються провести відео/фото зйомку  Суддя забороняє робити відео/фото зйомку 

(при відсутності ухвали про проведення закритого суд засідання)   Суддя ставить на обговорення 
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сторін й сторони заперечують проти проведення відео зйомки   Суддя дозволяє, але обмежує 

(ставить певні вимоги до) проведення відео/фото зйомки» 

585.  Єгорова Вікторія Олегівна «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: роль і місце прокуратури» 

586.  Єгорова Сніжана «Цінність ораторського мистецтва для адвокатів» 

587.  Єкімов Іван  «Структурування бізнесу в епоху деофшоризації. Розумні альтернативи» 

588.  Єлейко Тарас «Практичні механізми захисту прав клієнтів банків при виведенні банків з ринку. Захист інтересів 

клієнтів банків» 

589.  Єлов Віталій Андрійович  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу 

«Аналіз завдань адвоката при здійсненні консультування»  

«Огляд законодавства щодо регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб в 

Україні» 

590.  Єльник Павло Григорович «Право Європейського Союзу» (348/е) 

«Вступ до законодавства Європейського союзу» 

«Вступ до законодавства Європейського Союзу» 

591.  Єременко Володимир Максимович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  
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592.  Єрмолова Олена «Баланс інтересів кредиторів і боржників у процедурах банкрутства» 

593.  Єршова Вікторія Сергіївна «Удосконалення українського законодавства у процесі планування, моніторингу та оцінки положень 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» 

594.  Єршова Олена «Проблеми поновлення договору оренди» 

595.  Єрьоменко Галина Вікторівна «Базові навички медіатора» 

«Застосування медіації адвокатами»  

«Можливості і обмеження медіації в податковій сфері» 

«Медіація - формула успіху сучасного адвоката» 

«Секрети успіху медіації або чому медіація працює у «безнадійних» ситуаціях» 

«Основи медіації» 

«Перебіг та етапи процесу медіації» 

«Відмінність медіації від інших методів залагодження конфліктів» 

«Основні засади і етика медіації» 

«Сфери використання медіації» 

596.  Єсауленко Вікторія  «Внутрішні комунікації – основа корпоративного успіху» 

«Юридичний маркетинг та PR: Що? Де? Як? Навіщо?» 

«Ефективне спілкування з клієнтами. Лайфхаки від маркетинг-директора, лідера юридичного 

ринку» 
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597.  Єфимчук Оксана  «Вільне використання творів без згоди правовласників: український і закордонний досвід» 

598.  Єфіменко Володимир  «Спеціальна конфіскація як спосіб впливу на бізнес» 

599.  Єфіменко Марія Дмитрівна «Особливості і порядок участі адвоката при підготовці і оформленні нотаріальних дій» 

600.  Єфремова Катерина Вікторівна «Особливості укладання договорів у сфері електронної комерції» 

601.  Жайворонок Тетяна  «Новели судової практики у справах по стягненню заборгованості із позичальників та їх 

поручителів» 

602.  Жалімас Дайнюс «Доступ до конституційної юриспруденції: український та іноземний досвід щодо ролі загальних 

судів» 

603.  Жаріков Ігор Миколайович «Основні положення стратегії роботи з інтелектуальною власністю у ДП «КБ «Південне» 

604.  Жарова Анна  «Шахрайство персоналу: превентивні заходи і відповідальність» 

«Паразитичні товари» 

«Актуальні питання виплати дивідендів» 

«Практичний огляд Закону України «Про захист прав споживачів» 

«Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

«Просування юриста всередині компанії і на зовнішньому ринку» 

605.  Желанова Оксана Борисівна «Реєстрація народження, як запобіжник виникнення випадків безгромадянства» 
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«Набуття громадянства України» 

«Правовий захист осіб без громадянства: концепція громадянства. Поняття «особа без 

громадянства». Законодавство про осіб осіб без громадянства. Процедура визнання особою без 

громадянства» 

606.  Желізняк Людмила Богданівна Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

«Негласні слідчі дії  контроль за вчиненням злочину: дії захисту» 

«Долучення доказів та проблеми проведення експертиз в кримінальному процесі» 

«Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

«Роль лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи у справах щодо спростування поширеної 

інформації» 

607.  Желтобрюх Ірина «Врегулювання спору за участю судді за Кодексом адміністративного судочинства України» 

608.  Живоглядова Ірина Карлівна Особливості та проблемні питання  апеляційного провадження у кримінальних справах за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України  (17/е) 

 

609.  Жигулін Сергій Миколайович «Питання захисту права власності у сучасній судовій практиці» (356/е) 

610.  Жиденко Олена  «Особливості використання EPC-контрактів при реалізації проектів ВДЕ» 
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611.  Жила Олександр «Прокурор у кримінальному провадженні. Окремі питання контролю здійснення НСРД» 

«Оголошення підозри особі, яка проживає за кордоном. Погляд прокурора» 

612.  Жиркевич Юлія Андріївна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

613.  Житченко Дмитро «Кримінальні провадження в сфері земельних правовідносин» 

«Антирейдерство – робота на випередження» 

614.  Жмурко Оксана Василівна «Практика застосування законодавства під час розгляду Апеляційною палатою заперечень проти 

рішень Державної служби інтелектуальної власності України щодо набуття прав на об’єкти 

промислової власності» 

615.  Жужнєва Антоніна  «Використання Укрпатентом функцій міжнародного пошукового органу і органу міжнародної 

попередньої експертизи в системі Договору про патентну кооперацію (РСТ)» 

616.  Жук Андрій Володимирович «Адміністративний процес»  «КАС України»  «Податкові спори» 

617.  Жук Сергій «Авторські права на об’єкти, створені штучним інтелектом» 

618.  Жуков Сергій Вікторович «Практичні рекомендації стягнення оплати правової допомоги адвоката як судових витрат у 

господарських справах» (319/е) 

«Банкрутство: нова практика Верховного Суду щодо забезпеченого кредитора» 

«Судовий контроль за діями ліквідаторів: рішення у справі №927/1191/14 - новий виклик для 
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ліквідаторів та можлива гарантія для кредиторів» 

619.  Жукова Олена «Проблемні питання підготовки документації з ТЦУ» 

«Правова природа безготівкових коштів. Проблеми захисту інтересів юридичних осіб – кредиторів 

сьомої черги» 

«Трансферне Ціноутворення» 

620.  Жуковський Віталій Валентинович «Внесення змін до правової кваліфікації під час досудового слідства та можливість їх оскарження 

сторонами процесу» 

621.  Журавльов Дмитро Володимирович «Виконавчі написи – як засіб захисту цивільних прав юридичних та фізичних осіб, порядок 

стягнення»;  

«Особливості правового регулювання укладення шлюбного договору»;  

«Цивільно-правові зобов'язання – як система. Співвідношення договірних зобов'язань та 

позадоговірних зобов'язань: теоретичні та практичні аспекти»;  

«Обіг векселів в Україні: протест та порядок здійснення стягнення за векселем» 

622.  Журавльов Олег Олександрович «Правила складання актів при перевезенні вантажів залізничним транспортом»   

«Підстави покладання відповідальності за недостачу вантажу на перевізника, згідно зі Статутом 

залізниці України»   

«Оцінка судами комерційного акту, як допустимого доказу відповідно до статті 34 ГПК України»  

 «Застосування до спірних правовідносин приписів статті 315 Господарського кодексу України, 

щодо обчислення строків позовної давності» 
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623.  Журавський Віталій Вікторович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

624.  Журжій Андрій  «Міжнародне податкове регулювання: вплив світової реформи на український бізнес» 

625.  Жухевич Олег Володимирович «Система захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні потребує змін» 

«Досвід боротьби з шахрайськими інтернет-магазинами» 

«Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності від порушень у мережі Інтернет» 

626.  Заборовський Віктор Вікторович «Права адвоката на запит та на опитування осіб за їх згодою в якості одних з основних 

професійних прав адвоката (законодавче закріплення права адвоката на запит та на опитування 

осіб за їх згодою  розкриття теоретичних підходів науковців, які по’вязані із визначенням правової 

природи таких професійних прав та проблем практичної реалізації права адвоката на запит та на 

опитування осіб за їх згодою)» 

627.  Завада Олександр «Захист конкуренції: вектори покращення» 

628.  Завалішина Юлія  «Антимонопольне регулювання роздрібного ринку палива: погляд оператора» 

629.  Заварза Тетяна «Захист прав пацієнтів у суді: досвід європейських держав та України» 

630.  Завдов’єва Ірина Геннадіївна Економічні дослідження кредитування фізичних осіб 

631.  Загарія Валентин «Бізнес-виклики 2016» 

«У бізнесі, як на рингу: не має значення, скільки разів ти впав, головне – скільки разів ти після цього 

піднявся» 
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«Стратегія і тактика трансграничного розшуку активів» 

«Менеджмент юридичної функції» 

«Керівництво юридичною фірмою: основні аспекти ефективного менеджменту» 

632.  Загвоздіна Альона Миколаївна «Як звернути стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку і не порушити права дітей?» 

633.  Загіней Зоя  «Поняття, види і ефективність службового викриття корупції в організаціях» 

634.  Загнітко Олег  «Банківський сектор: перспективи і реформи» 

«Валютні операції у сірій зоні: перспективи реформування» 

635.  Загонек Юлія «Арбітраж чи судова практика в судах Англії - юрисдикційні пастки для необережного» 

636.  Загороднюк Галина «Ринок товарів медичного призначення» 

«Новелли конкурентного правозастосування» 

637.  Загородня (Кіпріянова) Вікторія 

Юріївна 

«Земельні відносини» 

«Оренда землі. Договори оренди» 

638.  Загребельна Агія «Prozzoro» - чи є робота для адвоката?» 

«Чесні закупівлі руками правників» 

639.  Загрія Роман «Податкові спори: строки, доказова база, робота представника» 
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«Тактика подання доказів. Підготовче провадження» 

«Зміни в порядку адміністрування ПДВ: історія, філософія, зміни» 

640.  Задачін Олександр Анатолійович «Особливості виявлення та розслідування корупційних злочинів» 

641.  Задоєнко Олексій «Особливості захисту прав третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт» 

642.  Задоя Костянтин Петрович  «Незаконне збагачення: чому ефективна імплементація міжнародно-правових зобов’язань 

неможлива без врахування іноземного досвіду» 

643.  Заєць Сергій Анатолійович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Права людини. Регіональні та міжнародні механізми захисту прав людини»  «Практика 

Європейського Суду з прав людини»  «Міжнародне право прав людини в умовах збройних 

конфліктів»  «Захист права на життя за Європейською конвенцією з прав людини»  «Захист проти 

жорстокого поводження та катування»  «Право на свободу і особисту недоторканість в 

національному праві та практиці ЄСПЛ»  «Право на справедливий суд в практиці ЄСПЛ»  «Право 

на повагу до приватного і сімейного життя в практиці ЄСПЛ»  «Право на свободу вираження 

поглядів в практиці ЄСПЛ»  «Захист права власності за статтею 1 Першого Протоколу до 

Європейської конвенції з прав людини»  «Свобода пресування і свобода вибору місця проживання за 

ЄСПЛ»  «Захист прав внутрішньо переміщених осіб» 

644.  Заліско Олег  «Зміни в діяльності прокуратури, обумовлені реформуванням, у тому числі на конституційному 

рівні» 

645.  Залуський Юрій Юрійович «Зміни в податковому законодавстві у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання 

фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». 

Податкова медіація. Європейський досвід. Перспективи застосування в Україні як альтернатива 

податкових спорів» 
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«Торговельні компанії в Європі: нові податкові виклики» 

«Підготовка до податкової перевірки» 

646.  Заміховський Максим «Судова підтримка арбітражу за проектом ГПК України» 

647.  Запол Дмитро «Управління особистим капіталом – останні тенденції у ВБ» 

648.  Заремба Юрій «Розвиток професії юрисконсульта» 

649.  Зарубицька Вероніка «Особливості правозастосовної практики при оподаткуванні пасивних доходів, що виникають 

внаслідок прощення кредитних боргів» 

650.  Захаров Ігор «Тенденції M&A  з українським елементом: законодавство та правозастосовна практика. 

Перспективи приватизації» 

651.  Захарова Олена Семенівна  «Окремі питання забезпечення доказів у цивільному процесі»   

«Провадження у справі досудового розгляду в цивільному судочинстві України» (252/е) 

«Формування предмета доказування у цивільних справах» 

652.  Захарченко Тетяна «Обов`язковість арбітражної угоди та судова практика щодо цього питання. Виконання судами 

функцій контролю щодо арбітражу: оспорювання, визнання та виконання арбітражних рішень. 

Практика застосування Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу (м. Відень,1980) 

при розгляді спорів МКАС при ТПП України» 

653.  Захарчук Олексій  «Правові та економічні основи енергетичної безпеки України» 
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654.  Звєрєва Юлія Миколаївна «Путівник по судовій експертизі» 

655.  Здор Костянтин Семенович «Практичні аспекти правового статусу адвоката України та гарантії його діяльності» 

656.  Здоровко Сергій Федорович «Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України і держав сучасної Європи, Америки, Азії 

та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиві показання» 

«Перехресний допит: тактика, підготовка та проведення у судовому засіданні. Міжнародний 

досвід» 

657.  Зейкан Ярослав Павлович «Перехресний допит» 

«Діяльність адвоката на стадії досудового слідства»  

 

«Участь захисника у суді» 

 

«Кримінальне провадження на підставі угод за Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Можливості для проведення медіації» 

 

«Особливості роботи адвоката у справах, що включають насильство у сім’ї» 

 

«Адвокатська техніка у кримінальних справах» 

 

«Перегляд судових рішень. Чи вирішено питання його остаточності?» 

 

«Першочергові дії захисника при передачі справи в суд для розгляду по суті» 

 

«Супровід прямого та перехресного допиту» 

 

«Тактика і стратегія захисту в кримінальних справах за правилами КПК 2012 року на прикладі 

резонансних справ» 

 

«МАЙСТЕР-КЛАС» 
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«Основи судового красномовства» 

658.  Зелінська Марія «Судові реалії кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків: особливості розгляду» 

«Вирішення судом питань, що передують заочному кримінальному провадженню. Перехід до 

слухання справи» 

«Актуальні питання екстрадиції та міжнародного розшуку. Судова практика. Корисні поради 

адвокатам» 

659.  Зернова Анастасія Андріївна «Робота адвоката у виборчому процесі» 

660.  Зеров Костянтин Олександрович «Захист прав інтелектуальної власності від порушень в мережі Інтернет: проблеми фіксації 

інформації та формування доказової бази» 

661.  Златі Дмитро Спиридонович «Застосування статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при обранні, 

зміні та продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» 

662.  Золотаревич Ірина «Застосування світових комунікаційних трендів в юридичному бізнесі: ДАВОС-КИЇВ» 

663.  Золотарьова Марія «Перекваліфікація господарських операцій фіскальними органами: творчість на межі фолу» 

664.  Зоріна Юлія «Як юристи можуть допомогти державі повернути виведені активи» 

«Участь українських банків в іноземних судових процесах» 

665.  Зоря Анна «Які питання можуть бути врегульовані в угодах акціонерів та договорах про реалізацію прав 

учасників (засновників) ТОВ в Україні» 



 

107 

 

666.  Зубар Володимир «Особливості юридичного бізнесу на півдні» 

667.  Зуєва Лариса  «Вирішення спорів за участі судді» 

«Медіаційні техніки, якими потрібно володіти адвокату для ефективної та результативної 

комунікації у процесі досудового врегулювання спору за участі судді» 

668.  Зуєвич Леся Леонідівна «Відшкодування шкоди, завданої державою» 

«Договірне право»  «Господарські правовідносини»   

«Господарський процес»  «Земельне право»   

«Судові витрати (адвокатські та судовий збір)»   

«Відшкодування шкоди, завданої державними органами» 

«Проблеми договірних відносин в судовій практиці. Робимо висновки про те. як не потрібно робити» 

669.  Іваненко Ігор Володимирович Особливості та проблемні питання  апеляційного провадження у кримінальних справах за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України (10/е) 

670.  Іваненко Петро Іванович «Використання безпаперових інформаційних технологій в процесах набуття та охорони прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності в Україні: очікування та перспективи» 

671.  Іванець Андрій «Клопотання як дієвий засіб реалізації процесуальних прав на стадії досудового розслідування та 

проблеми його застосування» 

672.  Іванів Андрій «Чинність поруки як мірило справедливості балансу інтересів кредитора, боржника та 

поручителя» 
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673.  Іванін Вадим  «Адвокатське розслідування в кримінальному провадженні» 

674.  Іванко Євген Борисович Особливості порівняльних матеріалів при призначенні експертиз почерку і підпису 

675.  Іванов Андрій Петрович «Проблемні питання застосування чинного КПК України в діяльності слідчого-судді суду першої 

інстанції» (15/е) 

«Діяльність адвоката та захист професійних прав» 

«Проблемні питання при застосуванні деяких норм Кримінального процесуального кодексу України, 

Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Застосування запобіжних заходів, проведення обшуків, питання кваліфікації службових злочинів та 

дослідження повноважень працівників Національної поліції. Судова практика 2016-2017» 

«Сімейні спори. Судова практика 2016-2017»  

«Проблемні питання при застосуванні деяких норм Кримінального процесуального кодексу, 

Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Застосування 

запобіжних заходів, проведення обшуків, питання кваліфікації службових злочинів та дослідження 

повноважень працівників національної поліції. Судова практика» 

«Нові процесуальні кодекси 2018. Господарський процес за новими правилами. Зміни до КПК України. 

Аналіз законодавства та перша судова практика» 

676.  Іванов Денис Анатолійович «Використання технології он-лайн вирішення спорів в Україні» 

677.  Іванов Олег «Зміни у основних принципах адвокатської етики. Відповідальність за порушення ПАЕ» 

«Особливості захисту у справах про нетверезе водіння та пов’язані порушення»; 

«Захист прав адвокатів». 
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678.  Іванов Олексій «Українські реалії захисту, розшуку і повернення активів» 

679.  Іванов Сергій Миколайович «Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ» 

680.  Іванова Ксенія Юріївна «Договори в сфері трансферу технологій» 

«Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» 

681.  Іванович Тетяна  «Звільнення топ-менеджменту» 

«Захист активів» 

«Трудові спори у 2018-му: останні тенденції» 

682.  Іванчук Вадим Миколайович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

683.  Івасик Станіслав «Право на свободу слова: порівняння практики Європейського суду з прав людини та Верховного 

суду США» 

684.  Івасюк Ігор Георгійович «Процесуальна активність сторони захисту при визначенні судом допустимості, належності, 

достатності і достовірності доказів та їх джерел» 

«Процесуальні аспекти забезпечення права на захист при звільненні особи від кримінальної 

відповідальності» 

«Повноваження захисника в судах апеляційної і касаційної інстанцій: актуальні питання реалізації» 

«Представництво прав потерпілого на різних стадіях кримінального процесу: проблемні питання 

правового забезпечення» 
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685.  Іващенко Світлана «Розвиток професії юрисконсульта» 

686.  Івлєва Ольга «Судовий захист конкуренції» 

687.  Ігнатюк Олег Володимирович «Відповідальність за злочини, вчинені внаслідок провокацій: діюча вітчизняна та міжнародна 

практика» 

«Слідчі судді та їх повноваження» 

688.  Ігнащенко Володимир  «Правові та економічні основи енергетичної безпеки України» 

689.  Ігонін Володимир «Корпоративне управління в групах компаній: особливості прийняття та імплементації рішень  

практики, політики, концепції» 

«Фідуціарний обов’язок і відповідальність керівників в групах компаній» 

690.  Ізарова Ірина Олександрівна «Цивільне процесуальне право в Україні – на шляху до Європи» 

691.  Ізерман Едгар  «Функціонування моделі судової медіації. Суддя-медіатор. Модель альтернативного вирішення 

спорів у світі Німецької юстиції» 

692.  Ізовітова Лідія Павлівна «Діяльність органів адвокатського самоврядування» 

«Посередництво у вирішенні спорів в адвокатурах регіонів в Україні» 

693.  Ікорська Єлизавета Сергіївна «Практичні питання участі адвоката у суді 1-шої інстанції» 

694.  Ілвескеро Міка  «Стратегічне планування для асоціації адвокатів – досвід Фінляндії» 
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695.  Ілікчієва Катерина Іванівна «Окремі питання вдосконалення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми в рамках 

євроінтеграції» 

696.  Ілляшев Михайло «Кадрове забезпечення правосуддя» 

«Судове представництво» 

697.  Ільченко Станіслава «Звернення до ЄСПЛ: Загальний огляд правил та процедури відповідно до правила 47 Регламенту 

Суду» 

«Критерії прийнятності заяв, поданих до Європейського Суду з прав людини» 

«Наслідки визнання заяви неприйнятною» 

698.  Ільчук Марина  «Проектне фінансування в сфері відновлюваних джерел енергії, bankability договору купівлі-продажу 

електроенергії з відновлюваних джерел» 

699.  Ільящук Олена Юріївна «Захист народних художніх промислів географічними вказівками» 

700.  Іляш Василь Володимирович «Оцінка нерухомості та будівельних матеріалів. Умови поділу житлового будинку в натурі. 

Визначення порядку користування земельною ділянкою відповідно до розміру частки в будинку. 

Визначення обсягу виконаних робіт. Визначення давності будівництва» (407/е-408/е) 

701.  Йовдій Дмитро Васильвич «Способи тиску на платників податків та методи боротьби з ними» 

702.  Йокубаускас Рітіс «Страхування цивільної відповідальності» 

«Професійні права та гарантії – кращий європейський досвід та рекомендації для України»  

«Питання, які Асоціації адвокатів, можливо, бажають включити в стратегію» 
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703.  Йонко Грозєв «Право на справедливий суд та рівність сторін на стадії судового розгляду справи» 

704.  Кабальський Роман Олександрович «Судовий захист прав осіб, звільнених з публічної служби» 

705.  Каденко Оксана Олегівна «Роль захисника в провадженнях щодо корупційних правопорушень» 

«Суб’єкти звернень до Комісії. Наслідки звернення неналежного суб’єкта. Обов’язковість виконання 

судових рішень» 

«Способи, форми та механізми захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності» 

706.  Кадимова Світлана Петрівна "Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 

707.  Кадирова Нінель «Державне та добровільне медичне страхування: перспективи для України» 

708.  Калакура Віктор Ярославович «Поняття сім’ї та шлюбу: законодавчий і соціологічний підходи» 

«Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері усиновлення» 

709.  Калаченкова Катерина 

Олександрівна 

«Щодо питання ліцензування в сфері телекомунікації в умовах адаптації до права ЄС» 

710.  Калашнікова Олена Володимирівна - Судова практика розгляду справ за участю Державної фінансової інспекції України (94/е) 

711.  Каленберг Юлія  «Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

712.  Калениченко Павло «Управління майновими правами у сфері авторського права та суміжних прав по-новому» 



 

113 

 

713.  Калита Ірина «Діджиталізація держави» 

714.  Калмикова Людмила Костянтинівна «Новели Цивільного Процесуального Кодексу. Актуальні питання» 

«Підготовче провадження як важливий етап судового провадження у першій інстанції» 

«Новели сімейного законодавства та практика розгляду сімейних спорів» 

715.  Кальницька Ірина  «Алгоритми підготовки до податкової перевірки» 

«Повернення активів через банкрутство та ліквідацію» 

716.  Кальніченко Алла Георгіївна «Земельні відносини» 

«Права на землю» 

717.  Каменський Денис  «Окремі випадки захисту від недобросовісних учасників процедури банкрутства» 

718.  Камінська Марія Олександрівна «Забезпечення права на медичну допомогу затриманим особам та особам, які відбувають 

покарання» 

«Особливості забезпечення права на медичну допомогу осіб, що відбувають покарання, звільнення 

засуджених за хворобою» 

719.  Камша Ніна  «Єдність судової практики у справах про банкрутство як гарантія захисту прав учасників 

провадження» 

720.  Канзафарова Ілона Станіславівна «Соціальний генезис правотворчої діяльності» 
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721.  Канигіна Галина Володимирівна Призначення покарань за сукупності злочинів та вироків (88/е) 

«Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації діянь, пов’язаних із тероризмом (судова 

практика України)» 

«Відповідальність посадових осіб за вчинення кримінальних правопорушень» 

«Нові правила касаційного перегляду справ у Верховному Суді» 

«Тонкощі кримінального процесу. Призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків. 

Звільнення від покарання та його відбування. Розгляд судової практики» 

722.  Капелянова Ольга «Боротьба з підробками» 

723.  Капінус Євген «Глобальні тренди оподаткування – вплив на Україну» 

724.  Капіц Юрій Михайлович «Реформування охорони авторського права відповідно до вимог цифрової економіки в ЄС та 

Україні» 

725.  Каракаш Ішіл «Деякі проблеми виконання судових рішень ЄСПЛ» 

726.  Караман Ігор Вікторович Права людини   

Практика Європейського суду з прав людини 

«Освітня програма Ради Європи "HELP": можливості навчання правам людини для адвокатів» 

727.  Карапетян Тігран «Співробітництво в галузі прав людини в Раді Європи: сфери та методології» 

728.  Карасьова Катерина  «Telecommunications» 
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729.  Каргаполов Юрій Володимирович «Сучасна система Інтернет-відносин, питання Інтернет-ідентифікації, існуючі проблеми та 

виклики. Технічні, технологічні та адміністративні питання побудови ефективної системи для 

захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет» 

730.  Каргов Віталій «Проблеми, які виникають в ході реалізації проектів у сфері альтернативної енергетики» 

731.  Каргова Наталія «Перетворення ПАТ в ПрАТ і ТОВ. Новели законодавства» 

732.  Кармазин Роман «Санкційні обмеження» 

733.  Кармазін Олександр Анатолійович «Судові справи по оскарженню ППР на основі висновків про нереальність операцій» 

734.  Кармазін Юрій «Роль юриста в законодавчих та судових органах України» 

735.  Кармазіна Катерина Юріївна 

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу 

«Міжнародні механізми захисту прав людини» 

736.  Карнаух Олена Володимирівна «Захист прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в умовах реформування судово-

правоохоронної системи: ст. 400-1 КК України» 

737.  Карпенко Людмила «Система формування правових висновків Касаційного господарського суду у складі Верховного 

Суду» 

738.  Карпець Юлія «Перешкоди в розшуку застави: кейси, проблеми, шляхи вирішення на державному рівні» 
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«Стягнення заставного майна сьогодні і в майбутньому – перспективи приватних виконавців» 

739.  Карпунцов Валерій  «Актуальні питання на шляху розвитку правової держави України» 

740.  Картере Валерій  «Припинення поручительства. Законодавство vs практика» 

«Українська судова практика з корпоративних правовідносин» 

«Боротьба з рейдерством: актуальна практика розгляду спорів, що виникають з корпоративних 

правовідносин» 

«Актуальна судова практика в корпоративних спорах» 

741.  Касинюк Іван «Арбітраж в Німеччині та в Україні» 

742.  Каспрук Леся Деонізіївна «2016 рік – податки для аграріїв. Живемо по-новому?: - податок на додану вартість. Скасування 

спеціального режиму та інші новації. Помилки при складанні податкової накладної: коли у покупця 

не буде права на податковий кредит. Експортне ПДВ для сільгоспвиробників. Новий порядок 

бюджетного відшкодування: відшкодування для «обраних» і для всіх решта. Порядок визначення 

відповідності платника податку критеріям для автоматичного відшкодування  - плата за землю у 

2016 році. Перспективи зміни бази оподаткування. Підстави для нарахування орендної плати за 

земельну ділянку: з якого моменту платимо? Відповідальність за неналежне виконання функцій 

податкового агента при оплаті фізичним особам за оренду земельних паїв. Податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки: особливості сплати аграрними компаніями  - прибуток 

сільгоспвиробника. Короткий аналіз бухгалтерського обліку за Національними стандартами. Типові 

помилки, які можуть вплинути на грамотний перехід на міжнародні стандарти фінансової 

звітності. Концептуальні основи системи МСФ3 (IAS-IFRS). Суть та специфіка застосування 

галузевого стандарту МСФ3 № 41 «Сільське господарство». Єдиний податок сільськогосподарських 

товаровиробників: що змінилося з 1 січня 2016 року і що може змінитися надалі. Міжнародне 

податкове планування для агрохолдингів: низько податкові юрисдикції як інструмент оптимізації. 

Структурування агрохолдингу з використанням іноземних компаній в низько податкових 

юрисдикціях» 

«Практичні аспекти застосування кримінально-процесуального кодексу сторонами кримінального 
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провадження» 

«Відповідальність за ухилення від сплати податків і порушення трудового законодавства» 

743.  Касько Віталій Вікторович  "Права людини. Європейська конвенція з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини" 

744.  Катаєва Елла  «Можливості проведення медіації (досудового врегулювання спорів) за участю судді за діючим 

процесуальним законодавством України» 

«Перший досвід застосування процесуальних новел» 

«Інноваційнії процесуального законодавства в числі нових альтернативних способів врегулювання 

спору. Порядок проведення процедури врегулювання спору за участі судді за новим процесуальним 

законодавством» 

745.  Катасонов Олексій «Професійне «вигорання», або Як досягти life-work balance в юрбізі» 

746.  Кафідова Олена Василівна «Докази у спорах пов’язаних з інтелектуальною власністю» 

747.  Кацер Юрій  «Складнощі застосування положень нового закону про фінреструктуризацію» 

«Новий ринок електроенергетики: ризики для гравців ринку» 

«Фінансова реструктуризація по-українські» 

«Ведення бізнесу в Україні через комерційне представництво: pros and cons» 

«Реалізації майна в процедурі ліквідації підприємства - актуальна судова практика» 

«Спори між акціонерами: як може допомогти корпоративний договір» 

«Україна на енергетичній карті Європи» 
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748.  Квятковська Богдана Іванівна «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

749.  Келемен Михайло  «Основні помилки адвокатів при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу» 

750.  Кибальник Ярослава  «Структура комплаєнс-функції в компанії. Взаємодія бізнесу і комплаєнсу» 

«Особливості набуття та захисту прав на нові сорти рослин. Виробництво (розмноження) насіння 

з метою подальшого продажу споживачам» 

751.  Кизленко Вадим  «Реструктуризація валютної заборгованості» 

752.  Київець Олена Валеріївна «Підтримка агропродовольчої політики України» 

753.  Кириакидес Насос А.  «Нова ера комплаенсу у банківському секторі, зважаючи на останні зміни в законодавстві 

Європейського Союзу і при укладенні корпоративних угод» 

754.  Кирик Тетяна  «Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

755.  Кирилюк Галина «Відповідальність державних реєстраторів» 

«Правові аспекти державної реєстрації та особливості правового регулювання діяльності 

громадських об’єднань. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

756.  Кирилюк Ірина «Зміни, які несе в собі Закон України «Про Вищу раду правосуддя»  «Проект Закону «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»  «Погляд суддів на реформу» 

757.  Кирись Галина Йосипівна «Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів. Узагальнення практики 
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розгляду дисциплінарних справ КДКА Волинської області за 2015 рік» 

758.  Кирич Сергій «Затримання особи та відсторонення від посади. Підстави застосування та практика 

оскарження» 

759.  Кириченко Ірина «Новели правового регулювання обігу лікарських засобів: реєстрація, ціноутворення та 

ліцензування» 

«Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності» 

760.  Кириченко Сергій Іванович «Загальні принципи роботи адвокатів у порядку кримінального судочинства щодо медичних справ» 

761.  Кисельов Андрій  «Банківський сектор: перспективи і реформи» 

762.  Кисельова Тетяна  «Вплив медіації на ефективність судової системи: зарубіжний досвід» 

763.  Кислий Тарас Федорович «Електронна комерція»  

«Інтелектуальна власність»   

«Авторське право» 

«Кримінально-правове переслідування порушників прав ІВ» 

«Кримінально-правове переслідування порушників прав на ТМ» 

764.  Кифак Олександр «Особливості юридичного бізнесу на півдні» 

765.  Киценко Денис «Розслідування доведення до банкрутства як спосіб взаємодії з боржником» 
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«Визнання недійсними договорів в процедурі банкрутства: проблеми і перспективи» 

766.  Кицюк (Жовноватюк) Вікторія  «Помилки адвокатів при роботі зі слідчим суддею» 

«Видача дозволів на проведення обшуків та оглядів» 

«Повноваження слідчого судді: сучасний стан та перспективи розвитку» 

«Перший досвід застосування процесуальних новел» 

«Визнання недопустимими результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та наслідки 

для судового розгляду» 

767.  Кицюк Віктор Петрович «Оскарження дій/бездіяльності слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування» 

768.  Кібенко Олена «Врегулювання спору за участю судді за Господарським кодексом України» 

«Практика Верховного Суду по ключових категоріях спорів за участю банків (іпотека, 

відповідальність бенефіціарів)» 

«Правові позиції судів у корпоративних спорах. Угоди з зацікавленістю» 

769.  Кіліан Маттіас «Представництво в судах: порівняльні та емпіричні висновки» 

770.  Кінах Анатолій  «Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

«Судова реформа: чи виправдались очікування бізнесу?» 

«Структурні перетворення української промисловості» 

771.  Кіндрас Микола Миколайович «Оподаткування адвокатської діяльності» 
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772.  Кінебаса Олексія Михайловича «Права людини та допустимі випадки втручання держави на прикладі статті 10 Європейської 

конвенції»  

 

«Право на свободу та особисту недоторканість»  

 

«Право на життя»  

 

«Заборона катувань»  

 

«Право на справедливий суд (цивільний аспект)»  

 

«Право на справедливий суд (кримінальний аспект)»  

 

«Право на повагу до приватного і сімейного життя»  

 

«Право власності»   

773.  Кіріч Сергій «Стягнення необґрунтованих активів як новела цивільного процесу» 

774.  Кірпа Юлія  «Case study. Юридичні аспекти виведення неплатоспроможних банків з ринку із залученням 

інвестора» 

«Професійне «вигорання», або Як досягти life-work balance в юрбізі» 

«Інвестування в банківський сектор» 

«Фінансова реструктуризація» 

775.  Кісіль Наталія Валеріївна «Використання спеціальних знань при вирішенні спорів, пов'язаних з порушенням прав 

інтелектуальної власності на сорти рослин» 

776.  Кісь Зорян Романович «Цивільне партнерство (цивільний союз): іноземний досвід і перспективи впровадження в Україні» 
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777.  Кіт Христина Ігорівна «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

778.  Кіценко Денис  «Кредитні спори із застереженням cross-default»  

«Договірні відносини» 

«Чому не працює інститут похідного позову. Проблеми доказів провини топ-менеджменту» 

779.  Кічмаренко Сергій Миколайович 

 

Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді 

780.  Клапатий Дмитро Йосипович «Дефекти надання медичної допомоги. Причинно-наслідковий зв’язок»  «Ятрогенна патологія. 

Робота клініко-експертних комісій»  «Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я»  

«Стратегічне судочинство у сфері охорони здоров’я» 

781.  Клівак (Тої) Олена Володимирівна «Особливості призначення та проведення будівельно-технічних експертиз» (258/е) 

«Поширені помилки у питаннях, що ставляться на вирішення земельно-технічної експертизи» 

782.  Кліменко Сергій  «Інформаційна безпека» 

783.  Клочков Володимир  «Захист прав та гарантій адвокатської діяльності в умовах сьогодення» 

«Скандальні обшуки та затримання 2016: чому повчитися стороні захисту?» 

«Обшук у адвоката» 

«Порушення професійних прав адвокатів. Як захиститися?» 
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784.  Кнецль Беттіна  «Порушення кримінальної справи для пошуку і повернення активів в Австрії» 

«Держава і комплаєнс» 

785.  Книш Сергій Володимирович Правове регулювання проведення податкових перевірок суб’єктів господарювання податковими 

органами та порядок їх оскарження в Україні. 

786.  Кобзар Оксана Миколаївна «Митна служба – «Золоті ворота» України чи «Чорний вхід»  

«Зроблено в Україні. Ціна успіху – від виробництва до експорту» 

«Закон про ТОВ – впевнений поступ вперед у корпоративному праві України» 

787.  Кобзов Максим Олексійович «Обшуки по-новому, аналіз останніх змін та їх застосування на практиці»; «Превентивні заходи та 

рекомендації по підготовці до обшуку. Ефективна взаємодія співробітників компанії під час та після 

проведення обшуку» 

788.  Кобилянський Віктор Анатолійович «Реєстрація прав на землю: проблеми та шляхи вирішення» 

«Готуємося до ринку земель: нестандартні договірні схеми в агробізнесі, плюси та мінуси 

скасування мораторію для аграріїв, способи формування та збереження земельного банку»  

«Земельні відносини в сільському господарстві. Оренда землі: зміни в законодавстві та проблемні 

питання»  

«Урядова стратегія управління в сфері охорони земель сільськогосподарського призначення та 

перспективи земельного законодавства» 

«Операції з підмораторними землями: легальні варіанти обходу існуючих обмежень» 

«Використання земельних ділянок з цільовим призначенням ОСГ для «зеленого» туризму. 

Оподаткування землі, що використовується у «зеленому» туризмі» 
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«Альтернатива договорам оренди у роботі з земельним банком – як обробляти землю, яку не можна 

отримати: Емфітевзис; Сервітут; Суперфіцій в агропрактиці – що можна будувати на с/г землі; 

Право постійного користування землею; Договори про спільні обробіток та діяльність; Робота на 

землі без зареєстрованих прав на неї» 

«Захист прав на землю. Судовий захист та досудове вирішення проблем землевласників та 

землекористувачів» 

789.  Кобрін Ігор Георгійович «Проблеми кваліфікації корупційних злочинів: судова практика» 

790.  Кобрін Максим Віталійович «Система інформаційної безпеки: структура, функції, загрози інформаційній безпеці»  

 «Забезпечення адвокатської таємниці та вимог до комерційної таємниці при організації 

«інформаційного робочого місця» адвоката: шифрування інформації на ПК і переносних пристроях  

чистка ПК, видалення інформації  шифрування поштового листування» 

«Безпека організації діяльності адвоката. Зберігання документації, безпека офісу, адвокатський 

імунітет» 

791.  Коваленко Вадим Миколайович Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

792.  Коваленко Євгенія Вікторівна «Забезпечення та реалізація прав неповнолітніх на захист у кримінальному провадженні» 

«Обрання запобіжного заходу неповнолітнім» 

«Особливості здійснення досудового розслідування та судового розгляду кримінальних 

правопорушень, вчинених неповнолітніми» 

«Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх» 

«Погашення та зняття судимості» 

«Міжнародно-правові документи, законодавчі акти та судова практика України, які можуть 
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використовуватися адвокатами під час здійснення захисту неповнолітніх у кримінальному 

судочинстві» 

«Захист прав малолітніх в кримінальному процесі» 

793.  Коваленко Людмила Анатоліївна «Особливості застосування висновку земельно-технічної експертизи в судових справах» 

«Актуальні питання при проведенні земельно-технічної експертизи: документація із землеустрою  

накладання земельних ділянок» 

794.  Коваленко Наталія Володимирівна «Призначення, нарахування, перерахунок пенсій та довічного утримання суддів» 

«Перерахунок пенсій колишнім працівникам міліції» 

«Право на пенсії та їх перерахунок у прокурорів» 

«Інститут зразкових справ у практиці Верховного Суду» 

795.  Коваленко Наталія Олександрівна «Практика вирішення питань, пов’язаних із самочинним будівництвом в місті Харкові. Локальні 

регуляторні акти та діяльність постійно діючих комісій Харківської міської ради у містобудівній 

сфері» 

796.  Коваленко Сергій «Тиск податкових органів та незаконні ППР, про неповернення бюджетного відшкодування, про 

«штучне» створення кримінальних податкових проваджень, про дії податкової міліції, в якої немає 

повноважень, про бездіяльність прокуратури, про не допуск адвокатів до проведення обшуку та 

інше»   

«Савік Шустер студія» vs. ДФС. Що в результаті?» 

797.  Коваленко Станіслав  «Практичні аспекти доказування бенефіціарності отримування доходів» 

«Транскордонні податкові спори. Міжнародне співробітництво при розгляді податкових спорів» 
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«Розвиток сфери авіаперевезень» 

«Захист інформації - нова зона ризиків для бізнесу» 

«Чи відповідає ваш бізнес вимогам GDPR?» 

«Захист персональних даних» 

798.  Ковалів Юлія  «Захист бізнесу як основа безпеки держави: очікування бізнес-спільноти  баланс інтересів бізнесу і 

держави  захист бізнесу і GR  мінімізація корупціогенних факторів  бізнес-ризики Угоди про 

асоціацію з ЄС» 

799.  Ковалко Наталія «Лікарська помилка як дефект надання медичної допомоги» 

«Приватний виконавець vs. державний виконавець: більше діла, менше слів» 

«Медіаційна етика та психологія» 

800.  Коваль Антон Миколайович «Захист прав на торговельні марки у доменних спорах» 

«Вдосконалення законодавства у сфері промислової власності як запорука ефективного захисту 

прав» 

«Визнання торгових марок загальновідомими в судовому порядку» 

«Патентне право» 

«Захист прав інтелектуальної власності в мережі інтернет» 

«Case study. Особливості судового захисту добре відомої ТМ (на прикладах алкогольної сфери)» 

801.  Коваль Дмитро Олександрович «Предметна і суб'єктна дія статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року» 



 

127 

 

802.  Коваль Євген Оксентійович «Межі оцінювання якості, повноти та своєчасності надання БПД: Стандарти якості надання 

БПД. Правила адвокатської етики. Договір про надання БПД. Доручення з надання БПД» 

803.  Коваль Роман  «Медіація між потерпілим та правопорушником» 

804.  Ковальов Богдан «Протиправне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації 

спецслужбами іноземних держав» 

805.  Ковальова Олена Володимирівна «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

806.  Ковальова Юлія «Чи потрібен маркетолог юридичним фірмам?» 

807.  Ковальчук Вікторія «Спори, пов'язані з фіктивністю контрагентів і угод: на прикладах актуальною судової практики» 

808.  Ковальчук Микола «Стабілізація банківського сектору» 

809.  Ковальчук Надія Миколаївна «Практичні аспекти застосування Цивільного процесуального кодексу та Кримінального 

процесуального кодексу» 

810.  Ковбасінська Галина Василівна «Етичні стандарти та вимоги до діяльності сучасного адвоката» 

811.  Коверзнев Вадим Олександрович «Актуальні питання цивільного судочинства. Новели цивільного судочинства» 

812.  Ковес Петер  «Підвищення кваліфікації адвокатів» 

813.  Ковіня Микола «Захист інтелектуальної власності у галузі фармації» 
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«Безпека майбутнього: фармацевтика» 

814.  Ковтонюк Павло «Вектори реформи системи охорони здоров’я України» 

815.  Когут Ольга Володимирівна «Адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією: проблеми розмежування та притягнення 

до відповідальності за їх вчинення» 

816.  Когут Юрій  «Протидія промислового шпигунства: конкурентна розвідка»  

817.  Кодинець Анатолій  «Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку: окремі аспекти правозастосування» 

818.  Кожевніков Олександр 

Володимирович 

Заходи  забезпечення кримінального провадження 

819.  Кожура Людмила Олександрівна «Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності» 

820.  Козирицький Андрій  «Аналіз судової практики відносно передачі активів боржника третій особі з наступною 

реалізацією і погашенням вимог кредиторів» 

«Реалізація корпоративних прав у процедурі банкрутства» 

821.  Козіна Віра Вадимівна Питання запобігання та протидії корупції  

Окремі аспекти застосування інформаційного законодавства в адвокатській діяльності. 

Особливості роботи з публічною інформацією та обробки інформації про фізичну особу 

(персональних даних). Правовий режим інформації з обмеженим доступом.  

Нові правила подання індивідуальних заяв до ЄСПЛ 
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822.  Козленко Анастасія Юріївна «Узагальнення судової практики розгляду справ про приватизацію державного житлового фонду та 

гуртожитків» 

«Аналіз окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних 

роз’яснень, викладених у постанові Пленуму ВСУ від 6 листопада      2009 року № 9 «Про судову 

практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» 

823.  Козлов Євген «Основні зміни 2018. Короткий огляд. Коментарі та роз’яснення» 

824.  Козлов Олександр Олександрович «Захист професійних прав адвокатів: практичні питання» 

«Захист професійних прав адвокатів» 

825.  Козлова Діана «ОСББ - революція: проблеми та перспектива» 

826.  Козловська Діана  «Оскарження майнових дій боржника як шлях протидії фіктивному банкрутству» 

«Процедура банкрутства VS виконавче провадження: плюси і мінуси двох шляхів повернення боргу» 

«Управління майном банкрута: мета, можливості для застосування, наслідки» 

«Суди у виконавчому провадженні» 

«Роль арбітражного керуючого та повноваження кредиторів у відкритих торгах. Обмеження 

підстав для оскарження результатів торгів з метою зменшення зловживань процесуальними 

правами учасників та сторін у процедурі банкрутства» 

«Ініціювання питання про банкрутство. Нюанси, які треба враховувати, подаючи заяву» 

827.  Козьяков Сергій  «Діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у світлі конституційних змін» 

«Нові принципи і засади формування суддівського корпусу: що показала практика застосування?» 
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«Податкові спори» 

«Судова реформа: ефективне правосуддя – очікування vs результати» 

«Антикорупційний прогрес України» 

828.  Козятник Людмила  «Чому суддям важко ухвалювати виправдувальні вироки?» 

829.  Колесник Ганна «Діяльність адвоката та захист професійних прав» 

«Проблемні питання при застосуванні деяких норм Кримінального процесуального кодексу України, 

Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Застосування запобіжних заходів, проведення обшуків, питання кваліфікації службових злочинів та 

дослідження повноважень працівників Національної поліції. Судова практика 2016-2017» 

830.  Колесник Рустам «Динаміка українського юридичного ринку 2016: підсумки і прогнози (за результатами рейтингу «50 

провідних юридичних фірм України»)» 

831.  Колесников Ігор Валерійович «Декларація щодо захисту прав людини в кримінальному провадженні. Робота Комітету НААУ із 

захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності» 

«Діяльність адвоката та захист професійних прав» 

832.  Колесніков Олександр Анатолійович «Законодавство про регуляторну політику передбачає особливий порядок планування, прийняття та 

подальшого відстеження будь якого регуляторного акта. Порушення емітентом регуляторного 

акта на будь якому етапі своєї регуляторної діяльності може стати підставою для оскарження 

цього регуляторного акта в судовому порядку і визнання його недійсним» 

«Використання законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності 

при захисті інтересів клієнта – суб’єкта підприємницької діяльності» 
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833.  Коломієць Валерія «Відносини адвоката з судом, учасниками процесу, з іншими органами та особами» 

834.  Коломієць Микита «Виконання судових рішень ЄСПЛ: теорія і практика на прикладі РФ і України» 

835.  Колосов Руслан Віталійович «Загальні положення участі адвоката у цивільному (господарському) процесі»   

«Формування та реалізація адвокатом правової допомоги під час розгляду справ про спадкування та 

формування та реалізація адвокатом правової допомоги під час розгляду справ, що стосуються 

земельних спорів»   

«Участь адвоката під час проведення перевірок суб’єктів господарювання»   

«Діяльність адвоката з надання правової допомоги клієнтам в справах пов’язаних із спорами з 

податковими та митними органами»   

«Надання правової допомоги у справах про захист честі, гідності та ділової репутації» 

836.  Колотілова Юлія Юріївна «Практика проведення експертизи заявок на винаходи і корисні моделі в світлі вступу України в 

ЄС» 

837.  Колтонюк Юрій Віталійович «Нове у законодавстві» 

«Щодо проблеми оскарження судових рішень про обмеження у праві виїзду за кордон у касаційному 

порядку»   

«Презумпція невинуватості особи: практика Європейського Суду з прав людини та українські 

реалії»   

«Спірні питання перегляду Верховним Судом України судових рішень у цивільних справах з підстави 

неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального 

права» 
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838.  Колчанов Олексій «Ефективна наглядова рада міжнародної компанії: кращі практики корпоративного управління. 

Формування та робота ради та її комітетів за участю незалежних директорів» 

839.  Кольвах Володимир  «Проектне фінансування в сфері відновлюваних джерел енергії, bankability договору купівлі-продажу 

електроенергії з відновлюваних джерел» 

840.  Кольченко Юлія «Захист патентних прав у сфері фармацевтики» 

«Проблемні питання експертизи в патентних спорах. Особливості доказування першості винаходу» 

«Правовий супровід франчайзингу та ліцензування» 

841.  Коляновські Томаш «Інструменти протидії ухиленню від оподаткування в польському податковому законодавстві» 

842.  Комарова Тетяна В’ячеславівна «Захист прав українських приватних осіб у судах ЄС у контексті Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС» 

«Захист прав громадян України та юридичних осіб у праві ЄС та праві України у контексті дії 

Угоди про асоціацію» 

843.  Комаровська Олександра Віталіївна «Порядок обробки персональних даних (частина 1): 

 загальні вимоги до порядку обробки персональних даних  

 підстави обробки, збір, поширення та доступ до персональних даних  

 строки зберігання»  

844.  Компанець Євгеній  «Захист прав інтелектуальної власності у порядку кримінального судочинства» 

«Правозастосування новел Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо справ про порушення прав інтелектуальної власності» 

«Захист прав інтелектуальної власності в порядку кримінального судочинства: від теорії до 
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позитивного результату» 

«Новели Кримінального кодексу України, внесені при прийнятті змін в зв’язку з лібералізацією 

візового режиму, і наслідки їх прийняття для захисту прав ІВ» 

845.  Кондратішина Вікторія Вікторівна «Правова характеристика легалізації (відмивання) доходів ,одержаних злочинним шляхом» 

846.  Кондур Володимир Анатолійович «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

847.  Кондуфорова Лада  «Захист бізнесу як основа безпеки держави: очікування бізнес-спільноти  баланс інтересів бізнесу і 

держави  захист бізнесу і GR  мінімізація корупціогенних факторів  бізнес-ризики Угоди про 

асоціацію з ЄС» 

848.  Конеченков Андрій  «Сучасні тенденції розвитку вітроенергетичного ринку в ЄС та Україні» 

849.  Конлон Грем «Основні тренди 2017–2018 років: аналіз європейських M&A трансакцій» 

850.  Коновалов Віталій Георгійович «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу» 

851.  Коновалов Григорій Васильович  «Нормативно-практичні аспекти протидії терористичній загрозі та організація дій на випадок 

вчинення (загрози вчинення) терористичного акту» 

852.  Коновалова Олена «Перевірки Державною службою України з питань праці» 

853.  Конопля Андрій «Протидія фіктивним банкрутствам» 
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854.  Копєйчіков Максим  «Юридичні нюанси перевірки бенефіціарів і корпоративних зв’язків та мінімізація ризиків 

неповернення кредитів» 

855.  Копишинська Людмила «Психологічна експертиза в сімейних спорах» 

856.  Копійка Ольга  «Кримінальний наступ: як бізнесу пройти перевірку на пресостійкість» 

«Портова інфраструктура України – перспективи ДПП» 

«Чинне законодавство про ДПП: недоліки та причини неефективності. Проект закону «Про 

концесії»: прогресивні зміни або шлях в небуття, практичні приклади ДПП в морських портах 

України. Нетипові форми ДПП» 

857.  Копіца Олег Володимирович «Докази і доказування у кримінальному судочинстві в суді першої інстанції» 

858.  Копоть Володимир Олегович «LegalTech 2.0. Сучасні юридичні технології» 

859.  Коржук Ігор Олександрович «Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи – проблемні аспекти 

застосування. Особливості застосування арешту майна» 

«Використання своїх повноважень учасниками кримінального провадження на стадії досудового 

розслідування: проблемні аспекти» 

«Особливості захисту на досудовому розслідуванні осіб, які скоїли злочин на окупованих 

територіях України» 

860.  Корнаг Юрій Федорович «Регулювання криптовалют в Україні та за кордоном. Банківський комплаєнс, KYC та AML» 

861.  Корнієнко Василь Володимирович «Стан і перспективи розвитку криміналістичного забезпечення адвокатської діяльності» 
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862.  Корнієнко Марина  «Правові виклики виробництва та споживання контенту  у віртуальному середовищі» 

863.  Корнієнко Сергій «Висока рента при видобутку корисних копалин? Вихід є!» 

«Нові юридичні професії, або in-house майбутнього» 

864.  Корнійчук Дмитро Анатолійович «Проведення депозитних вкладу через адміністративний позов» 

865.  Корновенко Сергій Валерійович «Інноваційна складова сучасної аграрної реформи» 

866.  Коробейніков Антон «Досудова санація і фінансова реструктуризація: переваги і недоліки» 

867.  Короленко Віктор «Реформування адвокатури» 

«Зміни, які несе в собі Закон України «Про Вищу раду правосуддя»   

«Проект Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»   

«Погляд суддів на реформу» 

«Новації в цивільному праві та процесі України: які зміни очікують юристів в 2017 році» 

868.  Корольова Олена Іванівна 

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

869.  Коростеліна Тетяна Юріївна «Порядок притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення правил 

адвокатської етики» 
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870.  Коротка Тетяна  «Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

871.  Короткевич Микола Євгенович - Проблеми кваліфікації злочину проти особи  

- Проблеми кваліфікації злочину проти приватної власності  

Особливості провадження щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України у кримінальних 

справах 

«Право особи на свободу та особисту недоторканність: вітчизняні винятки з європейських правил» 

872.  Корчевна Любов Олександрівна «Права людини та ліберальні цінності» 

873.  Корюкін Олександр Володимирович «Визнання судом доказів недопустимими в практичній діяльності» 

874.  Костенко Інна «Права УЄФА на комерційні позначення і їх дотримання під час підготовки та проведення в Україні 

фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018» 

875.  Костицький Василь Васильович «Актуальні проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

876.  Костишина Ольга «Нові правила підтримки міжнародного арбітражу в Україні» 

«Юридична підтримка бізнесу» 

«Арбітраж як альтернативний спосіб вирішення спорів. Новели процесуального законодавства і 

перспективи розвитку арбітражу в Україні. Практика складання арбітражних застережень при 

укладанні зовнішньоекономічних контрактів. Порядок виконання державними судами функцій 

сприяння міжнародному комерційному арбітражу» 

877.  Костін Андрій Євгенович «Професійна етика та дисциплінарна відповідальність» 
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«Застосування ЄКПЛ та рішень Європейського Суду з прав людини в адвокатській практиці» 

«Реформування адвокатури. Механізми захисту прав адвокатів та правозахисників» 

«Роль адвоката в процесі врегулювання спору за участі судді» 

878.  Костін Ілля  «Особливості захисту прав інтелектуальної власності на лікарські засоби» 

«Дії адвокатів, які принижують адвокатську спільноту при проведенні адвокатських дій» 

«Створення доказової бази в спорах про захист ділової репутації» 

879.  Коструба Анатолій  «Умови цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань під час проведення 

АТО» 

880.  Костюк Володимир Богданович  «Захист від податкових перевірок у кримінальному провадженні. Роль адвоката» 

881.  Костюченко Ірина Анатоліївна «Психологія ефективної взаємодії з клієнтом»;  

«Переговори. Публічний виступ»;  

«Тренінг емоційної стабільності (формування навичок саморегуляції та попередження емоційного 

вигорання в професійній діяльності)» 

882.  Костюченко Олена Юріївна «Реформування адвокатури» (215/е)  

«Проблемні питання застосування КПК»  

«Практичні аспекти здійснення правосуддя та кримінального провадження в умовах проведення 

антитерористичної операції» 

«Ефективний захист: процесуальні та етичні аспекти» 

«Прямий і перехресний допит»; «Ефективність та етична складова захисту/представництва. 
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Наука розсудливості» 

«Майбутнє адвокатури» 

883.  Костя Дмитро Вікторович «Ключові навички медіатора» 

884.  Кот Олексій  «Способи захисту прав учасників договірних відносин» 

«Судочинство перехідного періоду: ТОП 5 здобутків, прорахунків та подальших очікувань» 

«Концептуальні засади процесуальної реформи. Орієнтація на кращі практики» 

885.  Котелевець Алла Вікторівна «Проблемні питання при розгляді справ судом апеляційної інстанції за новим ЦПК України» 

886.  Котеньов Олексій Геннадійович  «Судова реформа в Україні: повернення довіри чи популізм?» 

887.  Котляров Юрій «Тенденції розвитку кібербезпеки в України: регуляторні ініціативи» 

«Tech & Law» 

888.  Кохановська Олена  «Значення прецедентів у сфері права інтелектуальної власності в США і практики суду в Україні: 

окремі аспекти» 

889.  Кочерга Дмитро «Доктрина Fair Use та її вплив на спори відносно обвинувачень у плагіаті» 

890.  Кочеров Михайло «Тенденції надання адвокатських послуг у галузі податкового права» 

891.  Кочеткова Алла Вікторівна «Міжнародні класифікації об‘єктів промислової власності у перекладі українською мовою та їх 

запровадження  в державній системі правової охорони інтелектуальної власності у контексті 
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інформаційного забезпечення користувачів» 

892.  Кошиль Андрій «Поширені проблеми сільгоспвиробників та громадян, які   потребують   юридичного   

супроводження» 

893.  Кошовий Олександр Георгійович «Франчайзинг як ефективний інструмент просування аграрних технологій та залучення фінансових 

ресурсів» 

894.  Кравець Олександр Олександрович «Дисциплінарна відповідальність суддів за вимогами Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів»  та проектом Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 

895.  Кравець Ростислав Юрійович «Судові спори з кредитних правовідносин, переуступка прав колекторам, захист боржників від 

колекторів» 

«Практика повернення депозитів з проблемних банків і банків на стадії ліквідації і тимчасової 

адміністрації» 

«Практика оскарження кредитних договорів і практика повернення депозитів з проблемних банків» 

«Договірні відносини» 

«Кредитні відносини» 

«Спори з банками. Судова практика» 

896.  Кравцов Ігор «Зміни до процесуальних кодексів: переваги та недоліки» 

«Приватні виконавці  - новий суб’єкт правовідносин» 

«Аграрна розписка як новий фінансовий інструмент» 

«Взаємозалік зустрічних вимог в банківських спорах» 
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«Державні органи в процедурі банкрутства: судові реалії» 

«Втручання держави у право особи на мирне володіння майном: межі можливого» 

«Особливості звернення стягнення на урожай» 

«Особливості забезпечувальних заходів у КАС» 

897.  Кравцова Ірина  «Антиконкурентні практики» 

«Менеджмент юридичної функції» 

898.  Кравченко Максим Володимирович «Розгляд клопотань учасників кримінального провадження слідчими суддями» 

«Розподіл майна подружжя, огляд судової практики» 

899.  Кравченко Михайло Георгійович «Проблеми запровадження термінології Директиви № 2008/98/ЄС про відходи від 19 листопада 2008 

р. у законодавство України про відходи» 

900.  Кравченко Олексій Олександрович «Блогінг на результат!» 

«Інтернет-маркетинг для юристів» 

«Маркетингові інновації в юридичній фірмі» 

«Клієнтський сервіс та продаж в юридичному бізнесі» 

«CRM-стратегія в юридичній фірмі» 

901.  Кравченко Станіслав Іванович «Окремі проблемні питання забезпечення права на захист у кримінальному провадженні» 

«Право на свободу та особисту недоторканість» 

«Ефект присутності: гласність і відкритість судового процесу як важлива складова відновлення 
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довіри до судової влади» 

«Захист бізнесу як основа безпеки держави: очікування бізнес-спільноти  баланс інтересів бізнесу і 

держави  захист бізнесу і GR  мінімізація корупціогенних факторів  бізнес-ризики Угоди про 

асоціацію з ЄС» 

«Запровадження інституту кримінальних проступків: реалії та перспективи» 

«Практика кримінальної відповідальності у зв’язку з податками. Кримінальна відповідальність за 

Податковим кодексом і власне згідно з Кримінальним кодексом. Інститут кримінальної 

відповідальності для менеджменту – інструмент тиску на бізнес? Чи дійсно кримінальні 

провадження припинили порушувати автоматично після винесення акта перевірки? Запити про 

надання документів – чи є край цьому конвеєру? Чи ходити на допити, призначені податковою 

міліцією? Податкові перевірки в рамках кримінального провадження – куди зайшла практика? 

Кримінальні штрафи за Податковим кодексом України. Кримінальне провадження проти посадових 

осіб підприємства і відсутня сторона по справі: чи дійсно відсутні права? Останні тенденції 

судової практики за ст. 212 КК України, на що звертають суди та інше» 

«Нові інституційні та процесуальні механізми здійснення судочинства як етап реформ системи 

кримінальної юстиції: здобутки та невирішені питання» 

«Встановлення конкретного змісту ознаки «істотна шкода» у правозастосовній практиці» 

«Як вплинули зміни в КПК, запроваджені судовою реформою, а порядок проведення досудового 

розслідування на практиці?» 

902.  Кравченко Тетяна Іванівна «Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: вивчення і застосування крізь призму 

європейських стандартів»  

«Дії захисника у судовому провадженні»  

«Дії захисника щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскарження 

рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді, перегляду судових рішень»  

«Дії захисника у кримінальному провадженні на підставі угод із застосування окремих заходів 

кримінально-правового впливу, із забезпечення доступу до належної медичної допомоги»  
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«Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії 

захисника у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи»  

«Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і 

військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів. 

Здійснення захисту при застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій»  

«Правила адвокатської етики». 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного 

заходу 

903.  Кравчук Анна Борисівна : «Вичерпання авторських прав на об’єкти в цифровій формі» 

«Актуальні тенденції врегулювання доменних спорів» 

«Податкові наслідки виплат роялті: платежі, які відносяться до роялті, їх оподаткування, 

платежі за програмне забезпечення» 

«Захист авторського права на частину твору: межі між порушенням та правомірним 

використанням. Як визначити справедливий розмір компенсації» 

904.  Кравчук Володимир Миколайович «Первинна документація підприємства — особливий доказ для суду» 

«Загальні проблеми правового статусу ТОВ. Статутний капітал товариства. Корпоративні 

права»   

«Корпоративне управління в ТОВ. Загальні збори учасників. Виконавчий орган. Контроль за 

господарською діяльністю товариства»   

«Проблемні питання припинення участі в ТОВ» 

«Підсилення незалежності судової влади. Виклики сьогодення» 
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«Корпоративні правовідносини у товаристві з обмеженою відповідальністю»  

«Зміни податкового законодавства у 2017 році» 

«Відшкодування шкоди, завданої державою» 

«Нюанси касаційного провадження» 

«Підстави і порядок подання адміністративних позовів про оскарження актів, дій та бездіяльності 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб»  

«Завдання адміністративного суду у забезпеченні законності у владно-розпорядчій діяльності 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» 

905.  Кравчук Геннадій  «Економіка держави і судова реформа: паралелі, що перетинаються (в розрізі функціонування 

господарської юрисдикції)» 

906.  Краглевич В’ячеслав  «Діючі мораторії на стягнення та інші обмеження на шляху примусового виконання судових рішень. 

Чи є варіанти?» 

«Перші оцінки реформи виконавчого провадження» 

«Корупційні злочини – специфіка розслідування. Тактика захисту (ст. 368, 369, 364 КК України)» 

«Закон «Маски-шоу стоп» очима адвоката. Що зміниться зі створенням НБФБ» 

«Судова реформа: ефективне правосуддя – очікування vs результати» 

«Побудова стратегії захисту в кримінальному проваджені в поєднанні з іншими видами 

судочинства» 

907.  Крайчинський Сергій «Приватні виконавці – новий суб’єкт правовідносин» 
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908.  Краснокутська Тамара «Як затягувати на роки господарський спір і в які строкаті ковдри при цьому загортатися» 

«Оскарження дій виконавця» 

909.  Красовська Олена Юріївна «Про захист від недобросовісного покупця» 

910.  Крат Василь Іванович «Відповідальність за порушення переважних прав учасників/акціонерів» 

911.  Кренець Олександр «Обмеження виїзду боржника за кордоном в судовому порядку» 

«Справа «Совтрансавто-Холдинг» проти України» - чи допоможе викорінити рейдерство як 

явище?; «Наслідування частки в статутному капіталі господарського товариства» 

912.  Крестовська Наталя  «Адвокат та медіатор: історичні витоки та перспективи співпраці/суміщення» 

913.  Кречетникова Олена Анатоліївна «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

914.  Кривда Світлана Геннадіївна «Порядок обробки персональних даних (частина 2): 

 вимоги щодо захисту персональних даних (технічні та організаційні)  

 особа/підрозділ відповідальний за організацію обробки персональних даних та коло їх 

обов’язків  

 облік/реєстрація операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних  

 порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних  

 відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних». 

915.  Кривенко Віктор Васильович «Проблеми розмежування компетенції між адміністративними судами та судами загальної 

юрисдикції»  

«Проблемні питання при вирішенні спорів, пов’язаних із земельними правовідносинами» 
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«Практика Європейського Суду з прав людини та національна судова практика: необхідність 

узгодження» 

916.  Кривенко Володимир «Угода в рамках кримінального процесу. Судова практика, проблемні аспекти» 

917.  Кривка Василь Павлович «Деякі аспекти судового розгляду земельних спорів: підвідомчість, заходи забезпечення, способи 

захисту прав, строки позовної давності» 

«Правові проблеми звернення стягнення на предмет іпотеки (за матеріалами судової практики)» 

918.  Криволапов Олег «Економічна експертиза у провадженнях з питань пов’язаних з оподаткуванням» 

919.  Криворучко Вікторія Олегівна «Порядок проведення перевірок Державною службою України з питань праці» 

920.  Кривошей Марина «Новий закон про фінансову реструктуризацію: проблемні питання та нові можливості для 

адвокатів» 

«Земельні спори: аналіз правових позицій Верховного Суду України» 

921.  Крижанівська Оксана «Особливості інвестування в агросектор» 

«Передпродажна підготовка агропідприємства; підготовка агропідприємства до залучення 

інвестора» 

922.  Крижний Олександр Миколайович «Земельні відносини 2018. Вирішення спорів, що виникають із земельних правовідносин. Проблемні 

питання та судова практика» 

923.  Крикливенко Богдан Володимирович «Актуальні питання захисту прав людини» (213/е) 

«Алгоритм взаємодії між адвокатурою та інститутом омбудсмена» 
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924.  Крикунов Олександр Вікторович  «Відкриття матеріалів кримінального провадження сторонами» 

925.  Крикун-Труш Артем  «Держава і комплаєнс» 

«Особливості розгляду корупційних справ» 

«Особливості кваліфікації корупційних правопорушень» 

«Антикорупційний прогрес України» 

926.  Криновська Оксана Іванівна «Проблеми розмежування юрисдикцій: практичні аспекти» 

«Практичні проблеми розмежування підсудності» 

«Наказне провадження» 

927.  Крівцов Дмитро «Помилки адвокатів при роботі зі слідчим суддею» 

928.  Кроник Наталія «Огляд інструментів захисту бізнесу» 

«Заходи щодо зниження податкового ризику» 

929.  Крупнова Любов Василівна «Актуальні питання адвокатської етики» 

«Кримінально-виконавче право» 

«Актуальні питання кримінально-виконавчого права» 

«Допуск осіб до кваліфікаційних іспитів та складення таких іспитів» 

930.  Кручініна Наталія Станіславівна «Права адвоката та гарантії адвокатської діяльності. Правове визначення та стан дотримання» 
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931.  Крушинська Інна «Розвиток інфраструктури» 

«Юридична підтримка бізнесу» 

932.  Крюкова Світлана «Гласність в кримінальному процесі. Співпраця адвокатів з журналістами» 

933.  Кузіна Ірина «Оголошення підозри особі, яка проживає за кордоном: процедура та типові помилки слідства. 

Погляд адвоката» 

934.  Кузнєцова Наталія  «Правова природа рішення Верховного Суду України» 

«Судова реформа: чи виправдались очікування бізнесу?» 

935.  Кузь Олександр «Особливості надання професійної правничої допомоги суб'єктам виконавчого провадження з різним 

правовим статусом» 

«Роль адвоката при наданні правничої допомоги при примусовому зверненні стягнення на майно» 

«Правовий супровід виконання рішень, що зобов'язують боржника вчинити певні дії, або 

утриматись від їх вчинення» 

«Запобігання корупції в діяльності державних та приватних виконавців» 

«Новели судової практики в сфері виконання судових рішень» 

936.  Кузьменко Валерій «Процесуальні диверсії vs правомірне використання процесуальних можливостей на стадії 

пред’явлення доказів» 

937.  Кузьмін Дмитро Володимирович «Дотримання адвокатами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» як 

забезпечення гарантій їх діяльності» 
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«Алгоритм дій адвоката під час проведення обшуку» 

«Організація робочого місця адвоката, як передумова забезпечення гарантій адвокатської 

діяльності» 

938.  Кузьміна Катерина «Договори про попереднє узгодження ціноутворення як механізм мінімізації ризиків ТЦУ» 

939.  Кузьмінський Олексій Олександрович «Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки» 

940.  Кузьмук Вячеслав Сергійович «Експертиза в цивільному процесі» «Військова юстиція. Виклик часу чи «тіні забутих предків»?» 

941.  Куйбіда Андрій Степанович «Особливості призначення та проведення криміналістичних експертиз по механізму дорожньо-

транспортної пригоди та транспортно-трасологічних досліджень» (405/е) 

942.  Куйбіда Роман Свобода мирних зібрань: національна практика застосування рішень Європейського суду з прав 

людини 

943.  Кукоба Олександр Олександрович «Вступ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 

944.  Кулабіна Марина Юріївна «Застосування медіації в адвокатській діяльності» 

945.  Куликов Андрій «Реформа прокуратури: європейські стандарти та українські реалії» 

946.  Куликовська Вікторія Станіславівна «Путівник по судовій експертизі» 

«Застосування почеркознавчої, лінгвістичної та технічної експертизи документів при захисті прав» 

947.  Куліковська Аліна «Структурування бізнесу в епоху деофшоризації та нові рішення» 
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948.  Кулініченко Геннадій Володимирович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

949.  Кулішова Тетяна  «Розвиток конкуренції в енергетиці» 

950.  Кульчицька Андріана «Пілотні рішення щодо України: проблема тривалого невиконання рішень національних судів (справи 

«Юрій Миколайович Іванов проти України» та «Бурмич та інші проти України»)» 

951.  Кульчицький Назар Степанович "Права людини. Європейська конвенція з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини" 

«Питання допустимості доказів в світлі практики Європейського Суду з прав людини» 

«Вжиття заходів загального характеру як складова виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини» 

«Корупційні злочини» 

«Мораторії на продаж земель сільгоспризначення (справа «Земельчук та Цуцюра проти України»)» 

«Контроль за вчиненням злочину. Підбурювання vs провокація» 

«Практика Європейського Суду з податкових спорів» 

952.  Купрієнко Олег Васильович Боротьба за право клієнта не утримуватися під вартою на стадії досудового розслідування (із 

застосуванням практики ЕСПЛ) 

953.  Курганська Олена Вікторівна «Етичні аспекти поведінки адвоката» 

«Розгляд судами справ про адміністративні правопорушення. Особливості оскарження постанов у 

справах про адміністративні правопорушення» 
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954.  Курило Юлія Володимирівна «Проблеми спадкування та застави корпоративних прав» 

«Актуальна практика Верховного Суду України по кредитним спорам» 

«Захист прав споживачів ІТ послуг, міжнародна практика» 

«Визнання рішень міжнародних судів та міжнародних арбітражів» 

«Судові справи в зовнішньоекономічній діяльності» 

955.  Курцев Віктор  «Нові вимоги до структури власності банків та наслідки її непрозорості» 

956.  Курченко Ніна Михайлівна «Захист від «рейдерського» захоплення – судова практика»  

«Судова практика з приводу оспорювання, захисту, поновлення права оренди земельних ділянок» 

«Організація роботи з простроченою заборгованістю. Тактика ведення судового процесу про 

стягнення боргів, окремі важливі новації судового процесу. Новації у «форс-мажорі»  

«Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду у 

2015 році заяв про перегляд судових рішень» 

957.  Кусковець Антон Сергійович «Особливості призначення та проведення пожежно-технічних досліджень» 

958.  Кутателадзе Олег «Проблемні питання розвитку інфраструктурних проектів у портах України» 

959.  Кухарук Андрій Володимирович «Удосконалення антикорупційної системи України в рамках європейської та євроатлантичної 

інтеграції» 

«Антикорупційний прогрес України» 
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960.  Кухнюк Дмитро Володимирович «Застосування практики ЄСПЛ при здійсненні захисту та представництва в судах» 

«Застосування практики ЄСПЛ при здійсненні захисту та представництва в судах України» 

961.  Кухта Володимир Борисович  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

962.  Куцев Володимир «Інвестування в банківський сектор» 

963.  Куценко Володимир Вікторович «Забезпечення права на медичну допомогу затриманим особам та особам, які відбувають 

покарання» 

964.  Куценко Станіслав  «E-governancе в Україні» 

965.  Кучерук Ніна  «Визнання договорів оренди недійсними: останні тенденції судової практики» 

966.  Кучерявенко Микола  «Узгодження чинного податкового законодавства як підстава формування якісної судової 

практики» 

967.  Кучинська Анастасія Олександрівна «Вербальне та невербальне спілкування» 

968.  Кушнір Ірину Володимирівну «Права людини та практика Європейського суду з прав людини»  

«Обмеження права на свободу, актуальні питання застосування статті 5 Конвенції» 

969.  Лабузна Світлана Валеріївна «Узагальнення практики застосування судами під час розгляду цивільних справ Конвенції про 
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цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» 

«Аналіз окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних 

роз’яснень, викладених у постанові Пленуму ВСУ від      6 листопада 2009 року № 9 «Про судову 

практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» 

970.  Лавіньш Алдіс «Функціонування інституту конституційної скарги: досвід Латвії» 

971.  Лавренова Наталія Олександрівна «Особливості охорони та захисту прав інтелектуальної власності у фармацевтичній сфері» 

«Особливості захисту прав інтелектуальної власності на лікарські засоби» 

972.  Лавринович Максим  «Проблеми впровадження комплаєнс-процедур в Україні і європейський досвід» 

«Варіанти реагування на корупційні ризики» 

«Бізнес-виклики 2016» 

«Транскордонна відповідальність бізнесу» 

«Менеджмент юридичної функції» 

«Міжнародне структурування бізнесу: фінансові і юридичні аспекти виходу на ринки ЄС» 

«Структурування бізнесу та інвестицій з використанням іноземних юрисдикцій» 

973.  Лавринович Олександр  «Верховенство права чи політична доцільність» 

974.  Лаговський Адам «Де-інтеграція рикошетом: внесок Brexit на авангард Європейської політики сусідства» 

975.  Лазаренко Володимир Володимирович «Проблемні аспекти процесуального керівництва досудовим розслідуванням в кримінальних 

провадженнях про корупційні злочини» 
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976.  Лазаренко Ельвіра «Дії адвоката у справах щодо екстрадиції» 

977.  Лазарчук Ганна Валеріївна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

978.  Лазебний Леонід  «Прозорість, доступ до правосуддя, професійна етика, боротьба з корупцією, та Декларація щодо 

захисту прав людини у кримінальному провадженні»   

«ЗМІ, громадськість і робота адвокатів»   

«Свобода інформації та робота адвокатів у епоху цифрових технологій»  

«справа Морріс проти Франції,  як приклад розширення спектру зобов'язань адвоката перед 

клієнтом»  

979.  Ланда Ігор «Захист конкуренції: вектори покращення» 

980.  Лановий Олексій Юрійович «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків в умовах діючого законодавства; 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб; 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 

несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту; 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат; 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 

необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди;  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 
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експертизою; 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень;  

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна;  

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна; 

Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод; 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені; 

Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків; 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів; 

Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 

Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів; 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість;  

Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди;  

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 

комісії; 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 
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особами; 

Наслідки невірно оформлених касових документів» 

«Адвокатська діяльність. Види здійснення адвокатської діяльності та особливості їх 

оподаткування за законодавством та на практиці.» 

981.  Лапчевська Олена  «Проблемні питання розгляду кредитно-фінансових спорів, пов’язаних з іноземною валютою» 

«Практикум для адвокатів з сімейного права», «Сімейний спір: стратегія і тактика перемоги» 

«Практикум для адвокатів з сімейного права» 

982.  Ластовський Михайло «Інструменти і технології фінансових розслідувань у банківській галузі» 

983.  Лахно Сергій  «Рекомендаційні роз’яснення як інструмент запобігання порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції» 

984.  Лебедєв Максим  «Енергетичні спори» 

985.  Лебедєва Ганна Володимирівна «Особливості застосування податкового законодавства в адміністративному судочинстві. 

Актуальна судова практика Верховного суду та Європейського суду з прав людини» 

«Роль і місце Конвенції в системі захисту прав людини. Практичні кейси розгляду справ ЄСПЛ» 

986.  Лебєдєв Олександр Іванович «Окремі види криміналістичних досліджень. Дослідження матеріалів, речовин і виробів» 

987.  Лебідь Іван Петрович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  
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988.  Лебідь Олександра Павлівна «Підвищення адвокатської майстерності: Етико-психологічні аспекти. Запобігання професійному 

вигоранню» 

989.  Лебідь Сергій Андрійович «Практика розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності: 

 статистика розслідування кримінальних проваджень за ст. 176, 177, 229 ККУ за період 2001 

– 2014 рр.  

 порядок доказування складу злочину у сфері інтелектуальної власності: заява потерпілого, 

поріг притягнення до кримінальної відповідальності, розрахунок матеріального збитку, необхідність 

проведення судової експертизи, доведення умислу   

 проблемні питання практики правозастосування: використання негласних слідчих дій для 

документування підпільних виробництв, найбільш розповсюдженні форми правопорушень, вилучення, 

конфіскація та знищення контрафактної продукції та обладнання»  

990.  Левенець Валерій Петрович «Реформування судової влади» 

991.  Левицький Євген «Про що можна запитати експерта. Приклади з практики» 

992.  Левін Сергій  «ІС як вагома частина активів підприємства»  

993.  Левківський Богдан Казимирович «Стягнення додаткових витрат на потреби дитини: порівняльно-правовий аспект» 

994.  Левковець Андрій Юрійович «Вступна промова та виступ у дебатах захисника в кримінальному провадженні» 

«Кримінальні провадження за фактами ухилення від сплати податків: як діють органи досудового 

розслідування» 

995.  Левтеров Кирил Володимирович «Земельні відносини»; «Агро безпека. Рейдерство. Захист» 
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996.  Левченко Катерина Борисівна «Забезпечення бізнесом гендерної рівності: виклики сьогодення» 

997.  Легенька Марина Миколаївна «Що робити, коли насильство відбувається чи відбулося: інструкції для жертви, її адвоката, 

родичів і третіх осіб» 

998.  Легких Кирило Вікторович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Застосування практики ЄСПЛ на початковому етапі судового розгляду  в кримінальному 

провадженні» 

«Істотні помилки обвинувального акту: практичний аспект» 

999.  Лейба Євген Васильович «Відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі: теоретичні та практичні 

аспекти» 

1000.  Лемак Василь «Міжнародні стандарти судочинства і національні правові традиції» 

1001.  Лемешко Олександр Миколайович «Судовий захист прав осіб, звільнених з публічної служби»  «Корупційні злочини: проблемні питання 

судової практики і кваліфікації» 

1002.  Лемик Роксолана Ярославівна «Представництво у цивільному процесі» 

1003.  Леонов Дмитро Анатолійович «Проблемні питання ведення реєстрів актів» 

1004.  Леонтович Катерина Григорівна - Актуальні питання застосування митного законодавства (95/е) 

1005.  Лепетюк Олександр «Поліпшення інвестиційного клімату в Україні: чи дадуть результат останні зміни в частині 

адміністрування податків» 



 

158 

 

«Нові правила узгодження цін з контролюючим органом. Порядок. Процедури. Перший досвід» 

1006.  Лепіхіна Ольга «Поділ доходів ФОП в шлюборозлучних процесах» 

«Майновий договір, укладений одним із подружжя: нюанси і підводні камені» 

1007.  Лесько Алла  «Проблемні питання вирішення спорів щодо договорів, укладених одним із подружжя» 

«Судова реформа: новації в дії. Головні індикатори змін у сфері правосуддя» 

1008.  Летич Інеса «Особливості спорів про притягнення персоналу до матеріальної відповідальності» 

1009.  Лещенко Анатолій Олексійович «Проблеми та новели реєстрації речових прав на нерухоме майно» 

1010.  Лещенко Андрій Леонідович «Особливості розслідування військових злочинів на Сході України в контексті російської агресії» 

«Особливості досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення злочинів 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» 

1011.  Лещенко Олександр «Політика оподаткування АО, АБ та індивідуальної адвокатської діяльності» 

«Компетенційні спори: особливості, актуальні питання та значимість у правозастосовній 

практиці» 

1012.  Лєбєдєв Максим  «Що робити з новими індикаторами підозрілих фінансових операцій від НБУ?» 

1013.  Лєсной Роман  «Захист холдингу від злочинних посягань (шахрайства, розкрадань, незаконних тендерів). Взаємодія 

фінансового департаменту з юристами і службою безпеки» 
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1014.  Линник Ігор  «Interactive entertainment, media & advertising» 

1015.  Линник Олена «Внутрішні розслідування комплаєнс-порушень: кращі практики» 

«Корпоративний комплаєнс» 

«Банківський комплаєнс: чого не уникнути позичальникам банків?» 

«Алгоритми комплаєнс-діагностики бізнесу (корпоративної структури) та імплементації 

рекомендацій» 

«E-commerce. Динаміка ринку. Зони зростання. Роль радника й актуальна продукція» 

1016.  Липко Олег Юрійович «Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі 

Інтернет» 

1017.  Липська Анна  «Алгоритми комплаєнс-перевірки клієнтів банку» 

«Особливості адаптації глобальних комплаєнс-програм до національної специфіки» 

1018.  Липський Олександр «Топ 10 рекомендацій адвокату для самопросування» 

1019.  Лисак Олександр «Процесуальні шпаргалки адвокату під час затримання і обрання запобіжного заходу клієнту» 

«Тактика судового захисту при інкримінуванні 190 КК України» 

1020.  Лисак Сергій Олександрович «Захист прав на землю. Судовий захист та досудове вирішення проблем землевласників та 

землекористувачів» 

1021.  Лисенко Алла Миколаївна «Правові основи призначення та проведення судових експертиз. Обов’язкове призначення 

експертизи. Правильність та повнота формулювання питань, на які пропонується відповісти 
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експерту» (320/е) 

1022.  Лисенко Володимир Васильович Особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних з несплатою податків (ст.ст. 212, 212-1, 204, ст. 205, 

216, 190-191 КК України  

Особливості кваліфікації легалізації коштів злочинного походження (ст. 209 КК України)  

Особливості державної реєстрації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та способи їх 

використання у господарській діяльності для зменшення податкових зобов’язань, відшкодування 

податку на додану вартість та вчинення інших злочинів (фіктивні підприємства, конвертаційні 

центри, податкові ями, легалізація коштів злочинного походження тощо)  

Напрями протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності: виявлення, 

розслідування злочинів  визнання угод недійсними  скасування державної реєстрації суб’єктів 

господарювання тощо  

Захист від претензій контролюючих та правоохоронних органів щодо використання у 

господарському обігу можливостей фіктивних підприємств  

Особливості проведення окремих слідчих (розшукових дій) у справах про злочини, пов’язані з 

несплатою податків та особливості тактики захисту суб’єктів господарювання. ( Загальна тема 

для сертифікації : «Податкове право».) 

1023.  Лисенко Денис  «Правозастосовний аспект конкурентної політики України» 

«Нове Положення про концентрації і Рекомендаційні роз’яснення про порядок застосування 

штрафів. Перші висновки застосування» 

1024.  Лисенко Оксана «Нова філософія судової комунікації: гра за публіку» 

1025.  Лисенко Ярослав ««Непорушність» та «абсолютність» права власності: реалії українського «задзеркалля» 

«Стратегія та тактика адвоката у митних справах» 



 

161 

 

1026.  Лисечко Катерина «Особливості складання шлюбного договору» 

1027.  Лиско Ганна Олександрівна «Застосування медіації в адміністративному процесі» 

1028.  Лисовець Тетяна Василівна «Роль податкових перевірок в кримінальному провадженні: акт податкової перевірки як одна з 

підстав для порушення кримінального провадження ст.ст. 172, 175, 191, 205, 209, 212, 358, 364-1, 

365-1, 366 та 367 Кримінального кодексу України, та податкові перевірки як інструмент 

отримання доказів» 

«Спеціальна конфіскація - чи існує ефективний спосіб захисту» 

«Процесуальні новації» 

«Інструменти реєстрації заблокованих податкових накладних» 

1029.  Литвин Юрій «Антиконкурентна поведінка учасників ринку: від виявлення до припинення порушень. «Слідчий» 

інструментарій АМКУ» 

1030.  Литвиненко Зоя «Процедура розгляду спорів МКАС при ТПП України (новели Регламенту МКАС при ТПП України 

2018 року)» 

1031.  Литвинов Олег  «Telecommunications» 

1032.  Литвинчук Андрій «Особливості роботи іноземних представництв в Україні. Правовий статус і резидентність» 

1033.  Литовченко Сергій «Повернення активів через банкрутство та ліквідацію» 

1034.  Лихачов Микола  «Реструктуризація зовнішніх запозичань» 
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1035.  Лібанов Максим «Перспективи корпоративного законодавства. Законопроект про ТОВ, реформування 

корпоративного управління, концепція ownership policy» 

«Останні законодавчі зміни корпоративного управління в акціонерних товариствах: досягнення та 

очікування» 

«Зміни регулювання діяльності акціонерних товариств» 

1036.  Лікарчук Костянтин  «Law Firm Referrals: як отримати роботу від міжнародних юрфім і кому довірити її в іноземній 

юрисдикції» 

1037.  Ліллемяе Олена Едуардівна «Адаптація законодавства України до європейських норм у сфері державної допомоги: практичні 

аспекти» 

1038.  Лінчевський Денис Юрійович «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1039.  Лісниченко Єлизавета Сергіївна «Актуальні питання адвокатської етики» 

«Актуальні питання участі адвоката у справах по банкрутству» 

1040.  Лісовець Тетяна «Судова практика у спорах з ДФС» 

1041.  Літостанська Наталя «Програма захисту ТМ Pioneer» 

1042.  Ліхачов Микола  «Трансграничний розшук активів: стратегія і тактика» 

«Огляд іноземних юрисдикцій і міжнародних холдингових структур» 

«Реструктуризація зовнішніх боргів: практичні аспекти з власного досвіду» 
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«Ризики в банківському бізнесі» 

«Вплив глобальних тенденцій по розкриттю бенефіціарів на практику Asset Recovery» 

«Структурування бізнесу. Загальні принципи» 

1043.  Лічман Леонід Григорович «Теоретичні та практичні аспекти застосування статті 16 Цивільного кодексу України (захист 

цивільних прав та інтересів судом)» 

1044.  Ліщина Іван Юрійович «Порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що витікають із 

застосування кримінального процесуального законодавства: чи виправив новий КПК України 

ситуацію?» 

«Мораторії на продаж земель сільгоспризначення (справа «Земельчук та Цуцюра проти України»)» 

1045.  Лобан Дмитро «Обов’язок доказування у справах про оскарження рішень суб’єкта владних повноважень vs принцип 

змагальності сторін» 

1046.  Лобойко Леонід Миколайович  «Практика здійснення повноважень Великої Палати ВС у сфері кримінального судочинства: 

практична реалізація нових процесуальних підходів забезпечення єдності судової практики» 

1047.  Логвинський Георгій  «Верховенство права чи політична доцільність» 

1048.  Логойда Володимир Михайлович «Правове регулювання використання інформаційних технологій у господарській діяльності» 

«Земельні сервітути: види, характеристика, порядок встановлення та припинення» 

1049.  Логойда Іван «Менеджмент юридичної функції» 

«Нові юридичні професії, або in-house майбутнього» 
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1050.  Логойда Тетяна Василівна «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу «Кримінальне провадження на підставі угод: сучасні тенденції та практика» 

«Дії захисника щодо заходів забезпечення кримінального провадження» 

1051.  Лозінська Світлана Іванівна «Реформа органів виконавчої служби» 

1052.  Локтєва-Маклашова Наталія 

Валентинівна 

«Особливості співвідношення категорій «правочин», «договір» та «зобов’язання» у цивільному 

законодавстві України» 

1053.  Лорна Джек «Досвід Асоціації адвокатів Шотландії у стратегічному плануванні» 

1054.  Лосєв Антон Михайлович «Оподаткування адвокатської діяльності» 

«Судочинство перехідного періоду: ТОП 5 здобутків, прорахунків та подальших очікувань» 

1055.  Лук’яненко Олександр Леонідович «Арешт майна як міра забезпечення кримінального провадження: новели законодавця і проблеми 

реалізації» 

«Повернення майна, вилученого під час обшуку» 

1056.  Лук’янова Ольга  «Актуальні питання конкурентного права та правозастосування: точка зору бізнесу» 

«Взаємодія з АМКУ: розподіл функцій між зовнішніми і внутрішніми юристами» 

«Реклама та недобросовісна конкуренція» 

«Внутрішній комплаєнс-аудит: «залишитися в живих» 
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«Розвиток професії юрисконсульта» 

«Антимонопольний комплаєнс у FMCG» 

«Захист інформації - нова зона ризиків для бізнесу» 

«Навіщо потрібен комплаєнс: кинути не можна впровадити» 

«Нові юридичні професії, або in-house майбутнього» 

«Майстер-клас «Мистецтво написання ділового листа» 

1057.  Лукашенко Євген Олександрович  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1058.  Лукомська Олеся Василівна «Трудові відносини від оформлення до оскарження в суді. Актуальні питання та розгляд судової 

практики» 

«Виплата дивідендів. Актуальна практика» 

«Загальні збори акціонерів. Оскарження» 

1059.  Лукьянова Ольга «Антиконкурентні практики» 

«Судова реформа: чи виправдались очікування бізнесу?» 

1060.  Луспеник Дмитро  «Уніфікація і гармонізація норм цивільного, адміністративного та господарського судочинства: 

проблемні питання» 

«Розмежування юрисдикції судів різних спеціалізацій як запорука ефективності судового процесу» 

«Судочинство перехідного періоду: ТОП 5 здобутків, прорахунків та подальших очікувань» 



 

166 

 

«Доступ до конституційної юриспруденції: український та іноземний досвід щодо ролі загальних 

судів 

1061.  Лутковська Валерія Володимирівна «Участь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в кримінальному процесі» 

«Стан дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» 

1062.  Луфер Дмитро «Вектори реформи системи охорони здоров’я України» 

1063.  Луцюк Павло Сергійович Залучення адвокатом експерта на різних стадіях кримінального провадження  

Відшкодування шкоди, завданої в результаті ДТП (144/е) 

«Особливості призначення судових експертиз на різних стадіях процесу»  

«Збір доказів та експертиза, як засіб доказування в кримінальних провадженнях по ДТП» 

«Спори із страховими компаніями» 

«Практика прийняття рішень Вищою кваліфікаційною комісією суддів України» 

«Практика розгляду дисциплінарних справ Вищою кваліфікаційною комісією суддів України» 

«Дисциплінарна відповідальність суддів як правовий спосіб протидії порушенням процесуальних 

прав та гарантій сторони кримінального провадження» 

«Новели кримінального процесуального законодавства» 

«Процедури судової реформи» 

«Недопустимість доказів за КПК – від теорії до практики» 

«Відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок ДТП. Проблемні питання» 
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1064.  Лучанінов Дмитро  «Приховування бенефіційної власності як комплаєнс-ризик» 

1065.  Лучка Ігор «Кондитерські» суперечки корпорації «Рошен». Case study 

1066.  Львов Богдан  «Судова реформа в Україні» 

«Захист конкуренції: вектори покращення» 

«Інтелектуальне» судочинство» 

«Судова реформа: чи виправдались очікування бізнесу?» 

«Розвиток професії юрисконсульта» 

«Якими механізмами буде забезпечуватися єдність судової практики. Роль Верховного Суду» 

«Особливості доказування у спорах щодо ТМ» 

1067.  Льошенко Олена «Правозастосовна практика Євросуду щодо статті 6 Конвенції в аспекті забезпечення рівності у 

процесі» 

1068.  Любаревич-Торхова Вікторія «Психологічний зріст» 

1069.  Любиченко Олександр  «Управління забезпечення прав людини. Функції. Повноваження» 

1070.  Любченко Олексій Олександрович «Реалізація адвокатами права на доступ до інформації» 

1071.  Ляна Ірина «Репутація & комунікація: як вижити в сучасного світі?» 
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1072.  Ляпін Дмитро «Рятівники стягувачів чи big guys?: перші підсумки роботи приватних виконавців» 

«Перший «процесуальний квартал» 2018 року: inspired by experience» 

«Новації у сфері примусового виконання. Аналіз змін до нормативних актів з питань виконавчого 

провадження» 

1073.  Магда Максим Анатолійович «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

«Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1074.  Мазалов Андрій  «Допустимість доказів з урахуванням останніх змін до КПК» 

1075.  Мазка Костянтин «Проблемні аспекти протидії злочинам у сфері кібербезпеки» 

1076.  Мазур Микола Вікторович «Актуальні питання застосування Європейської конвенції з прав людини в контексті проведення 

АТО» 

1077.  Мазурок Дмитро Ігорович «Особливості правового представництва шукачів притулку та оскарження рішень ДМС України 

про відмову у прийнятті заяви шукача притулку (ст. 5 Закону), оформленні документів для її 

розгляду (ст. 8 Закону), у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (ст. 6 

Закону)»; «Екстрадиція» 

1078.  Майданик Роман  «Похідний позов: підстава відповідальності директора товариства за заподіяну шкоду» 

«Загальні принципи роботи адвокатів у порядку цивільного судочинства щодо медичних справ» 
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1079.  Майорано Федеріка «Інструментарій оцінки конкуренції і його реалізація на усіх рівнях законодавчої і виконавчої влади» 

1080.  Майстренко Денис  «Що і кому заборонено. Список ЄС і США» 

«Структурування бізнесу. Огляд юрисдикцій» 

«Комплаєнс-ризики squeeze-out // Комплаєнс-ризики учасників ринку цінних паперів» 

1081.  Макбейн Алістер  «Правові та економічні основи енергетичної безпеки України» 

1082.  Макеєва Олена  «Міжнародне податкове регулювання: вплив світової реформи на український бізнес» 

«Обмін інформацією між податковими органами держав  в контексті трансфертного 

ціноутворення» 

1083.  Маковій Вадим  «Електронні площадки: проблематика і перспективи» 

1084.  Макогон Ольга Валентинівна «Нормативні можливості лібералізації трудових відносин або поговоримо про вимоги сьогодення» 

1085.  Максименко Алла «Стандарти доказування в спорах про захист конкуренції» 

1086.  Малашенкова Тетяна «Чи є реальна відповідальність суддів за винесення незаконних рішень?» 

«Актуальні питання на шляху розвитку правової держави України» 

1087.  Малиш Антоніна  «Реформа державного управління сфери інтелектуальної власності»  «Європейські механізми в 

діяльності українських ОКУ: реалії і перспективи» 
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1088.  Малишевський Володимир 

Ярославович  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

«Місце перехресного допиту в судовому процесі» 

1089.  Малишко Андрій  «Захист співробітниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформації, що містить 

банківську таємницю. Особливості заліку зустрічних однорідних вимог у процедурі тимчасової 

адміністрації та ліквідації» 

1090.  Маліневський Олег  «Процес і прогрес: розширення можливостей системи «Електронний суд» 

«Права кредиторів в процедурі банкрутства» 

«Реформа виконавчого провадження в дії» 

«Ефективний законодавець – гарант захисту банків від недобросовісних божників» 

«Розвиток інституту неспроможності в Україні» 

«Як змінилася судова система: погляд очима адвоката» 

«По обидві сторони реформи: у пошуках виходу» 

«Забезпечення позову та інші забезпечувальні заходи в цивільному процесі» 

«Міжнародні стандарти судочинства і національні правові традиції» 

«Предметна та суб’єктна юрисдикція» 

1091.  Маліцька Ірина Олексіївна «Науково-правова експертиза кредитного договору в межах розгляду цивльної справи» 
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1092.  Маліченко Катерина «Як звичайному адвокату просувати свої послуги та конкурувати з представниками топових 

юрфірм?» 

1093.  Малков Михайло «Комплексний підхід до боротьби з контрабандою і торгівлею контрафактними пестицидами» 

1094.  Маловацький Олексій «Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

«Правила подачі: як правильно підготувати юридичне обґрунтування для конституційної скарги?» 

«Як правильно підготувати юридичне обґрунтування для конституційної скарги» 

«Кадрове забезпечення правосуддя / Особливості дисциплінарного провадження стосовно суддів: 

про що має пам’ятати адвокат, подаючи скаргу до ВРП» 

1095.  Маловічко Олексій «Особливості реалізації майна ліквідованого банку» 

1096.  Мальована Світлана «Електронні активи: монетизація ІР – «Історія одного стартапу» 

«GAME DEVELOPMENT: юридичний супровід і захист» 

1097.  Мальський Маркіян  «Інститут свідків у господарському процесі: «за» та «проти»» 

1098.  Малюга Леся Юріївна «Реформування системи соціальних пільг в Україні відповідно до європейських стандартів» 

1099.  Мамедова Ольга «Проблематика залучення та реалізації інвестицій в інтенсифікацію видобутку вуглеводнів» 

1100.  Мамуня Олександр  «Реформа державного управління сфери інтелектуальної власності» 

«Виробництво дженериків – право інтелектуальної власності на лікувальну формулу препаратів» 
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«Landmark TM cases 2016-2017» 

«Особливості оскарження рішень Апеляційної палати про визнання знака добре відомим в судовому 

порядку» 

1101.  Манойленко Катерина «Доведення і показання свідків в модернізованому господарському процесі» 

«Скорочення працівників: порядок звільнення та судові спори» 

1102.  Манько Оксана «Інформація, що вводить в оману. Українські кейси» 

1103.  Манюк Петро Теодорович «Деякі питання практики застосування законодавства України» 

1104.  Марамигін Павло Владиславович «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

«Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1105.  Маринченко Віктор  «Угоди про уникнення подвійного оподаткування: правові позиції» 

1106.  Маркіян Галабала Васильвич «Право на справедливий суд» 

1107.  Марков Олександр «Кодекс адміністративного судочинства: сперечаємося по-новому?» 

1108.  Маркочева Наталія Вікторівна «Питання юридичної відповідальності медичних працівників» 

1109.  Мартин Андрій «Правові проблеми проведення землеустрою та грошової оцінки земель сільськогосподарського 



 

173 

 

призначення» 

1110.  Мартиненко Артур  «Новий закон про фінансову реструктуризацію: проблемні питання та нові можливості для 

адвокатів» 

«Корпоративна реформа: що готує бізнесу і юристам проект Закону «Про товариства з 

обмеженою відповідальністю» 

«Іпотечні спори: ключові зміни у судовій практиці» 

1111.  Мартиненко Олександр «Транскордонне страхове шахрайство. Case Study» 

1112.  Мартиновський Роман Юрійович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Права людини. Регіональні та міжнародні механізми захисту прав людини»   

«Практика Європейського Суду з прав людини»   

«Міжнародне право прав людини в умовах збройних конфліктів»   

«Право на свободу і особисту недоторканість в національному праві та практиці ЄСПЛ»  

«Правосуддя перехідного періоду»   

«Гібридне судочинство: іноземний досвід та національний запит»  «Захист прав внутрішньо 

переміщених осіб» 

1113.  Мартинюк Наталія Миколаївна «Альтернативне вирішення спорів. Медіація як найпрогресивніший спосіб вирішення конфліктів. 

Застосування медіації в роботі адвоката» 

1114.  Мартинюк Олена  «Новий порядок реєстрації права власності в процедурі банкрутства» 

«Земельна ділянка як об’єкт Державного земельного кадастру.  Проблемні питання взаємодії 

Державного земельного кадастру та Державного реєстру прав. Спори з приводу ведення  
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Державного земельного кадастру та реєстрації прав» 

«Земельні відносини. Державна реєстрація прав на землю та нерухомість. ДЗК» 

1115.  Мартинюк Юрій «Держгеонадра: організаційно-правові особливості дозвільних процедур, актуальна практика і 

способи виходу з кризи» 

1116.  Мартінс Мітс «Вплив рішень Європейського суду з прав людини на процес демократизації державних інституцій: 

досвід Латвії» 

1117.  Мартіросян Артур Гагікович «Арешт майна у кримінальному провадженні. Тактика і способи захисту» 

1118.  Мартус Людмила «План комплексних перевірок на 2018 рік» 

1119.  Марущенко Євгенія «Перевірки контрольованих операцій: завдання зовнішнього радника. Міжнародний обмін 

інформацією щодо ТЦУ» 

1120.  Марчак Віталій Ярославович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1121.  Марчак Юрій Іванович  - Актуальні питання застосування запобіжних заходів  (102/е) 

- Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді. (128/е) 

1122.  Марченко Оксана  «Як відсутність спеціалізації суддів впливає на ефективність розгляду спорів у сфері 

інтелектуальної власності: останні судові тенденції» 

«Тенденції застосування антимонопольного законодавства господарськими судами» 



 

175 

 

«Особливості доказування у справах про захист авторських та суміжних прав» 

1123.  Марченко Роман «Як юристи можуть допомогти державі повернути виведені активи» 

1124.  Марчук Мар’яна  «Боротьба з корупцією в Україні: досягнення і провали» 

1125.  Марчук Наталя Олегівна «Особливості кримінального провадження в суді першої інстанції. Угода в кримінальному 

провадженні» 

«Право на свободу та особисту недоторканість» 

«Стандарти доказування у кримінальному процесі» 

«Проблемні питання звернення з касаційною скаргою в кримінальному провадженні» 

«Практика проведення підготовчого судового засідання та судового засідання судом першої 

інстанції» 

1126.  Марчук Олександр Петрович «Особливості застосування положень Кримінального процесуального кодексу при розгляді 

кримінальних справ в апеляційній інстанції» 

1127.  Марчуков Дмитро «Як переконати іноземний суд: особливості доведення зв’язку активів з конкретним боржником» 

«Нова філософія судової комунікації: гра за публіку» 

1128.  Масєха Богдан  «Забезпечення позову як один з механізмів кредитора для подальшої роботи» 

1129.  Маслова Олена Григорівна «Деякі аспекти застосування законодавства про захист інтелектуальної власності в судовому 

порядку» 

«Деякі аспекти застосування законодавства про захист інтелектуальної власності в судовому 
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порядку» 

«Деякі аспекти надання адвокатами правової допомоги під час нарахування та перерахунку пенсії» 

«Інформація про діяльність кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Харківської області» 

1130.  Маснікі Дзедерзаж «From integration to fragmentation? Late and incorrect transposition of the EU directives» 

1131.  Матвіїв Сергій Ігорович «Захист і обвинувачення в кримінальному провадженні: рівність та ілюзія». 

1132.  Матровос Д.Г. «Функціонування системи розширеного колективного управління авторськими правами в Україні» 

1133.  Маурер Джон «Ухилення від контрактних зобов’язань: положення про дотримання режиму санкцій в договорах» 

1134.  Махінова Анжела «Захист інтересів українського бізнесу в рамках СОТ. Огляд актуальних кейсів» 

1135.  Махінчук Віталій  «Релокація бізнесу і персоналу» 

1136.  Мацегора Марина «Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування — проблеми 

кваліфікації дій» 

1137.  Мацегора Марія «Клієнт — потерпілий: співпраця зі слідством чи виконання їхньої роботи адвокатом?» 

1138.  Мацелюх Віталій «Обшук у адвоката (квест)» 

1139.  Медведев Ярослав «Антиконкурентні практики» 
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1140.  Медведєв Вадим  «Останні тенденції і зміни в податковому регулюванні ЄС» 

«Податковий консалтинг» 

«Структурування бізнесу з використанням не резидентних інструментів» 

1141.  Медведєв Ярослав  «Ефективна взаємодія АМКУ і суб’єктів господарювання: ключові точки дотику» 

1142.  Медведюк Олена Володимирівна «Децентралізація функцій державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

державної реєстрації юридичних осіб – підприємців та громадських формувань. Користування 

інформацією з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» 

1143.  Мелащенко Андрій Олегович «Електронне урядування. Суди – останній рубіж?» 

1144.  Мелащенко Юрій  «Кримінально-правовий захист бізнесу» 

1145.  Мелконян Лідія Григорівна «Загальні питання дисциплінарної відповідальності адвокатів за порушення Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики» 

1146.  Мельник Анна «Що нам робити з інновацією без захисту прав інтелектуальної власності?» 

1147.  Мельник Галина «Структурування бізнесу з використанням естонської компанії» 

1148.  Мельник Микола Миколайович «Речі подільні та неподільні. Практичне застосування щодо поділу майна, виділу частки в натурі в 

квартирах, житлових будинках, майнових комплексах» 

1149.  Мельниченко Вікторія  «Бізнес vs неправомірні дії правоохоронних органів. Практичні поради» 
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«Маркетингові акції як генератор продажів: практичні поради з метою уникнення порушень 

законодавства» 

«Практичні аспекти захисту бізнес-інтересів за допомогою інституту бізнес-омбудсмена» 

«Альтернативні способи вирішення спорів: практичні кейси від «інхауса» 

«Електронні докази як самостійний спосіб доведення з точки зору інхаусів транснаціональної 

корпорації» 

«Комплаєнс в міжнародній компанії: як «продати» бізнесу комплаєнс і необхідність його 

дотримання, якщо ти –- комплаєнс-фахівець. Практичні поради здійснення функції комплаєнс-

фахівця» 

«Електронні докази» 

1150.  Мельніков Олександр «Підготовка судової промови» 

1151.  Мельченко Віталій Іванович «Порядок притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення правил 

адвокатської етики» 

1152.  Мелян Наталія Юріївна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

«Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1153.  Менщеніна Тетяна «Управління особистим капіталом – останні тенденції у ВБ» 

1154.  Меркулова Катерина «Гра на чужому полі: чим фармацевтична галузь цікава для адвокатів» 
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1155.  Меттьюс Даррен «Як працює фінансова розвідка» 

1156.  Мехті Ільгар «Побудова культури integrity в компанії» 

1157.  Мєлєшак Олена «Функції і роль судді в кримінальному процесі на стадії досудового розслідування» 

«Слідчий суддя, його функції та роль у кримінальному провадженні» 

1158.  Мєтєлєва Інна «Діалог з реальним інвестором: можливості та перспективи» 

1159.  Микитин Юрій Іванович «Особливості медіації в кримінальному процесі» 

1160.  Миколенко Олександр Іванович «Тенденції розвитку адміністративної юстиції» 

1161.  Миланич Андрій Михайлович «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1162.  Миргородський Денис  «Юридична підтримка бізнесу» 

1163.  Мирошниченко Наталія «Тренди 2018 в міжнародних перевезеннях: нововведення, арбітраж, суперечки» 

1164.  Мисник Наталія Володимирівна Тема: «Судова практика щодо вирішення спорів про корпоративне управління та реалізацію 

корпоративних прав» 

1165.  Михайленко Віра Володимирівна «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Вилучення та арешт майна у кримінальному провадженні: зміни і тенденції 2016 року» 
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«Найважливіші рішення Європейського суду з прав людини у сфері сімейних правовідносин (за ст. 8 

(Європейської) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)» 

1166.  Михайленко Леся «Як убезпечити себе від кібератак і захистити інформацію» 

1167.  Михайлов Тимур Миколайович «Свобода підприємницької діяльності в зоні АТО та відповідальність за фінансування тероризму: 

ризики для бізнесу» 

1168.  Михайлова Людмила «Відповідь на виклики сьогодення для корпоративного секретаря: героїзм чи повсякденна робота?» 

1169.  Михайлюк Артем  «E-governancе в Україні» 

1170.  Михальський Юрій Анатолійович «Вплив європейського законодавства на регулювання вітчизняного грошового обігу» 

1171.  Мицик Адам «Інвестиційні ризики України – вплив на структурування та умови  M&A» 

1172.  Мицик Олег Володимирович «Дії адвоката по збору доказів, як сторони провадження. Проблемні питання КПК України щодо 

рівності сторін» 

1173.  Мицик Ольга «Структурування рітейлу» 

«Вплив зміни законодавства на виконання договірних зобов’язань» 

«Спори, пов’язані з подвійним оподаткуванням платою за землю» 

1174.  Мишкіна Марина Альбертівна «Визначення підвідомчості та підсудності справ господарським судам» (400/е) 

«Процесуальні особливості розгляду справ, пов’язаних з банківською діяльністю» (412/е) 
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«Зловживання процесуальними правами учасниками господарського процесу» 

«Загальні підходи та проблемні питання розмежування юрисдикції судів щодо вирішення спорів, що 

виникають у сфері земельних відносин. Порівняльний аналіз процесуальних засобів вирішення спорів 

судами господарської та адміністративної юрисдикцій»  

«Судова практика вирішення спорів, що виникають у зв'язку з переходом права власності на будівлю 

або споруду, розташовану на відповідній земельній ділянці». 

1175.  Міклош Іван  «Міжнародне податкове регулювання: вплив світової реформи на український бізнес» 

1176.  Мілютін Арсеній  «Практика вирішення кредитних спорів» 

1177.  Міндрул Анастасія «Особливості придбання прав на торговельні марки за кордоном і врегулювання конфліктних 

ситуацій мирним шляхом» 

1178.  Мінін Олександр «Агросектор - оподаткування по-новому» 

«Чому порушення кримінального провадження з ухилення від сплати податків за результатами 

аналітичного дослідження протиправне» 

«Правила адвокатської етики у взаємовідносинах адвоката з клієнтом» 

«Відповідальність за порушення правил адвокатської етики» 

1179.  Мірошник Ірина «Роль упаковки і нових технологій  захисті споживача від контрафакту, сірого і чорного імпорту. 

Нові можливості упаковки в безпеці та роботі зі споживачем» 

1180.  Мірошников Євген «Боти у кримінальному процесі: актуальність та практика» 
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1181.  Мірошниченко Анатолій «Обмеження обороту земель сільськогосподарського призначення за чинним законодавством та у 

законопроектних ініціативах» 

1182.  Міськів Оксана Тарасівна «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1183.  Місяць Андрій Петрович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Новели процесуального законодавства у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення 

права на справедливий суд». Антидискримінаційні аспекти Закону» 

«Межі оцінювання якості, повноти та своєчасності надання БПД: Стандарти якості надання 

БПД. Правила адвокатської етики. Договір про надання БПД. Доручення з надання БПД» 

«Особливості розгляду спорів за участі іноземних осіб»  «Практика застосування Правил 

адвокатської етики при розгляді дисциплінарних справ ВКДКА» 

«Особливості надання професійної правничої допомоги суб'єктам виконавчого провадження з 

різним правовим статусом » 

«Роль адвоката при наданні правничої допомоги при примусовому зверненні стягнення на майно» 

«Правовий супровід виконання рішень, що зобов'язують боржника вчинити певні дії, або 

утриматись від їх вчинення» 

«Запобігання корупції в діяльності державних та приватних виконавців» 

«Новели судової практики в сфері виконання судових рішень» 

«Застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською 

діяльністю» 

1184.  Місяць Віталій Петрович «Співпраця юридичного бізнесу та громадськості задля посилення правових можливостей українців»  
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1185.  Міцкене Ельміра  «Автоматизація процесу виконавчого провадження та створення інформаційних систем (AIS та 

PLAIS) – як правового інструменту для ефективного виконавчого провадження в Україні» 

1186.  Мішенкова-Данелюк Ганна  «Юридична підтримка бізнесу» 

1187.  Мішин Микола «Податковий контроль. Загальний огляд попередньої звітної кампанії та перевірок у 2017р.» 

«Перевірки контрольованих операцій: позиція податкових органів» 

«Трансферне ціноутворення» 

«Трансфертне ціноутворення, контрольно-перевірочна робота, позиція ДФС, на що звернути увагу 

під час перевірки безподаткового виведення капіталу за кордон» 

1188.  Міщенко Іван М. «Визначення матеріальної шкоди при розгляді справ про порушення права інтелектуальної 

власності» 

«Запобігання зловживанням учасниками судового процесу своїми процесуальними правами: 

механізми для дії» 

«Новели проекту нового Господарського процесуального кодексу України» 

«Антикризові внутрішні комунікації: як не виростити ворога всередині компанії» 

1189.  Могильницький Віктор Юрійович «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1190.  Моісеєв Юрій  «Продаж заставного майна у справах про банкрутство» 

«Проблеми реалізації майна боржників: перехід на електронні відкриті майданчики. Судовий 



 

184 

 

контроль процесу реалізації майна» 

«Професійна діяльність арбітражних керуючих» 

«Розвиток інституту неспроможності в Україні» 

«Підготовка до продажу майна в процедурі банкрутства» 

«Розпорядження майном боржника. Що нового?» 

«Виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства: протидія та санкції» 

1191.  Мокан Василь  «Правова політика: гра за правилами та без» 

1192.  Мокіна Інна Володимирівна «Правове регулювання надання психіатричної допомоги та дотримання прав людини у сфері 

психіатрії» 

1193.  Молотай Олександр  «Tech & Law» 

«ТМ у зовнішньоекономічній діяльності. Реєстрація в митному реєстрі» 

1194.  Молчанов Андрій «Протидія процесуальним диверсіям у корпоративних спорах» 

1195.  Молчанов Антон «Розвиток інституту неспроможності в Україні» 

«Судовий контроль за санацією. Важливі аспекти для суду, кредитора та боржника. Успішні 

санації українських компаній» 

1196.  Монаєнко Антон Олексійович «Визначення правової природи окремих актів суб’єктів владних повноважень та порядку їх 

оскарження (податкових консультацій, актів планових та позапланових перевірок)» (229/е) 
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1197.  Монастирецький Микола Григорович «Основні напрями впровадження інформаційних технологій у Державному підприємстві 

«Український інститут промислової власності» 

1198.  Моніна Інга Анатоліївна  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1199.  Моніч Богдан «Кримінальна відповідальність за постановлення суддями завідомо неправосудних рішень: українські 

реалії та міжнародний досвід» 

1200.  Моргун Дмитро «Екстрадиція як інститут кримінального процесу. Тактики захисту» 

1201.  Мороз Віктор «Практичні механізми захисту прав клієнтів банків при виведенні банків з ринку. Захист інтересів 

клієнтів банків» 

«Практичні механізми захисту прав клієнтів банків при виведенні банків з ринку. Захист інтересів 

клієнтів банків» 

«Способи протидії рейдерським атакам: превентивні дії, активна протидія, судовий захист» 

«Визнання права власності в порядку спадкування за законом і за заповітом» 

«Віндикація як ефективний спосіб захисту прав власності» 

«Екзотичні» процесуальні диверсії» 

1202.  Мороз Катерина  «Телеформат як правовий гібрид, який неможливо підвести під захист одного об’єкта 

інтелектуальної власності» 

1203.  Мороз Павло «Зміна порядку реєстрації – проблемні моменти» 
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«Оскарження реєстраційних дій: Мін’юст vs. суд» 

«Українські реалії захисту, розшуку і повернення активів» 

1204.  Мороз Сергій Вікторович «Адвокатська таємниця: особливості теорії забезпечення та практика реалізації. Нові виклики і 

ризики для адвокатів» 

«Відеофіксація слідчих дій представником захисту» 

1205.  Морозов Анатолій Георгійович «Організаційно-правові проблеми розвитку кооперативного руху в аграрному секторі України» 

1206.  Москаленко Катерина «До питання про право дітей, народжених в результаті застосування допоміжних репродуктивних 

технологій, на інформацію про своє генетичне походження» 

1207.  Москалик Андрій  «Чи є майбутнє у проектів ДПП у сфері енергетики в Україні» 

1208.  Москвіна Тетяна Валеріївна «Актуальні питання участі адвоката у вирішенні житлових спорів» 

1209.  Мосов Сергій Петрович «SWOT-аналіз Національної системи інтелектуальної власності в Україні» 

1210.  Мотелюк Олексій Вільямович «Медіація та інші сучасні методи альтернативного вирішення спорів (ADR). Їх застосування у 

практичній діяльності адвоката під час його участі у цивільному (господарському) процесі» 

«Нотаріальний процес та спадкові правовідносини. Пов’язані аспекти практичної діяльності 

адвоката під час його участі у цивільному процесі» 

1211.  Мошевська Оксана «Особливості припинення орендних відносин після вчинення правочину з нерухомістю, 

розташованою на земельній ділянці» 
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1212.  Мудра Ірина  «Концептуальні положення законопроекту «Про фінансову реструктуризацію», пропозиції щодо 

удосконалення законодавчої ініціативи» 

1213.  Мудрецький Роман Володимирович «практика слідчих суддів при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному процесі» (318/е) 

1214.  Музика Леся Анатоліївна «Проблемна практика ЄСПЛ у цивільних справах» 

1215.  Музика-Стефанчук Оксана 

Анатоліївна 

«Європеїзація та глобалізація банківського законодавства» 

1216.  Музиченко Ольга Олегівна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1217.  Муканова Айгуль Сансизбаївна «Забезпечення права на медичну допомогу затриманим особам та особам, які відбувають 

покарання» 

«Практика ЄСПЛ у сфері охорони здоров’я» 

1218.  Муконін Олександр «Особливості розвитку регіональних юридичних компаній» 

1219.  Муравйов Олексій Валентинович - Окремі питання застосування податкового та процесуального законодавства  (96/е) 

Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами кримінального 

провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді. 133/е 

- «Типові помилки та недоліки в роботі адвоката в цивільному та господарському процесі» 

- «Підстави проведення податкової перевірки: практика та нове законодавство» 
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- «Практичні рекомендації щодо розгляду спорів Вищим адміністративним судом України, зокрема, у 

податкових спорах» 

«Оподаткування адвокатської діяльності» 

 «Актуальні способи захисту платників податків»  

 «Податкові спори. Перевірки. Практичні рекомендації розгляду спорів»   

«Реальність угод та фіктивні контрагенти»   

«Окремі питання застосування податкового законодавства»   

«Окремі питання застосування процесуального законодавства»   

«Новий КАСУ»   

«Оподаткування адвокатської діяльності» 

1220.  Муравська Оксана Олександрівна «Актуальні проблеми судового захисту прав позичальників, поручителів, іпотекодавців після зміни 

кредитора у зобов’язанні» 

1221.  Мусаєва Айгуль  «Загальні принципи роботи адвокатів у питаннях захисту права на медичну допомогу  доступ до 

конфіденційної інформації про стан здоров’я (договір адвоката)»  

 

«Забезпечення права на медичну допомогу затриманих осіб»  

 

«Особливості забезпечення права на медичну допомогу осіб, що відбувають покарання, звільнення 

засуджених за хворобою»  

 

«Використання міжнародних та регіональних механізмів у якості термінових заходів реагування 

(правило 39 Регламенту Європейського Суду, спецдоповідачі ООН)  використання національних не 

судових механізмів (Уповноважений з прав людини, спостережні комісії при облрадах)». 
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1222.  Мусієнко Наталія «Індивідуальна податкова консультація: отримання, оскарження, результат» 

«Особливості застосування санкцій» 

«Особливості оподаткування ПДВ послуг, отриманих від нерезидента» 

1223.  Мусійчук Ірина  «Захист інформації - нова зона ризиків для бізнесу» 

«FCPA: що необхідно знати в Україні про антикорупційне законодавство США» 

1224.  Мушак Олексій  «Tech & Law» 

1225.  Навальнєв Олександр «Відшкодування шкоди, спричиненої банкам їх власниками і пов’язаними особами» 

«Кримінально-правовий захист бізнесу» 

1226.  Навроцький В’ячеслав  «Кримінальна складова відповідальності судді: міжнародні стандарти»  

1227.  Навроцький Дмитро Миколайович. «Кримінальна відповідальність керівника сільгосппідприємства» 

1228.  Нагаєнко Олександр Анатолійович «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків в умовах діючого законодавства; 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб; 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 

несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту; 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат; 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 
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необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди;  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 

експертизою; 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень;  

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна;  

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна; 

Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод; 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені; 

Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків; 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів; 

Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 

Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів; 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість;  

Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди;  

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 
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комісії; 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 

особами; 

Наслідки невірно оформлених касових документів» 

«Перевірки Держпраці – небезпека наслідків для бізнесу» 

1229.  Нагорний Олександр «Альтернативні способи вирішення конкуренційних спорів» 

1230.  Назаренко Діана Леонідівна Етичні питання, що виникають при спілкуванні адвокатів у соціальних мережах  

Загальна тема «Адвокатська етика» 

1231.  Назаренко Максим  «Правильність визначення ринку – ключовий момент в оцінці анти конкурентних ефектів» 

«Основні напрямки антимонопольного комплаєнсу. Практика застосування» 

1232.  Наконечний Віталій Леонідович «Невикористані можливості платників податків» 

1233.  Наконечний Ігор «Заходи примусового виконання судових рішень та їх реалізація: особливості проведення виконавчих 

дій у справах господарської юрисдикції та - цивільному процесі; межі поведінки виконавця при 

вчиненні виконавчих дій; недопустимість зловживання правом у виконавчому провадженні» 

1234.  Налуцишин Віктор Володимирович «Корупційні злочини: сутність, поняття, проблеми розмежування» 

1235.  Наровська Катерина Борисівна «Медіація як позасудовий спосіб вирішення конфліктів (спорів)»  

«Участь неповнолітніх у медіації»  
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«Медіація у сфері охорони здоров’я» 

«Специфіка медіації в сімейних конфліктах» 

«Базові навички медіатора» 

 

«Колаборація або як поєднати професійну правничу діяльність з навичками медіатора» 

1236.  Народенко Артем «Захист інтересів кредиторів в ході реструктуризації» 

1237.  Наставний В’ячеслав Володимирович  «Право на справедливий суд» 

1238.  Настіна Ольга Іванівна «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

1239.  Натуркач Руслана Павлівна «Інститут адміністративного оскарження у сфері державної реєстрації як інструмент захисту і 

відновлення прав громадян та юридичних осіб (узагальнення практики звернень зі скаргами у сфері 

державної реєстрації за матеріалами ГТУЮ у Закарпатській області, аналіз судової практики)» 

1240.  Наум Віталій  «Останні негативні тенденції порушення професійних прав адвокатів - загроза професії» 

«Практичні проблеми дотримання процесуальних гарантій в кримінальних провадженнях щодо 

адвокатів» 

«Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих? Останні негативні тенденції порушення 

професійних прав адвокатів» 

«Фінансування тероризму» 

«Обшук у адвоката» 

1241.  Наумов Сергій Валентинович «Практичні аспекти застосування Цивільного процесуального кодексу та Кримінального 
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процесуального кодексу» 

1242.  Наумов Сергій Михайлович «Оподаткування та звітність індивідуальної адвокатської діяльності» 

«Стабілізація банківського сектору» 

1243.  Невинний Іван Іванович «Відеофіксація слідчих дій представником захисту» 

1244.  Негода Вікторія «Відшкодування збитків державою» 

1245.  Нерсесян Анастасія Ігорівна «Шляхи гармонізації законодавства України до законодавства ЄС в галузі патентування живої 

матерії» 

1246.  Нерсесян Армен Сабірович «Роль адвоката в судовому захисті прав інтелектуальної власності»  

 

«Зміна кваліфікації злочинів проти власності на досудовому слідстві та під час судового розгляду»  

 

«Визначення обґрунтованості підозри під час обрання запобіжних заходів та роль адвоката у її 

спростуванні». 

«Перекваліфікація деяких видів злочинів проти власності» 

«Спеціальна конфіскація: європейський досвід і перспективи для України» 

1247.  Несвітайло Олексій Миколайович

  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1248.  Несінов Олег Миколайович «Забезпечення права на медичну допомогу затриманим особам та особам, які відбувають 
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покарання» 

«Додаткові механізми для захисту права на медичну допомогу особам в місцях утримання під 

вартою і відбування покарання. Використання міжнародних та регіональних механізмів у якості 

термінових заходів реагування» 

«Загальні принципи роботи адвокатів у питаннях захисту права на медичну допомогу  доступ до 

конфіденційної інформації про стан здоров’я (договір адвоката)»  

«Забезпечення права на медичну допомогу затриманих осіб»  

«Особливості забезпечення права на медичну допомогу осіб, що відбувають покарання, звільнення 

засуджених за хворобою»  

«Використання міжнародних та регіональних механізмів у якості термінових заходів реагування 

(правило 39 Регламенту Європейського Суду, спецдоповідачі ООН)  використання національних не 

судових механізмів (Уповноважений з прав людини, спостережні комісії при обласних радах)» 

«Юридична відповідність у сфері охорони здоров’я»  

«Загальні принципи роботи адвокатів у питаннях захисту права на медичну допомогу»  

 «Забезпечення права осіб, узятих під варту та осіб, які відбувають покарання, на медичну 

допомогу» 

1249.  Нестеренко Любов Анатоліївна «Force-majeure», обставини непереборної сили: «хто є хто» і роль ТПП України в їх підтвердженні» 

1250.  Нестеровська Марина  «Case study. Досвід агента ФГВФЛ» 

1251.  Нефьодов Максим «Як виграти тендер і не втратити репутацію: рекомендації для адвокатів» 

«Державні/ публічні закупки» 
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1252.  Нехороших Ірина Володимирівна «Забезпечення ефективної правової охорони знаків для товарів і послуг з урахуванням податкових 

аспектів та стратегії виходу підприємства на закордонні ринки» 

1253.  Нечаєв Юрій «Новели корпоративного законодавства. Squeeze out і корпоративні договори» 

1254.  Нечитайло Олександр  «Актуальні тенденції в практиці адміністративних судів у податкових спорах» 

«Зловживання повноваженнями контролюючих органів у контексті зловживання правами у 

податкових відносинах» 

1255.  Нємчинова Кристина «Захист персональних даних клієнтів та адвокатська активність у соціальних мережах» 

1256.  Нижник Дмитро Віталійович «Особливості підготовки матеріалів для проведення дослідження об’єктів нерухомості, будівельних 

матеріалів, конструкцій та відповідних документів» 

1257.  Ніжнік Марія  «Ефективність роботи АМКУ. Досвід застосування методики розрахунку штрафних санкцій за 

порушення конкурентного законодавства» 

«Захист конкуренції: вектори покращення» 

«Конкуренція на енергетичних ринках. Рекомендації та санкції АМКУ» 

1258.  Нікітіна Ірина «Не запливати за байки! Юридичні байки про те, як бізнес сам собі шкодить» 

1259.  Нікітіна Олександра  «Сфера авіаційних перевезень: як підвищити конкуренцію на ринку інструментами АМКУ» 

1260.  Нікітченко Сергій  «Кримінально-правовий захист бізнесу» 
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1261.  Нікітюк Катерина Олександрівна «Актуальні питання участі потерпілого у кримінальному процесі» 

«Типові помилки у спадкових справах» 

«Адвокат, як представник потерпілого у кримінальному процесі»  «Затримання та застосування 

запобіжного заходу. Тактичні прийоми» 

«Участь адвоката на стадії застосування запобіжного заходу. Тактичні прийоми» 

«Надання правової допомоги, підготовка та супроводження свідка, підозрюваного, потерпілого під 

час допиту» 

1262.  Нікіфоров Андрій «Особливості обслуговування зовнішнього боргу» 

1263.  Ніколаєв Віктор «Проблемні питання іпотечних правовідносин. Спори з банками: стратегії та тактики перемоги. 

Новації Закону України               «Про виконавче провадження». Судова практика 2016-2017» 

1264.  Ніколаєв Ігор «Розділення активів: чи можна погасити кредиторські вимоги за рахунок продажу майна 

частинами» 

«Електронна торгівля борговим майном: організаційні, технічні та юридичні аспекти» 

«Можливості реструктуризації заборгованості – про що (не) можна домовитися із банком. Що 

потрібно знати юрисконсульту компанії» 

1265.  Ніколаєвська Ірина «Вимоги FCPA&UK Bribery Act до українських компаній» 

«Перспективи застосування договорів акціонерів (учасників) з кредиторами та іншими третіми 

особами. Альтернативні способи формалізації відносин між акціонерами, товариством, третіми 

особами» 

«Побудова комплаенс-програм в українських компаніях» 
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1266.  Ніколайчик Олександр  «Нові юридичні професії, або in-house майбутнього» 

1267.  Ніцевич Артур «Особливості юридичного бізнесу на півдні» 

1268.  Новаков Антон «Виконання рішень немайнового характеру» 

1269.  Новіков Вадим «Економічний аналіз в справах про захист конкуренції» 

1270.  Новіков Віктор  «Зміни в законодавчому регулюванні діяльності ФГВФЛ» 

«Зловживання сторін судових процесів заходами забезпечення позову» 

«Ключові напрямки розвитку системи гарантування вкладів» 

1271.  Новіков Ілля «Адвокатська промова – візитна картка адвоката» 

«Глава 30 КПК України: що пішло не так з судом присяжних» 

«Особливості роботи захисника (адвоката) у кримінальних справах в Російській Федерації» 

1272.  Новіков Михайло Миколайович  «Розгляд справи безстороннім і справедливим судом» 

1273.  Новікова Наталія Анатоліївна «Новели господарського процесуального кодексу України» 

1274.  Номінас Кирило  «Case study. Побудова антикорупційного комплаєнсу в юридичній фірмі. Окремий випадок» 

1275.  Норберт Вольф «Порядок проведення переговорів під час кримінального провадження. Угода про відшкодування 

шкоди/компенсація між потерпілим та правопорушником у кримінальному провадженні Німеччини» 
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1276.  Носік Володимир «Проблемні питання орендних відносин та способи їх вирішення: Земля поза законом» 

1277.  Нота Микита  «Практика в перспективи приватноправових спорів у сфері захисту конкуренції» 

«Порушення конкурентного законодавства: засоби правового захисту» 

1278.  Ноцький Олександр Вікторович «Бути чи здаватись, або кілька претензій до суду у справах про визнання недійсними угод про 

валютне кредитування» 

1279.  Ньоре Моніка «Орган із посередництва та примирення в адвокатурі Німеччини»  «Судова медіація в Німеччині та 

в Україні» 

1280.  Оболонцева Валентина «Загальні принципи роботи адвокатів у питаннях захисту права на медичну допомогу  доступ до 

конфіденційної інформації про стан здоров’я (договір адвоката)»  

«Забезпечення права на медичну допомогу затриманих осіб»  

«Особливості забезпечення права на медичну допомогу осіб, що відбувають покарання, звільнення 

засуджених за хворобою»  

«Використання міжнародних та регіональних механізмів у якості термінових заходів реагування 

(правило 39 Регламенту Європейського Суду, спецдоповідачі ООН)  використання національних не 

судових механізмів (Уповноважений з прав людини, спостережні комісії при обласних радах)» 

«Особливості реалізації національного превентивного механізму в Україні: модель Омбудсман+» 

1281.  Овсієнко Андрій Анатолійович «Судова практика у справах поділу майна подружжя в контексті земельних правовідносин» 

1282.  Овчаров Денис Геннадійович «Діяльність адвоката в інтересах клієнта на досудовому слідстві з економічних злочинів» 

«Case study. Які небезпеки приховує в собі допит працівників підприємства» 
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«Діяльність адвоката у сфері економічних злочинів: права та обов’язки адвоката перед клієнтом 

під час допиту  ефективна діяльність адвоката під час обшуку» 

«Підготовка до спілкування з силовиками як кращий тимбілдінг» 

«Як захистити себе, свої права та адвокатську таємницю в сучасних умова» 

«Помилки адвоката під час обшуку» 

«Детективний жар, або Судові історії з життя бізнесу» 

«Захист ІТ-компанії від неправомірних дій правоохоронців» 

«Обшук: нова процедура. Чи дійсно обшуки стануть безпечними, чи адвокатам рано 

розслаблятися?» 

«Реформа процесуального законодавства. Кримінальний процес» 

«Рецепти успішного допиту – безпека і передбачуваність для клієнта» 

«Особливості розгляду справ за статтями 176, 177, 203-1, 216 і 229, 231, 232 КК України. 

Актуальна судова практика» 

«Кримінальне переслідування за рейдерство» 

«Зловживання втручанням у приватне спілкування. Практика оскарження» 

«Прийняття управлінських рішень під час кримінального переслідування компанії» 

«Досудове розслідування по економічним злочинам / тактика та стратегія захисту для адвокатів» 

«Як накласти спецконфіскацію. Приклади із судової практики» 

«Доступ до матеріалів справи на початкових стадіях — запорука відкритої процесуальної боротьби 

у змагальному процесі» 

«Адвокат з економічних злочинів. Від затримання до суду» 
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1283.  Овчаров Микола Михайлович «Увага як інструмент впливу» 

1284.  Овчинніков Дмитро «Психологія брехні або як розпізнати обман?» 

1285.  Овчиннікова Альбіна Петрівна «Ораторське мистецтво та риторика» 

1286.  Огнев’юк Ярослав Вікторович «Особливості досудового слідства злочинів проти прав на торговельні марки» 

«Роль адвоката у кримінальному провадженні щодо злочинів проти промислової власності» 

«Заходи забезпечення позову в спорах у сфері захисту прав інтелектуальної власності» 

«Футуристичний прогноз розвитку права інтелектуальної власності» 

«Особливості судового захисту прав на торговельні марки за новим ГПК» 

1287.  Огорілко Юрій Володимирович  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1288.  Огороднійчук Ігор Олександрович «Земельні відносини» 

«Сільськогосподарські землі. Земельний банк» 

1289.  Огороодник Діна «Новели доказування в господарських та цивільних спорах» 

1290.  Огренчук Анна «Судова реформа: новації в дії. Головні індикатори змін у сфері правосуддя» 

«Експертне забезпечення правосуддя: процесуальні можливості інституту експертів з питань 
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права» 

«Юридична підтримка бізнесу» 

1291.  Огриза Вікторія «Розвиток інфраструктури» 

«Трансформація торгового знака в загальновживаних позначеннях» 

«Захист прав споживачів: актуальна судова практика» 

«Просування юриста всередині компанії і на зовнішньому ринку» 

1292.  Оджиковський Віталій  «Податкові спори в аспекті реформи судочинства» 

«Загальна характеристика та особливості правового регулювання місцевих податків» 

«Акцизний податок» 

«Екологічний податок» 

1293.  Одинець Олександра  «Несумлінність заявника при подачі заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг: деякі 

практичні аспекти» 

1294.  Окунєв Олександр «Корпоративний секретар на підприємстві. Ч.1» 

1295.  Олейник Ірина Вячеславівна «Перевірки Держпраці: підстави, порядок, наслідки» 

1296.  Олейник Катерина  «Національні інструменти захисту торгових марок в Інтернеті» 

1297.  Олейнік Дмитро «Особливості участі адвоката в кримінальному провадженні»  «Особливості участі адвоката в 

адміністративному процесі» 
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1298.  Олексіюк Максим «Несправедливі умови договору: від теорії до практики. Свобода договору vs. істотні умови 

договору» 

«Вимагають оцінку землі – довго, дорого, та чи потрібно?» 

«Адвокатська етика у ході судового розгляду справи» 

«Етичні аспекти у стосунках між адвокатами» 

1299.  Олендер Ігор  «Функції суду у справах за зверненнями податкових органів» 

«Тенденції в практиці вирішення податкових спорів в Україні» 

«Актуальна практика адміністративних судів у спорах з ДФС» 

«Особливості доказування у спорах з ДФС» 

«Основні зміни в питанні доказів та доказування в податкових спорах» 

«Процесуальні строки в податкових справах» 

1300.  Оленчик Андрій «Ключові напрямки розвитку системи гарантування вкладів» 

1301.  Оленюк Андрій  «Правове забезпечення девелопменту. Структурування угод у сфері відновлюваної енергетики» 

1302.  Олефір Андрій Олександрович «Захист прав учасників публічних закупівель (тренінг з використанням кейс-методу)» 

1303.  Олехов Ігор  «Банківський сектор: перспективи і реформи» 

1304.  Олещенко Іванна «Маркетинг і реклама як основний інструмент виведення міжнародного бренду на локальний ринок» 
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«Комплаенс в системі корпоративного управління» 

1305.  Олійник Алла  «Право громадян на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, або суду» 

«Судова реформа: новації в дії. Правосуддя і суміжні правові інститути: паралелі, що 

перетинаються» 

1306.  Олійник Дмитро  «Створення додаткової вартості юридичних послуг» 

1307.  Олійник Олег Володимирович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

1308.  Олійник Олександр «Визначення місця проживання дитини: останні підходи Верховного Суду України» 

1309.  Ольшанський Олександр «Діджиталізація держави» 

1310.  Омелінська Марина Олександрівна «Особливості застосування медіації при врегулюванні трудових спорів у цивільному та 

господарському процесах» 

1311.  Омельченко Алена «Юридичний супровід антидемпінгових розслідувань» 

«Розвиток професії юрисконсульта» 

1312.  Омельченко Андрій Володимирович «Призначення та проведення експертиз у судовому провадженні» 

1313.  Омельченко Олег  «Захист посадових осіб компанії в рамках кримінального провадження» 

1314.  Омельченко Тарас Володимирович  Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 
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 Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1315.  Ониськевич Наталія Володимирівна «Примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)» 

1316.  Оніщенко Олександр  «Зворотний зв’язок: що змінюється після цього в юрфірмі? Customer Experience як фундамент 

стійкого розвитку» 

1317.  Оніщук Микола Васильович «Реформа суддівської освіти в Україні» 

1318.  Онуфрієнко Олександр  «Захист міноритарних акціонерів. Інститут похідного позову» 

«Законопроект про ТОВ – новели та перспективи прийняття» 

«Порядок спадкування корпоративних прав» 

«Корпоративні права як об’єкт сімейних відносин та шлюборозлучних процесів» 

«Як правильно сформулювати позовні вимоги» 

1319.  Опімах Роман  «Правові та економічні основи енергетичної безпеки України» 

«Україна на енергетичній карті Європи» 

1320.  Опришко Людмила Володимирівна «Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини», «Право на свободу висловлювання. 

Практика Європейського Суду з прав людини по статті 10 Європейської Конвенції» 

1321.  Орел Анатолій Іванович  - Особливості та проблемні моменти апеляційного провадження в кримінальних правах за новим 

кримінальним процесуальним кодексом України. (103/е) 
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1322.  Оридорога Дмитро Валерійович «Податкові перевірки 2018» 

1323.  Орлеан Андрій Михайлович «Перспективні напрями адаптації законодавства України у сфері кримінального судочинства до 

законодавства ЄС» 

1324.  Орлов Микола Васильович «Земельні відносини» 

«Агробізнес. Сільське господарство. Податки. Облік» 

1325.  Орлова Світлана Олександрівна "Загальні положення щодо порядку розгляду заяв про перегляд судових рішень за ново виявленими 

обставинами у суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій" 

«Строк давності як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності та покарання 

(судова практика)» 

1326.  Орлюк Олена «Реформа у сфері інтелектуальної власності в Україні у розрізі боротьби з підробками і 

піратством» 

1327.  Ортинська Ірина «Як перекласти мову технаря на мову патентних повірених та скласти заявку на отримання 

винаходу» 

1328.  Ортинська Марія Юріївна «Практичні аспекти захисту промислових зразків в ЄС» 

«Права інтелектуальної власності при М&А: як не купити кота в мішку» 

«Участь у міжнародних професійних організаціях: шкідливі поради» 

«Тонкощі патентування в Україні та за кордоном» 

«Добре відомі ТМ: українські хроніки» 
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«Як рейдери можуть заволодіти бізнесом, «вкравши» інтелектуальну власність» 

«Як досягти конкурентних переваг і не втратити свою інтелектуальну власність при виході на 

зарубіжні ринки» 

«Антиконкурентні практики» 

«Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності» 

«Судова реформа: чи виправдались очікування бізнесу?» 

«Діяльність адвоката у справах щодо порушення патентних прав та визнання недійсним патентів» 

«Спори по винаходах. Як доказати авторство та пріоритет (першість)» 

1329.  Осборн Саймон «Майбутнє корпоративного управління» 

1330.  Осіпов Андрій  «Як убезпечити бізнес від втрати торгової марки» 

«Публічна промова як обов’язок адвоката» 

1331.  Остапчук Вікторія Гнатівна «Проблемні аспекти оподаткування виплат роялті нерезидентам» 

1332.  Острікова Тетяна «Податок на виведений капітал та трансфертне ціноутворення» 

«Актуальні питання прямого оподаткування» 

«Податок на виведений капітал – ЗА! Втрати бюджету та чи стане разове декларування активів 

резидентів України достатнім компенсатором цих витрат?» 

1333.  Острович Сергій Ернестовнч - Податкове законодавство - актуальні питання застосування 
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1334.  Островський Сергій «Застосування англійського закону про спільні підприємства для врегулювання відносин акціонерів» 

1335.  Осудар Оксана Петрівна «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1336.  Отраднова Олеся Олександрівна «Європеїзація» українського деліктного права як тенденція розвитку сучасної цивілістичної 

доктрини» 

1337.  Отрош Інна Олексіївна  

 

Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1338.  Охотнікова Наталія Геннадіївна «Застосування тимчасових заходів згідно з Правилом 39 Регламенту Європейського Суду з прав 

людини» 

1339.  Охрімчук Людмила Іванівна Проблемні питання застосування іпотечного законодавства 

Порядок оскарження судових рішень у касаційному провадженні 

1340.  Охромєєв Юрій Геннадійович «Показання свідка, як доказ у справах, пов'язаних із захистом на винаходи та корисні моделі» 

1341.  Очеретько Євгенія  «Як утримати баланс між антимонопольним і антикорупційним комплаєнсом при відборі 

контрагентів» 

1342.  П’єдімонте Стефано «Європейська конвенція з прав людини та практика її тлумачення і застосування ЄСПЛ» 

1343.  Павленко Володимир  «Які новаторські підходи і прийоми можуть протистояти процесуальним «диверсіям» 

недобросовісного боржника» 
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«Перешкоди в реалізації активів банкрута: створення та протидія» 

«Перешкоди в ході виконавчого провадження, втручання третіх осіб» 

«Ліквідація: інструмент захисту?  Практичні кейси» 

1344.  Павленко Олександра  «Перші оцінки реформи виконавчого провадження» 

«Лобізм: іноземний досвід та перспективи» 

«Врегулювання спору за участю судді за Господарським кодексом України» 

«Забезпечення позову. Інструмент захисту чи рейдерства?»  

«ДПП як інструмент GR: структурування проектів» 

«Юридичний супровід виборчих кампаній» 

«Як отримати належне забезпечення доказів» 

«Актуальні питання на шляху розвитку правової держави України» 

1345.  Павлишин Андрій  «Приватна медицина. Правове регулювання та найближчі очікування» 

«Реклама медичних послуг та фармацевтики. Судова практика» 

«Еволюція юридичних послуг. Як технології змінюють юридичний бізнес» 

1346.  Павлович Дмитро Михайлович «Проведення податкової перевірки» 

1347.  Павлутс Деніелс «Що таке стратегія і чи дійсно вона нам потрібна?»   

«Висновки: основні елементи та принципи стратегічного планування»   
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«Створення умов для ефективної стратегії: де ми зараз і куди ми йдемо»   

«Розробка стратегії вищого рівня: місія, бачення, стратегічні цілі» 

1348.  Павлюк Поліна Петрівна «Прийом деконструкції – елемент адвокатської майстерності» 

1349.  Падалка Олександр  «Іноземні правовласники vs український бізнес: хто переможе в протистоянні за зміни анти 

піратського законодавства» 

«Інтернет-продаж контрафакту – бізнес чи шахрайство» 

«Авторське право і суміжні права» 

«Український досвід визнання торгових марок добре відомими» 

1350.  Падучак Богдан «Вплив контрафакту та піратства на розвиток вітчизняного виробництва, впровадження 

інноваційних виробництв і економічний розвиток держави» 

«Інтелектуальне» судочинство» 

1351.  Паламарчук Олег Володимирович «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків в умовах діючого законодавства; 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб; 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 

несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту; 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат; 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 

необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди;  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 
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експертизою; 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень;  

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна;  

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна; 

Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод; 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені; 

Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків; 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів; 

Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 

Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів; 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість;  

Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди;  

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 

комісії; 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 
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особами; 

Наслідки невірно оформлених касових документів» 

«Актуальні питання захисту суб’єктів господарювання та їх службових осіб від необґрунтованих 

донарахувань за ухилення від сплати податків в умовах діючих редакцій ПК і КПК України» 

«Допити службових осіб, арешт майна, конфіскація та спеціальна конфіскація» 

«Екологічні перевірки. Ризики та способи захисту від негативних наслідків» 

1352.  Палій Валентин  «Вичерпання виключних прав на торгові марки України» 

«Останні тенденції розгляду справ про захист прав інтелектуальної власності в господарських 

судах» 

«Сучасний стан вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності в Україні» 

«Судовий захист прав інтелектуальної власності в сфері фармації» 

1353.  Палій Юлія Дмитрівна «Погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою» 

1354.  Пампуха Геннадій Геннадійович «Особливості призначення та проведення судової експертизи в цивільному процесі» 

«Застосування електротехнічної експертизи в енергетичній галузі та щоденному житті»   

«Вирішення спірних питань міжнародних процесів за допомогою арбітражу» 

«Особливості адвокатської практики в міжнародному арбітражному процесі» 

«Правове регулювання проведення експертиз у судовому провадженні у світлі набуття чинності 

Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» 
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«Електротехнічна експертиза» 

«Захист прав аграрія через суд – як вигідно використати судові можливості» 

«Особливості визнання висновку експертів як належного доказу в арбітражному процесі» 

«Правова політика: гра за правилами та без» 

1355.  Панаіотіді Світлана «Державний контроль закупівель в сфері охорони здоров’я: забезпечення конкуренції в соціально 

чутливих галузях» 

«Державні/ публічні закупки» 

1356.  Панасюк Олександр Анатолійович «Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному 

доказуванні: проблемні питання судової практики» 

1357.  Панкратова Людмила «Розвиток зовнішніх зв’язків адвокатів, регіональних органів адвокатського самоврядування із мас-

медіа та громадськими організаціями» 

1358.  Панов Сергій  «Банківський сектор: перспективи і реформи» 

«Концептуальні положення законопроекту «Про фінансову реструктуризацію», пропозиції щодо 

удосконалення законодавчої ініціативи» 

«Бізнес-виклики 2016» 

«Наслідки останніх реформ для фінансових інститутів. Збільшення впливу адвокатів на діяльність 

інститутів фінансового ринку: прогнози на 2017-2018 роки» 

«Інвестування в банківський сектор» 

«Протидія корпоративному шахрайству» 
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«Структурні перетворення української промисловості» 

1359.  Панова Аліса Віталіївна «Теорія і практика визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні» 

«Окремі питання визнання доказів недопустимими у зв’язку з істотним порушенням прав і свобод 

особи» 

1360.  Пантелєєв Сергій  «Організація діяльності прокуратури із запобігання і протидії корупції в роботі Державної 

фіскальної служби України» 

«Забезпечення захисту бізнесу від протиправних дій державних органів» 

1361.  Панфілова Алла Василівна «Інновації Цивільного процесуального кодексу України» 

1362.  Панченко Олена Олександрівна «Новели адміністративного процесу»; «Новели цивільного судочинства» 

1363.  Панченко Сергій «Новели судової практики щодо арешту морських суден в Україні» 

1364.  Панчошнік Ірина Зіновіївна «Путівник по судовій експертизі» 

1365.  Панчук Богдан  «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як майданчик між суб’єктами сфери 

інтелектуальної власності з питань реформування» 

1366.  Папакуль Валерій «Тенденції юридичного ринку України»  «Конкуренція між юридичними компаніями»  «Компанія-

бутік або класична фірма – що краще?»  «Нові стратегії управління компанією» 

1367.  Паперник Сергій «Закон про фінансову реструктуризацію: рік потому» 

«Корпоративні відносини» 
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«Майстер-клас на тему «Криптовалюти для адвоката: все, що необхідно знати»» 

«Legal tech» 

«Розшук і повернення активів банку» 

«Захист інтересів сторін у процедурі фінансової реструктуризації» 

1368.  Папуашвілі Георгій  «Імплементація принципів верховенства права в регіоні» 

«Доступ до конституційної юриспруденції: український та іноземний досвід щодо ролі загальних 

судів» 

1369.  Параскева Оксана «Галузеві вимоги до структури бізнесу на прикладі банків» 

1370.  Пархоменко Павло Іванович «Право на справедливий суд (ст. 6 Конвенції)» 

«Вступ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ознайомлення з принципами, 

стандартами та цінностями ЄКПЛ»; 

«Європейський суд з прав людини» 

«Критерії прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини» 

1371.  Пархомчук Михайло Анатолійович «Особливості підготовки матеріалів для проведення досліджень обставин та механізму дорожньо-

транспортної пригоди» 

1372.  Пасічник Андрій Володимирович «Оціночні категорії права та принцип правової визначеності: імплементація практики 

Європейського суду з прав людини у національне законодавство» 

1373.  Пахаренко Андрій  «Українська просвітницька кампанія: соціальні акції, Музей підробок Українського альянсу з 

боротьби з підробками і піратством» 
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1374.  Пахаренко Олександр «Практичні аспекти боротьби з підробками та піратством» 

«Об’єкти інтелектуальної власності як бізнес-актив» 

1375.  Пахаренко-Андерсон Антоніна «Загрози, які несуть у собі контрафакція і піратство» 

1376.  Пахомовська Наталія  «E- commerce» 

1377.  Пашинський Микола Миколайович «Практичний аспект накладання та зняття арешту, судові спори з Державною виконавчою 

службою»  

«Громадські хвилювання і військовий стан як обставина форс-мажору в договірних відносинах. 

Порівняльно-правовий аспект теорії та практики в цивільному праві»  

«Адвокатський запит. Проблемні питання та шляхи розв’язання» 

«Захист права власності у випадку шахрайських дій зловмисників. Проблемні питання кримінального 

та цивільного процесу» 

«Депозит: проблеми повернення та обмеження регулятора» 

«Застосування практики ЄСПЛ при розгляді податкових спорів» 

«Судова практика оскарження дій НБУ. Судові рішення про визнання недійсними рішень Нацбанку 

про відкликання банківських ліцензій: успіх чи крах? І що далі?» 

1378.  Пашковський Микола «Як змусити слідство виконувати обов’язки щодо збору доказів невинуватості особи» 

1379.  Пашук Тарас  Концепція потерпілої особи у практиці Європейського суду з прав людини) 

«Сучасна судова практика за статтею 8 Конвенції» 
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«Огляд практики ЄСПЛ щодо ст. 6 Конвенції» 

1380.  Пащенко Костянтин «Спори за позовами суб'єктів підприємницької діяльності до ДФС про призупинення реєстрації і 

неприйняття податкових накладних» 

«Обов’язок доказування у справах про оскарження рішень суб’єкта владних повноважень vs принцип 

змагальності сторін» 

«Актуальні правові позиції Верховного Суду в податкових спорах» 

1381.  Педь Ірина Валеріївна «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків в умовах діючого законодавства; 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб; 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 

несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту; 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат; 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 

необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди;  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 

експертизою; 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень;  

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна;  

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна; 
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Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод; 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені; 

Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків; 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів; 

Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 

Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів; 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість;  

Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди;  

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 

комісії; 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 

особами; 

Наслідки невірно оформлених касових документів» 

«Професійне «вигорання», або Як досягти life-work balance в юрбізі» 

«Можливості застосування експертного психологічного та економічного дослідження у справах про 

визнання недійсними угод» 

«Стягнення збитків та упущеної вигоди за неналежне виконання договірних зобов’язань» 

«Актуальні податкові консультації з податку на прибуток» 
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«Моніторинг податкових помилок. Облік податкового ризику при інвестуванні» 

1382.  Пенський Костянтин «Застосування концепції бенефіціарного власника доходу в Україні» 

1383.  Первушина Олена «Робота з державною виконавчою службою і приватними виконавцями» 

1384.  Перепелинська Олена «Арбітраж в Німеччині та в Україні» 

1385.  Перепелиця Андрій Федорович «Коносамент - ключ до грошей чи доказ відповідальності? Погляд українського суду і англійського 

арбітражу» 

1386.  Перепелиця Валерій Володимирович. «Все про паювання майна. Теорія. Практика. 20-річний досвід» 

1387.  Перепелиця Ірина Іванівна «Порядок притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності» 

«Дотримання правил адвокатської етики. Практика розгляду дисциплінарних проваджень 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією» 

«Дисциплінарна відповідальність за невиконання Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Правил адвокатської етики та рішень Ради адвокатів України. Практика розгляду 

дисциплінарних проваджень» 

1388.  Перестюк Наталія «Деофшоризація. Податкові наслідки» 

1389.  Перцова Олена Ігорівна «Останні тенденції рейдерських захоплень в Україні» 

«Корпоративні конфлікти: нові способи протидії рейдерству» 

«Кримінальний наступ: як бізнесу пройти перевірку на пресостійкість» 
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«Останні тенденції рейдерських захоплень в Україні» 

«Перший досвід застосування процесуальних новел» 

«ЩО вважати поважними причинами для поновлення та продовження процесуальних строків» 

«Позасудове врегулювання корпоративних конфліктів» 

«На що звернути увагу при подачі апеляційних і касаційних скарг» 

1390.  Першко Олена Олександрівна «Практичні аспекти застосування Цивільного процесуального кодексу та Кримінального 

процесуального кодексу» 

1391.  Петік Микита «The legal status of the EU-Ukraine Association Council and its decisions» 

1392.  Петренко Євгеній  «Притягнення до відповідальності (в тому числі і до кримінальної) посадових осіб податкових 

органів як інструмент захисту бізнесу» 

«Наслідки оскарження і скасування ППР в контексті кримінального переслідування бізнесу» 

«Тиск податкових органів та незаконні ППР, про неповернення бюджетного відшкодування, про 

«штучне» створення кримінальних податкових проваджень, про дії податкової міліції, в якої немає 

повноважень, про бездіяльність прокуратури, про не допуск адвокатів до проведення обшуку та 

інше»  «Савік Шустер студія» vs. ДФС. Що в результаті?» 

«Тактика дій адвоката під час обшуку юридичної особи, методи фіксації процесуальних порушень» 

«Як мінімізувати ризики притягнення до кримінальної відповідальності на підставі висновків акту 

податкової перевірки підприємства» 

1393.  Петренко Павло «Судова реформа: ефективне правосуддя – очікування vs результати» 
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1394.  Петренко Сергій Анатолійович «Актуальні питання при проведенні судових експертиз в сфері інтелектуальної власності щодо 

хімічних сполук» 

1395.  Петренко Юрій «Спори з регулятором. Судова практика» 

«Реалізація майна в процедурі банкрутства» 

«Сучасний стан банківської системи: проблемні питання та шляхи вирішення» 

1396.  Петрик Євген «Загальні збори акціонерів. Проведення» 

1397.  Петрик Ігор «Спори щодо ТЦУ: практика в Україні та світові тренди» 

1398.  Петриченко Олександр  «Фінансовий моніторинг як один з інструментів забезпечення захисту інтересів компанії з 

контрагентами» 

«Особливості відповідальності посадових осіб компанії за податкові порушення» 

1399.  Петришин Наталія Миколаївна Основні аспекти відшкодування моральної шкоди 

1400.  Петріченко Олександр  «Як клієнти обирають зовнішніх юристів та від чого залежить довгострокове співробітництво» 

1401.  Рабінович Петро «Ризики невизначеності правової визначеності у практиці Європейського Суду з прав людини» 

1402.  Петров Роман Арестович «Засади права ЄС та вступ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 

1403.  Петров Ярослав  «Які проекти можна реалізувати в рамках ДПП з огляду на останні зміни в законодавстві» 



 

221 

 

«Відновлювана енергетика» 

1404.  Петрова Наталія Іванівна «Кодекс етики суддів» 

1405.  Петрова Світлана Дмитрівна «Підвищення кваліфікації адвокатів та міжнародна акредитація адвокатів. Проблеми, 

перспективи» 

1406.  Пилипюк Іванна Володимирівна «Роль і значення іноземних компаній для українських підприємців: сучасні реалії, за і проти» 

1407.  Пирковська Олеся Василівна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1408.  Пирога Сергій Степанович «Новели в законодавстві з примусового виконання рішень. Примусове виконання рішень приватним 

виконавцем» 

1409.  Писанка Анна  «Проблемні питання реєстрації податкових накладних і розрахунок корегувань по ним» 

«Ефективне використання «новинок» Податкового кодексу» 

1410.  Пишний Андрій  «Банківський сектор: перспективи і реформи» 

1411.  Підгорна Степанида Пилипівна Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1412.  Підкович Станіслав «Актуальні практики «патентних сквотерів» на фармацевтичному ринку України» 

1413.  Пікалов Євген «Як юристи можуть допомогти державі повернути виведені активи» 
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1414.  Пінчук Андрій «Особливості оподаткування об’єктів інтелектуальної власності: аналіз законодавчих змін та 

застосування» 

1415.  Пінчук Костянтин  «Алгоритм дій захисника для зміни безальтернативного запобіжного заходу» 

1416.  Пістоне Паскуале «Межі ухилення від сплати податків та агресивного податкового планування» 

1417.  Пітер Мегас «Законодавство та практика США щодо інформаційних технологій» 

1418.  Піцикевич Володимир Васильович «Захист прав на землю. Судовий захист та досудове вирішення проблем землевласників та 

землекористувачів» 

1419.  Плахотнюк Олександр Андрійович «Нестандартні клопотання з метою захисту» 

«Презумпція невинуватості в кримінальному процесі» 

1420.  Плешаков Олексій  «Комплаєнс-перевірка співробітників банку» 

1421.  Плотниченко Олег «Участь ФГВФО в процедурах банкрутства боржників неплатоспроможних банків» 

1422.  Плотніков Олександр «Валютне регулювання» 

1423.  Плотнікова Вероніка Петрівна «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: роль і місце прокуратури» 

1424.  Плющ Аліна «Управління особистим капіталом – останні тенденції у ВБ» 
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1425.  Повзик Євген Вікторович «Медіація у кримінальному процесі» 

1426.  Поволоцький Олексій  «Комплаєнс-функція у великому холдингу на прикладі ДТЕК» 

1427.  Погорецький Микола «Застосування провокації в ході негласних розслідувань: питання правомірності» 

«Допустимість доказів, отриманих за результатами НСРД» 

1428.  Погребной Сергій «Кримінальний наступ: як бізнесу пройти перевірку на пресостійкість»  

«Оптимальна структура системи корпоративної безпеки холдингу - роль зовнішнього 

консультанту» 

«Оптимальна структура системи корпоративної безпеки холдингу» 

1429.  Погребняк Володимир  «Функції господарського суду в процесі банкрутства: особливості судового розгляду» 

«Проект Кодексу про процедури банкрутства - оцінка судді» 

1430.  Погребняк Іванна Євгенівна «Договори з клієнтами в ІТ-бізнесі» 

«BEPS і його вплив на український бізнес» 

1431.  Подільчак Антон  «Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

1432.  Подоляк Аліна «Український досвід захисту від контрафакту. Припинення недобросовісної конкуренції» 

«ІВ як основний актив компанії: особливості структурування та управління портфелем ІВ» 

«Практичні поради щодо припинення неправомірного використання ТМ в інтернеті (соцмережі, 



 

224 

 

метадані, контекстна реклама etc.)» 

1433.  Подоляк Ольга Антонівна - Захист корпоративних прав  

- Особливості розгляду судових спорів, що виникають із забезпечення зобов’язань 

1434.  Подосінов Андрій Олександрович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Негласні слідчі розшукові дії: провокація злочину під час здійснення негласних слідчих розшукових 

дій, як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності» 

«Використання матеріалів негласних слідчих розшукових дій під час судового розгляду справи» 

«Проблемні питання притягнення судді до відповідальності» 

1435.  Подпалов Іван Миколайович «Особливості підготовки та розгляду 

Антимонопольним комітетом України заяв про надання дозволу на концентрацію за участі 

нерезидентів» 

1436.  Подцерковний Олег Петрович «Тенденції розвитку господарської юстиції» 

1437.  Поєдинок Ольга Романівна «Особливості тлумачення міжнародних договорів» 

«Місце та дія міжнародного договору в правовій системі України» 

1438.  Пожидаєв Андрій  «Оскарження повідомлень ФГВФО про нікчемність угод» 

«Як юристи можуть допомогти державі повернути виведені активи» 

1439.  Пожидаєв Геннадій Павлович «Проблемні і актуальні питання застосування кримінального процесуального законодавства на 
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стадії досудового слідства та у суді» 

«Використання криміналістичних знань в адвокатській діяльності» 

«Актуальні питання оподаткування адвокатської діяльності: нормативні основи, особливості 

окремих форм здійснення адвокатської діяльності, практичні проблеми» 

«Проблемні та актуальні питання застосування кримінального процесуального законодавства при 

розслідуванні військових злочинів» 

«Проблеми удосконалення захисту окремих учасників кримінального провадження» 

«Стан і перспективи розвитку криміналістичного забезпечення адвокатської діяльності» 

«Проблеми кваліфікації умисних посягань на життя, здоров’я, статеву свободу та статеву 

недоторканість особи» 

«Змагальність сторін при проведенні досудового слідства у справах підслідним слідчим підрозділам 

Національної поліції» 

«Нові зміни у виконавчому провадженні» 

«Особливості призначення та проведення судових економічних експертиз та судово-психологічної 

експертизи» 

«Особливості призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи та судових 

почеркознавчої та лінгвістичної експертиз» 

«Змагальність сторін при проведенні досудового слідства у справах підслідним військовій 

прокуратурі» 

«Менеджмент, маркетинг та реклама адвокатської діяльності» 

«Порядок призначення і проведення судово-медичних експертиз (досліджень)» 

«Актуальні питання оподаткування адвокатської діяльності» 

«Актуальні питання проведення досудового слідства у кримінальних провадженнях, де 
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підозрюваними є неповнолітні» 

«Оцінка висновків судово-медичної експертизи слідством, судом, адвокатом» 

«Підготовка матеріалів справи для проведення судово-медичної експертизи. Робота адвоката з 

експертом. Заподіяння ушкоджень тупим знаряддям» 

1440.  Позарецька Світлана Михайлівна Актуальні питання застосування норм нового Кримінального процесуального кодексу України 

судами першої інстанції (9/е) 

1441.  Покотило Ігор Миколайович «Психологія допиту» 

«Механізми переконання та впливу в адвокатській діяльності» 

«Ефективні моделі поведінки адвоката» 

«Психология переговоров в адвокатской практике» 

«Психологический контракт, как составляющая адвокатской этики» 

«Адвокатская этика, досье, договор и цена вопроса, как составляющие безопасности адвоката» 

«Ощущение времени или тайм-менеджмент в адвокатской практике»  

«Нумерологическая психология: психодиагностика клиента по дате рождения»  

«Психология разводов» 

«Работа со свидетелем – психология вербовки (агентирование свидетеля)» 

«Психология конфликта»  

«EQ – эмоциональный интеллект» 

«Психология игры и анализ «мишеней» в адвокатской практике» 
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«Психология постановки вопроса» 

«Шестое чувство или как читать реальность с изнанки. Технологии развития интуиции и видения в 

профессиональной деятельности адвоката». «Новий проект ААУ – Протекторат» 

«Страхування професійної відповідальності адвокатів в контексті Програми «Протекторату» 

Асоціації адвокатів України» 

1442.  Покотило Олексій  «Кодекс корпоративної етики» 

1443.  Полатайко Микита Дмитрович «Податкове структурування українського ІТ-бізнесу» 

«Податкове структурування українського  ІТ-бізнесу» 

«ІТ-бізнес та його специфіка в Україні» 

1444.  Поліводський Олександр 

Анатолійович 

«Формування доказової бази у спорах щодо якості харчових продуктів: проблеми та рекомендації» 

«Як взяти землю у держави (земельні торги, способи позаконкурентного отримання земельних 

ділянок, оренда не витребуваних паїв)» 

«Недійсність договорів оренди землі. Судова практика та теорія права: у пошуках єдності. 

Рекомендації для обґрунтування правових позицій» 

«Структурування агробізнесу» 

«Захист прав на землю. Судовий захист та досудове вирішення проблем землевласників та 

землекористувачів» 

1445.  Полікарпов Антон «Private label»: як протистояти роздрібним мережам – досвід корпорації «Рошен» 

«Кондитерські» суперечки корпорації «Рошен». Case study 
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1446.  Поліщук Володимир Анатолійович «Тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон, зокрема, у разі ухилення від виконання зобов’язань, 

покладених на боржника рішенням суду або іншого органу»  

«Правовий і соціальний статус осіб, які беруть участь у зоні АТО» 

«Захист активів в процедурах банкрутства» 

1447.  Поліщук Ганна Борисівна «Новацій Господарського процесуального кодексу в редакції Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу 

адміністративного судочинства та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 

року» 

1448.  Поліщук Інна Юріївна «Використання об'єктів інтелектуальної власності без обліку та оцінки: реалії та перспективи» 

 

«Проблемні питання розрахунку матеріальної шкоди: 

 - практичний досвід визначення збитків від використання комп’ютерних програм без дозволу (на 

прикладі корпорації «Microsoft»)  

 - порушення майнових кіно театральних прав власників кінофільмів іноземного виробництва: 

економічні аспекти  

 - метод роялті як основний інструмент визначення збитків від неправомірного використання 

торговельних марок. Документи, які необхідні судовому експерту для виконання розрахунку»  

 

«Розрахунок збитків за порушення прав інтелектуальної власності: сучасні підходи та перспективи 

удосконалення в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 

 

«Майнова шкода за порушення прав інтелектуальної власності» 

 

1449.  Поліщук Марія  «Особливості анти конкурентної поведінки на ринку туристичних послуг або коли закінчаться 

дешеві путівки» 
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1450.  Поліщук Олег «Електронне декларування як ефективний інструмент комплаєнсу: міжнародний та вітчизняний 

досвід» 

1451.  Половоцький Олексій «Корпоративне управління &Compliance: нові горизонти для корпоративного секретаря» 

1452.  Полтавець Тетяна «Підходи АМКУ при розгляді звернень на концентрації» 

1453.  Полтенко Юрій «Практичні аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайства в мережі 

інтернет» 

1454.  Польщиков Валерій Вікторович «Загальні положення участі адвоката у кримінальному провадженні»   

«Участь адвоката у судовому провадженні в судах першої інстанції»   

«Діяльність адвоката при вирішенні питань щодо застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та участь адвоката у наданні правової допомоги клієнту з питань пов’язаних з 

порушенням правил дорожнього рух»   

«Участь адвоката у міжнародному співробітництві в кримінальному провадженні» 

1455.  Полюхович Валерій  «Енергетика (природний газ, електроенергія, бензин): АМКУ і учасники ринку» 

1456.  Поляк Петро Петрович «Фінансово-управлінський облік та оподаткування у різних формах здійснення адвокатської 

діяльності» 

1457.  Поляков Борис «Практика оскарження результатів аукціону з продажу майна боржника» 

1458.  Поляков Вадим «Кінець ери банківської таємниці, як це вплине на трансфертне ціноутворення» 
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1459.  Полякова Вікторія  «Tech & Law» 

1460.  Поляничко Антон Олегович  

 

Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді 

«Процедурні аспекти податкового контролю в судовій практиці» 

«Зловживання правами у податкових відносинах: звідки, чому і чи можливе взагалі?» 

«Податок на виведений капітал як альтернатива податку на прибуток: чи можливий компроміс і 

чи варто його шукати?» 

«Актуальні питання вирішення податкових спорів у судовому порядку» 

«Договірні відносини» 

«Податкові спори. Судова практика» 

1461.  Понамаренко Сергій «Без обмежень та кордонів: лібералізація валютного контролю від Національного банку України» 

1462.  Пономаренко Денис Васильович «Проблемні питання застосування відео зйомки в судовому процесі»  

«Тактичні питання захисту на стадії досудового розслідування» 

«Допит посадових осіб та персоналу підприємства» 

«Стратегія та тактика захисту в роботі зі слідством на стадії досудового розслідування у справах 

про ухилення від оподаткування та фіктивне підприємництво» 

«Новели КПК та тактика захисту на стадії досудового розслідування в кримінальному 

провадженні» 

«Доступ до матеріалів справи на початкових стадіях — запорука відкритої процесуальної боротьби 
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у змагальному процесі» 

1463.  Попадинець Руслан Дмитрович «Практика Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської області при 

розгляді скарг на дії адвокатів, судовий захист прав адвокатів» 

1464.  Попов Катілін  «Самоврядування приватних виконавців: зарубіжний досвід та перші кроки в Україні» 

1465.  Попов Максим Сергійович «Інтелектуальна власність та Fashion» 

1466.  Попов Сергій «Ключові аспекти розвитку юридичних практик за кордоном» 

1467.  Попова Наталія  «Європейська соціальна хартія та її застосування» 

1468.  Попова Світлана Анатоліївна «Практичні питання участі адвоката при розгляді справ у Апеляційному суді» 

1469.  Попова Тетяна «Діджиталізація держави» 

1470.  Поппервелл Джеймс «Повернення активів через банкрутство та ліквідацію» 

1471.  Поп-Стасів Василь  «Захист інформації - нова зона ризиків для бізнесу» 

1472.  Порада Євгеній  «Структурування істотної участі в банку» 

«Статус інвестора при виведенні з ринку неплатоспроможного банку» 

1473.  Посикалюк Олег Олександрович «Значення acquis communautaire в судовій практиці: на прикладі вирішення спорів щодо права 

інтелектуальної власності» 
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1474.  Посікіра Роман «Проблемні питання іпотечних правовідносин. Спори з банками: стратегії та тактики перемоги. 

Новації Закону України «Про виконавче провадження». Судова практика 2016-2017» 

«Правові проблеми звернення стягнення на предмет іпотеки (за матеріалами судової практики)» 

1475.  Постригань Тетяна Леонідівна «Питання щодо законодавчого регулювання сприяння Державної фіскальної служби України у 

захисті прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» 

«Порядок укладення та зміст зовнішньоекономічних контрактів. Арбітражне застереження» 

1476.  Потапенко Андрій Вікторович «Трудові відносини від оформлення до оскарження у суді. Актуальні питання та розгляд судової 

практики» 

1477.  Потильчак Олександр Іванович Положення Господарського процесуального кодексу України в світлі реалізації основних принципів 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав 

людини  

Захист корпоративних прав  

1478.  Потоцький Микола Юрійович 

 

«Підвідомчість спорів у сфері інтелектуальної власності» 

«Судовий захист комерційних найменувань» 

«Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності» 

«Захист права інтелектуальної власності в Україні» 

«Визнання недійсними прав ІВ на корисні моделі та промислові зразки у судовому порядку» 

«Угода про асоціацію між Україною та ЄС: новели охорони та захисту об’єктів промислової 

власності» 
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«Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельні марки у судовому порядку» 

«Розрахунок збитків за порушення прав інтелектуальної власності: сучасні підходи та перспективи 

удосконалення в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 

«Оскарження рішень Мінекономрозвитку до Апеляційної палати: практичні аспекти» 

«Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні» 

«Майнова шкода за порушення прав інтелектуальної власності» 

«Захист прав інтелектуальної власності від порушень в мережі Інтернет: проблеми фіксації 

інформації та формування доказової бази» 

«Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винаходи та корисні моделі у судовому 

порядку» 

«Розпоряджання правами на об’єкти промислової власності: укладання договорів та їх державна 

реєстрація» 

1479.  Пошва Богдан Миколайович Загальні засади кримінального провадження 

Особливі порядки кримінального провадження. (90/е) 

«Перегляд справ за нововиявленими обставинами»(261/е) 

«Окремі питання застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному 

провадженні» 

«Застосування практики Європейського Суду з прав людини у законодавстві України» 

«Окремі питання застосування практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні: перехід від 

верховенства закону до верховенства права» 

«Службові злочини: актуальні питання судової практики» 
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1480.  Пошиванюк Тарас  «Кримінальне провадження в межах процедури банкрутства» 

«Проблемні аспекти інституту відповідальності в рамках справи про банкрутство» 

«Обшуки, вилучення документів, арешти активів і інші загрози майновим правам юридичних осіб. 

Методи протидії» 

«Оскарження спецконфіскації особами, які не є учасниками кримінального провадження» 

«МАЙСТЕР-КЛАС» 

«Відповідальність слідчих та прокурорів за статтями КК України» 

1481.  Правдюк Віталій Михайлович «Аналіз судового розгляду справ, які виникають у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

«Особливості земельних правовідносин та представництва адвокатів у земельних спорах з огляду на 

останні зміни в законодавстві» 

«Контроль судових процесів. Нові тенденції та алгоритми» 

«Угоди з нерухомістю в нових умовах: корпоративні договори, оренда землі та комерційної 

нерухомості, всі форми відчуження, іпотека» 

«Суди за участю нерухомості: судова практика 2018» 

«Спори, пов’язані із дотриманням цільового призначення землі» 

1482.  Праведна Людмила Миколаївна «Проблемні питання розгляду цивільних справ» 

1483.  Прап’єстіс Йонас  «Роль Верховного суду у гармонізації судової практики» 

1484.  Прасолов Ігор Вадимович «Узагальнення про практику здійснення апеляційним судом процесуального повноваження щодо 
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призначення нового розгляду в суді першої інстанції» 

«Кримінально-процесуальні аспекти призначення апеляційним судом нового розгляду в суді першої 

інстанції» 

1485.  Предместніков Олег «Реформування юстиції» 

1486.  Преснякова Анжеліка Анатоліївна «Практичні питання участі адвоката при розгляді справ у Апеляційному суді» 

1487.  Приколота Тетяна Іванівна «Проблеми застосування законодавства про самочинне будівництво» 

«Захист права власності» 

«Складання процесуальних документів» 

«Відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі» 

1488.  Присакар Олександр Якович «Особливості розгляду справ щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 

самоврядування в адміністративному судочинстві» 

1489.  Присяжнюк Іван  «Боротьба з корупцією в Україні: досягнення і провали» 

1490.  Притула Анатолій Михайлович  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1491.  Причко Олександра Ігорівна «Новели господарського процесу. Проблемні та практичні питання застосування норм нового ГПК» 

«Договірне право. Вплив нового ГПК на договірне право» 

«Нові процесуальні кодекси 2018. Господарський процес за новими правилами. Зміни до КПК України. 
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Аналіз законодавства та перша судова практика» 

1492.  Прозоров-Бастіанс Фелікс  «Арбітраж в Німеччині та в Україні» 

1493.  Проконова Ксенія Володимирівна «Діяльність адвоката в інтересах клієнта на досудовому слідстві з економічних злочинів» 

«Порядок звільнення засуджених через захворювання»  

 

«Призначення судово-медичної експертизи в процесі звільнення засудженого через захворювання»  

 

«Доступ до медичних документів і процес надання медичної допомоги під час етапування»  

 

«Правила документування огляду у СІЗО та ІВС»  

 

«Поміщення засуджених із захворюваннями в ШІЗО і ДІЗО»  

 

«Визначення групи інвалідності засудженим» 

 

«Обшук. Що робити, якщо до адвоката прийшли з обшуком» 

 

«Помилки адвоката під час обшуку» 

 

«Що і кому заборонено. Список України» 

 

«Як захистити те, про що не говорять? Ефективність NDA в українських реаліях» 

 

«Повноваження і відповідальність ТОП-менеджменту» 

1494.  Прокопанич Галина  «Практика ВГСУ к справах про захист економічної конкуренції» 

1495.  Прокопенко Олександр Борисович «Судова реформа в Україні: повернення довіри чи популізм?» 
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«Розмежування юрисдикцій: особлива роль Верховного Суду України» 

«Правові позиції Верховного Суду України з податкових спорів» 

1496.  Прокопенко Юлія Олегівна «Практика застосування законодавства про визнання права власності» 

1497.  Прокопович Ольга  «Privacy Compliance – створення і дотримання внутрішніх процедур, пов’язаних з обробкою 

персональних даних» 

«Захист інформації - нова зона ризиків для бізнесу» 

1498.  Прокопчук Олег Михайлович «Практичні аспекти захисту в кримінальних провадженнях, які розслідуються Національним 

антикорупційним бюро України» 

«Особливості надання правничої допомоги в кримінальних провадженнях, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю» 

1499.  Прокоп'юк Раїса «Розгляд скарг у сфері державної реєстрації» 

«Особливості державної реєстрації прав. Оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері 

державної реєстрації прав у позасудовому порядку» 

1500.  Проневич Олексій Станіславович «Національний механізм адаптації законодавства до актів acquis communautaire: легітимізація, 

конфігурація і перспективи модернізації» 

1501.  Проніна Євгенія Ігоровича «Юридичний стартап: вибір моделі поведінки на ринку» 

«Як заснувати працюючу юридичну компанію з нуля?» 

1502.  Пронченко Андрій  «Створення додаткової вартості юридичних послуг» 
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1503.  Проскура Катерина Петрівна «Проблемні питання в практиці оподаткування та звітність індивідуальної адвокатської 

діяльності» 

«Новели оподаткування сільськогосподарської діяльності» 

«Нові підходи до розрахунку податку на прибуток підприємств та контролю за правильністю його 

нарахування податковими органами. Яким чином підприємству підтвердити правильність своїх 

дій?» 

1504.  Простибоженко Олег Сергійович «Майнові наслідки «фактичного шлюбу» за законодавством України» 

«Порівняльно-правовий спосіб тлумачення законодавчих норм (на прикладі майнових правовідносин 

подружжя)» 

«Аліменти по-новому: можливості, які надає новий закон» 

«Практикум для адвокатів з сімейного права», «Сімейний спір: стратегія і тактика перемоги» 

1505.  Просянюк Ольга  «Змагальність через реформу адвокатури та кримінального процесу»  «Захист прав адвокатів і 

боротьба за них» 

«Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

«Кримінальне переслідування суддів: як виглядає «недоторканність» судді» 

«Захист у складних кримінальних справах: адвокатські міфи та адвокатська реальність» 

1506.  Протасов Сергій  «Мінімізація ризиків притягнення до кримінальної відповідальності на підставі висновків акту 

податкової перевірки підприємства» 

«Вирішення спорів у сфері оподаткування операцій з продажу фізичними особами власного 

нерухомого майна» 
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1507.  Прохорова Анна «Культурні цінності в цивільному обороті: правові аспекти» 

«Художня апропріація і авторське право: межі перетину» 

1508.  Прохоров-Лукін Григорій Вікторович «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності» 

1509.  Проценко Віра «Бренд роботодавця» 

1510.  Проценко Діана Василівна «Досудове врегулювання спору в рамках судової реформи та законодавче закріплення медіації в 

Україні» 

«Застосування медіації адвокатами»  

«Особливості застосування медіації при врегулюванні трудових спорів у цивільному та 

господарському процесах» 

«Медіація в контексті реформи правосуддя в Україні» 

1511.  Процик Марія Василівна «Окремі питання судової практики щодо захисту права власності» 

1512.  Процик Олександр Михайлович «Окремі види криміналістичних досліджень. Почеркознавча експертиза» 

1513.  Процишен Марія «Антиконкурентні практики» 

«Telecommunications» 

1514.  Прудкий Олексій «Проблема дійсності основного зобов’язання при позасудовому зверненні стягнення га іпотеку» 

«Які процесуальні новели найбільш актуальні для банків?» 
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1515.  Прядко Олена Дмитрівна «Доповідь керівників Донецького та Луганського відділень ААУ, які знаходяться в зоні АТО» 

«Нерухоме майно на окупованій території: проблеми відчуження, спадкування, оподаткування» 

1516.  Пряхін Євген Васильович «Види дорожньо-транспортних пригод та особливості їх правової оцінки» 

1517.  Пташник Вікторія  «Законодавче забезпечення реформ в сфері захисту економічної конкуренції» 

«Захист конкуренції: вектори покращення»  

«Спецконфіскація по-новому» 

«Правова політика: гра за правилами та без» 

1518.  Пулькін Юрій Петрович «Актуальні питання оподаткування адвокатської діяльності: нормативні основи, особливості 

окремих форм здійснення адвокатської діяльності, практичні проблеми» 

«Нові зміни у виконавчому провадженні» 

«Актуальні питання оподаткування адвокатської діяльності» 

1519.  Пустовіт Олексій  «Актуальні питання забезпечення ефективності системи захисту конкуренції» 

1520.  Путрайс Ілмарс Ілмарович «Теоретичні та практичні аспекти взаємодії адвоката з клієнтом»   

«Робоче місце адвоката – належне юридичне та візуальне оформлення, забезпечення безпеки» 

1521.  Пухаленко Владислава «Звернення до ЄСПЛ у кримінальних провадженнях. Практичний аспект» 

1522.  Пушкар Павло Валентинович Спрощений та скорочений розгляд кримінальних справ і практика ЄСПЛ: угоди в кримінальному 

процесі та «право на справедливий суд» (стаття 6 Конвенції)  Альтернативні методи вирішення 
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спорів і практика ЄСПЛ: третейський розгляд та «право на справедливий суд» (стаття 6 

Конвенції) 

«Подання заяв до Європейського Суду з прав людини відповідно до вимог зміненого Правила 47 

Регламенту» 

«Баланс між приватним та публічними інтересом»   

«Принципи, визначені Європейським Судом з прав людини щодо захисту прав внутрішньо-

переміщених осіб. Захист уразливих верств населення за статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції» 

1523.  Пушкар Сергій «Інститут відряджень суддів як інструмент  регулювання навантаження на суддів» 

1524.  Пшенишнюк Олександр  «Страхова медицина» 

«Due-diligence контрагентів – виявлення і усунення комплаєнс-ризиків» 

1525.  Рабан Микита Тарасович «Банкрутство: Ліквідаційна процедура» 

1526.  Рабомізо Денис Вячеславович «Захист прав людини відповідно до Європейської конвенції з прав людини» 

1527.  Радик Томаш «Кримінальна відповідальність за злочини, які пов’язані з оподаткуванням» 

1528.  Радишевська Олеся Ростиславівна «Особливості перекладу EU acquis на українську мову: проектний погляд юриста та філолога» 

1529.  Радкевич Вікторія Миколаївна  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  
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1530.  Радушинська Наталія Вацлавівна «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1531.  Радченко Богдан Євгенійович «Проблемні і актуальні питання застосування кримінального процесуального законодавства на 

стадії досудового слідства та у суді» 

«Зловживання стороною обвинувачення процесуальним правом залучення захисника на окрему 

процесуальну дію» 

«Використання криміналістичних знань в адвокатській діяльності» 

«Актуальні питання оподаткування адвокатської діяльності: нормативні основи, особливості 

окремих форм здійснення адвокатської діяльності, практичні проблеми» 

«Проблемні та актуальні питання застосування кримінального процесуального законодавства при 

розслідуванні військових злочинів» 

«Проблеми удосконалення захисту окремих учасників кримінального провадження» 

«Стан і перспективи розвитку криміналістичного забезпечення адвокатської діяльності» 

«Проблеми кваліфікації умисних посягань на життя, здоров’я, статеву свободу та статеву 

недоторканість особи» 

«Змагальність сторін при проведенні досудового слідства у справах підслідним слідчим підрозділам 

Національної поліції» 

«Нові зміни у виконавчому провадженні» 

«Особливості призначення та проведення судових економічних експертиз та судово-психологічної 

експертизи» 

«Особливості призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи та судових 

почеркознавчої та лінгвістичної експертиз» 

«Змагальність сторін при проведенні досудового слідства у справах підслідним військовій 
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прокуратурі» 

«Порядок призначення і проведення судово-медичних експертиз (досліджень)» 

«Актуальні питання проведення досудового слідства у кримінальних провадженнях, де 

підозрюваними є неповнолітні» 

«Оцінка висновків судово-медичної експертизи слідством, судом, адвокатом» 

«Підготовка матеріалів справи для проведення судово-медичної експертизи. Робота адвоката з 

експертом. Заподіяння ушкоджень тупим знаряддям» 

1532.  Радченко Наталія «Використання криптовалют в податковому плануванні» 

1533.  Радченя Наталія Миколаївна «Зміни в земельному законодавстві у 2014-2015 роках»  «Окремі питання реалізації права власності 

на земельні  ділянки. Аналіз судової практики»  «Практика вирішення спірних питань у сфері 

землеустрою» 

1534.  Разиграєва Наталя Олександрівна «WEB-FIX – новий механізм для захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у 

мережі Інтернет» 

1535.  Разік Віталій Володимирович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

1536.  Размєтаєва Юлія Сергіївна «Право у цифрову епоху: майбутнє, яке настало (в межах програми "Право та цифрові 

технології")» 

1537.  Разюк Галина Павлівна «Визнання недійсними, розірвання та припинення договорів укладених у сфері банківських 

послуг»(410/е) 

1538.  Раімов Дмитро  «PR та маркетинг для юристів і адвокатів: «як бути, коли говорити нічого не можна» 
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1539.  Райваховський Юрій «Державні/ публічні закупки» 

1540.  Ракітін Олексій Вікторович  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення  

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1541.  Расторгуєв Олександр «Оформлення права власності на майно розформованих КПС на підставі майнових сертифікатів: 

законодавче регулювання та судова практика» 

1542.  Ратушняк Володимир Вікторович «Торгівля з Кримом і міжнародні санкції» 

«Особливості роботи іноземних представництв в Україні. Оподаткування» 

«Економічна обґрунтованість у податкових спорах» 

1543.  Рахліс Вадим «Медіація як процес переговорів» 

«Майстер-клас «Діалог. Блокування і перешкоди в діалозі. Психологічна амортизація і управління 

емоціями» 

1544.  Рачук Олег Олександрович «Процесуальні засади та порядок здійснення перевірок медичних закладів охорони здоров’я 

контролюючими та правоохоронними органами» (222/е) 

«Різновиди договорів, що укладаються у світі в програмах сурогатного материнства. Тенденції 

розвитку законодавства» 

«Особливості роботи іноземних представництв в Україні. Працевлаштування іноземців» 

«ПДВ. Блокування накладних» 
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1545.  Раштон Кен «Як корпоративний секретар може допомогти компанії стати краще? Які якості, знання та 

навички потрібні для цього КС? Які нові сфери відповідальності КС актуалізуються наразі?» 

1546.  Ращинський Ігор Федорович «Правові докази встановлення факту та причин пожежі» 

1547.  Ребко Ірина  «Еволюція конвенцій про уникнення подвійного оподаткування» 

1548.  Резнік Артур Борисович «Зміни в податковому законодавстві у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання 

фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» Податкова 

медіація. Європейський досвід. Перспективи застосування в Україні як альтернатива податкових 

спорів» 

1549.  Резніков Олексій Юрійович «Лідерство, успіх, клієнти. В чому ключ до успішної кар'єри?» 

1550.  Резніченко Лариса Вікторівна  «Інвестори в очікуванні захисту. Практичне значення для бізнесу ЗУ     № 289-VIII від 07.04.2015 

року» 

1551.  Резуненко Олександр Анатолійович  Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1552.  Рейзін Михайло «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

(тактика та стратегія захисту)» 

1553.  Рекрут Світлана  «Досвід створення перехідного банку» 

1554.  Ремінська Юлія Юріївна «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу через призму 
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верховенства права (деякі теоретико-прикладні проблеми)» 

1555.  Ренькас Світлана «Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

1556.  Репешко Павло Іванович «Державне регулювання адвокатського самоврядування в Україні»; 

«Актуальні питання призначення, проведення та оцінки судових експертиз у різних видах 

судочинства» 

1557.  Реун Андрій «Вибір оптимальної корпоративної структури. Структурування з використанням зарубіжних 

юрисдикцій» 

«Структурування бізнесу» 

«Оподаткування пасивних доходів» 

1558.  Рехлицький Микола «Діджиталізація держави» 

«Інтелектуальне» судочинство» 

1559.  Рєзніков Владислав «Протидія рейдерству. Захоплення майна» 

1560.  Рєзніков Олексій «Роль лідера в юридичному бізнесі» 

«Претензійний порядок вирішення господарських спорів. Комунікація з контрагентом» 

1561.  Рибак Валерія Валеріївна «Суд людською мовою: судові трансляції та коментування як нові механізму захисту права на 

справедливий суд» 

1562.  Рибак Іван Олексійович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 
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кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1563.  Римвідас Норкус «Електронне судочинство (господарські справи, цивільний аспект)» 

1564.  Різак Наталія Михайлівна «Роль адвоката у спорах між суб’єктами туристичної діяльності» 

1565.  Ріяко Євген «Змагальність у кримінальному провадженні: суть та приклади реалізації» 

«Розумні строки під час досудового розслідування: інструменти впливу» 

1566.  Рогач Лариса «Новели господарського процесуального законодавства» 

«Зловживання процесуальними правами: дії, які суперечать завданням судочинства, та їхні 

наслідки» 

«Господарське право» 

«Господарський процес» 

1567.  Рогова Дар’я «Практика укладання та виконання договорів медичного страхування в Україні» 

1568.  Розгон Ольга Володимирівна «Обґрунтованість  втручання держави до приватного і сімейного життя під час розгляду справ 

про позбавлення батьківських прав» 

1569.  Романадзе Луіза Джумберовна «Медіація як дієвий альтернативний спосіб вирішення спорів, що виникають з сімейних 

правовідносин» 

«Адвокат-медіатор, пізнання ролі та завдань  які переваги для адвоката можуть надати навики 

медіатора  які техніки з медіації можуть сприяти комунікації адвоката з клієнтами, в суді, 

переговорах, на консультації, з партнерами по бізнесу та/або стати справжніми інструментами 
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для керування переговорним процесом» 

«Медіація в професійній діяльності адвоката: все по поличках» 

«Адвокат-медіатор проти адвоката без навичок медіатора» 

«Медіація як інструмент для адвоката» 

1570.  Романенко Артем  «Формування доказової бази в суперечках з ДФС» 

1571.  Романенко Ольга «Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності» 

1572.  Романова Світлана «Бізнес-виклики 2016» 

«Юридична підтримка бізнесу» 

1573.  Романчук Андрій «Що варто регіональній юридичній компанії шукати в столиці? Історія успіху» 

«Стратегія побудови компанії на юридичному ринку. Національні та регіональні особливості» 

1574.  Романчук Ярослав  «Оподаткування польських компаній» 

«Професійне «вигорання», або Як досягти life-work balance в юрбізі» 

«Глобальні тренди оподаткування – вплив на Україну» 

«Тиск податкових органів та незаконні ППР, про неповернення бюджетного відшкодування, про 

«штучне» створення кримінальних податкових проваджень, про дії податкової міліції, в якої немає 

повноважень, про бездіяльність прокуратури, про не допуск адвокатів до проведення обшуку та 

інше»   

«Савік Шустер студія» vs. ДФС. Що в результаті?» 



 

249 

 

«План BEPS – план боротьби з розмиванням податкової бази та переносом прибутку» 

«Чи є у власників іноземних компаній час на зміну юрисдикції та запровадження прозорого 

корпоративного структурування?» 

«Міжнародне корпоративне структурування бізнесу як спосіб захисту від зазіхань третіх осіб» 

«Обмін податковою інформацією між державами» 

1575.  Романюк Михайло Зіновійович «Актуальні питання оподаткування прощеної кредитної заборгованості як одержаного 

податкового блага» 

1576.  Романюк Ярослав  «Судова реформа в Україні: погляд на ефективність правосуддя через призму соціальних потреб» 

«Офіційне тлумачення законів: завдання для Верховного або для кожного суду» 

«Особливості розгляду банківських спорів за участі споживачів» 

1577.  Ромовська Зорислава Василівна «Проблемні питання цивільного права в адвокатській практиці» 

«Актуальні питання сімейного права і адвокатській діяльності» 

1578.  Ронський Кирило Павлович «Принципова патентоздатність винаходів: сучасна практика» 

1579.  Росомаха Микола Олексійович «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу»  

«Кримінальне провадження на підставі угод» 

«Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної 

безпеки і військові злочини» 
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 «Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів»  

«Здійснення захисту при застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій» 

 «Практика ЄСПЛ у справах, пов’язаних із провокацією злочину» 

 «Проблемні питання, пов’язані із кваліфікацією кримінальних правопорушень проти життя та 

здоров’я особи» 

 «Проблемі питання, пов’язані із кваліфікацією кримінальних правопорушень проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи» 

 «Дії захисника  кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи» 

 

1580.  Рошканюк Вадим Михайлович «Правові проблеми пенсійної реформи в Україні» 

1581.  Рубановська Катерина Іванівна «Економічна експертиза як новий механізм захисту прав платників податків у роботі адвокатів» 

(255/е) 

1582.  Рубінський Володимир Михайлович «Дії адвоката на стадії закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні» 

1583.  Рубля Олександр Сергійович «Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі 

Інтернет» 

1584.  Руденко Галина Андріївна «Нове у законодавстві» 

«Удосконалення Кримінального процесуального кодексу України в концепції захисту основоположних 

прав і свобод людини» 

«Діяльність органів адвокатського самоврядування» 
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«Основні принципи адвокатської етики» 

1585.  Руденко Михайло Михайлович «Правове регулювання тимчасового доступу до речей та документів за новим КПК України» 

1586.  Руденко Наталія Володимирівна  «Особливості функціонування реєстрів Міністерства юстиції України» 

1587.  Рудник Інна «Оскарження результатів торгів» 

1588.  Рудниченко Володимир  «Кримінально-правова стадія корпоративних конфліктів» 

«Спеціальна конфіскація і заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: правда чи 

вигадка?» 

«Позбавлення можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність як підстава для 

оскарження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів» 

«Особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування: особливості 

процесуального статусу» 

«Доказова сила відомостей, зібраних у ході приватного розслідування корпоративного шахрайства» 

1589.  Рудометкін Сергій  «Case study. Робота служби безпеки щодо захисту інтересів холдингу» 

1590.  Рут A. Ван дер Пол Співпраця між суддями та адвокатами в судовому процесі в контексті статті 6 ЄКПЛ  

-  Застосування практики Європейського Суду при вирішенні конкретних справ  

- Як варто читати та застосовувати рішення Європейського Суду з прав людини 

1591.  Ручко Олександр «Захист бізнесу: правові механізми» 
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«Управління земельним банком» 

«Антирейдерство у агросекторі» 

1592.  Рябець Олександр Михайлович «Захист прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет» 

1593.  Рябчин Олексій  «Виклики у формуванні політики в сфері енергетики» 

1594.  Ряшенцева Кіріна «Придбання, реєстрація та експлуатація яхт за кордоном – сучасні правила та тренди» 

1595.  Савва Віра  «Комплаєнс у взаєминах з банками» 

«Вибір юрисдикцій. Нюанси відкриття рахунків в іноземних банках» 

1596.  Савицька Світлана Леонідівна «Питання домашнього насильства під час судового розгляду сімейних спорів» 

«Неоднозначність тлумачення норм чинного законодавства щодо захисту прав людини» 

«Практикум для адвокатів з сімейного права», «Сімейний спір: стратегія і тактика перемоги» 

1597.  Савко Віталій Вікторович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

1598.  Савощенко Тамара «Інвестування в банківський сектор» 

1599.  Савчин Михайло Васильович «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

1600.  Савчук Андрій Володимирович «Питання оплати юридичних послуг в рамках проведення судової реформи» 

«Спори з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб: останні тенденції» 



 

253 

 

«Практичні аспекти судової реформи» 

«Міжнародні стандарти судочинства і національні правові традиції» 

«Підстави для відводів, які працюють» 

1601.  Савчук Дмитро «Практика судів касаційної інстанції» 

«Досягнення і провали глобальної деофшоризації - як BEPS впливає на бізнес» 

«Особливості доказування в окремих категоріях адміністративних спорів» 

1602.  Савчук Костянтин Петрович «Практичне застосування органами державної виконавчої служби новацій у сфері примусового 

виконання» 

1603.  Савчук Мирослава «Новели КАСУ: типові та зразкові справи, Велика Палата ВС – перша практика застосування» 

«Зразкові і типові справи — новела КАС України. Результати першого року застосування» 

1604.  Савчук Олексій Сергійович «Тенденції розвитку ринку юридичних послуг в Дніпропетровській області в 2015 році» 

«Маркетинг в адвокатській діяльності: перспективи та можливості» 

1605.  Савчук Сергій  «Україна на енергетичній карті Європи» 

1606.  Савчук Тетяна «Трансфертне ціноутворення: законодавчі новації, складання документації, подання звітності, 

використання методів, готовність до перевірки фіскальними органами» 

1607.  Сагайдак Іван Богданович «Особливості виявлення та розслідування корупційних злочинів» 
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1608.  Садихова Людмила «Особливості посвідчення та спадкування за заповітом подружжя. Спадковий договір» 

1609.  Саєнко Володимир «Захист конкуренції: вектори покращення» 

1610.  Саєнко Марина Ігорівна «Кризовий збій в роботі банківської системи. Проблеми виконання кредитних договорів. Методи 

реструктуризації кредитної заборгованості»  

«Медіація як інструмент розширення компетенцій адвоката» 

«Медіація в Німеччині та в Україні» 

1611.  Сакалюк Дмитро Васильович «Особливості цивільного позову в кримінальному провадженні у пов’язаних з ДТП справах» 

1612.  Сакара Наталія Юріївна «Е-правосуддя (електронне правосуддя)» 

«Право на доступ до суду за новим ЦПК» 

1613.  Сакваралідзе Давід  «Як підвищити ефективність правоохоронних органів України?» 

«Швидке та ефективне правосуддя» 

1614.  Саковська Ліна Вікторівна «Актуальні питання формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» 

1615.  Салко Наталія Олексіївна «Психологічні особливості підліткового віку» 

«Практичні навички встановлення професійного контакту» 

«Стресова ситуація. Стресова реакція. Шляхи виходу із стресу. Робота в групі. Тренінг 

професійного контакту» 

«Первинний контакт з клієнтом – підлітком. Особистісні психотипи підлітків. Стратегії 
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співпраці» 

«Психологічна підготовка клієнта – підлітка до юридичних процедур. Робота в групі. Тренінг 

професійного контакту» 

1616.  Салфетник Тетяна Петрівна «Практика застосування законодавства під час розгляду Апеляційною палатою заперечень проти 

рішень Державної служби інтелектуальної власності України щодо набуття прав на об’єкти 

промислової власності» 

1617.  Сальвіа Мікеле «Обставини системи ЄСПЛ (техніка інтерпретації, характер зобов’язань)» 

1618.  Самбір Ольга Євгенівна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1619.  Самисько Дмитро «Базові питання медичного права» 

1620.  Самольотов Ігор «Кримінальний наступ: як бізнесу пройти перевірку на пресостійкість» 

1621.  Самолюк Василь Васильович «Помилка банку на користь банку» 

1622.  Самсін Ігор Леонович «Роль тлумачення актів законодавства у практичній діяльності, зокрема, під час перегляду рішень 

Верховним Судом України» 

«Практика Верховного Суду України з податкових спорів» 

1623.  Санін Богдан Володимирович «Громадські організації як учасники контролю за рішеннями, діями та бездіяльністю суб’єктів 

владних повноважень» (220/е) 
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«Судова практика з доведеності проведених операцій платниками податків» 

«Стиль поведінки адвоката – погляд зі сторони суддів» 

1624.  Санін Володимир Миколайович  - Актуальні питання застосування норм нового Кримінального процесуального кодексу України 

судами першої інстанції. 

1625.  Саприкін Артем «Інвестування і регуляторна політика» 

1626.  Сасевич Олександр «Нова філософія судової комунікації: гра за публіку» 

1627.  Сасіна Олександра  «Нові юридичні професії, або in-house майбутнього» 

1628.  Саченко Сергій  «Адвокатура + юридичні ЗМІ: взаємні очікування та спільний шлях до успіху» 

1629.  Сачук Василь Іванович «Практичні аспекти застосування Цивільного процесуального кодексу та Кримінального 

процесуального кодексу» 

1630.  Сванідзе Ерік «Остання практика ЄСПЛ. Застосування правила 39 регламенту ЄСПЛ» 

1631.  Свердлов Ілля «ПДВ в e-commerce» 

1632.  Свечкар Ігор «Імплементація правил конкуренції ЕС в частині вертикальних обмежень» 

«Комунікація з АМКУ в контексті попередження порушень конкуренційного законодавства» 

1633.  Свиридова Віра Павлівна «Реалізація конституційного права громадян на об’єднання» 
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1634.  Свірець В’ячеслав Володимирович «Додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів 

примусового характеру» 

1635.  Світличний Олександр Юрійович «Юридична сила доказів, зібраних адвокатом. Необхідні зміни» 

1636.  Святашова Майя «Вибір стратегії захисту, обговорення з клієнтом особливостей справи (територіальна 

підсудність, доказова база, судовий збір, часовий ресурс, залучення свідків, експертного висновку 

тощо)» 

«Практичні нюанси оскарження податкових перевірок» 

1637.  Святоцький Олександр  «Судовий прецедент: актуальні питання запровадження в Україні» 

1638.  Святун Олена Володимирівна «Практика держав-членів ЄС щодо імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС про відпустку по 

догляду за дитиною» 

1639.  Севостьянов Сергій «Зелений» тариф. Наслідки ручного регулювання» 

«Енергетичні спори» 

1640.  Севостьянова Наталія Іларіонівна Особливості роботи підрозділів державної реєстраційної служби в умовах АТО/окупації АР Крим: 

- Реєстраційні дії щодо суб’єктів господарювання  

- - реєстрація актів цивільного стану  

- - реєстрація операцій з нерухомим майном. 

1641.  Севрюков Валерій  «Право на свободу та особисту недоторканість» 

1642.  Сегал Андрій «Реформа фінансово-банківської системи: проблеми та шляхи виходу з кризи» 
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1643.  Сегал Марк  «Роль адвоката у створенні змагальної системи судочинства» 

«Невербальна комунікація для адвокатів» 

«На що чекати адвокатам від реформування у сфері юстиції» 

«Розвиток зовнішніх зв’язків адвокатів, регіональних органів адвокатського самоврядування із мас-

медіа та громадськими організаціями» 

«Невербальна комунікація та діяльність адвоката в епоху цифрових технологій»  «Використання 

невербальної комунікації для передачі меседжів» 

1644.  Селіванов Максим «Доказування у спорах стосовно об’єктів права інтелектуальної власності» 

«Розвиток технологічної компетенції адвоката» 

1645.  Селіванова Антоніна  «Аутсорсинг і/або аутстафінг?Як не помилитися з вибором» 

1646.  Селіванова Ірина Анатоліївна «Правове регулювання «зеленого» туризму в Україні: сучасність та перспективи» 

«Автономізовані заклади охорони здоров’я: особливості створення та діяльності» 

1647.  Селівон Микола  «Розвиток міжнародного комерційного арбітражу як необхідна складова успішності судової 

реформи» 

«Міжнародні стандарти судочинства і національні правові традиції» 

1648.  Селютін Андрій «Нові форми тиску держави на бізнес і засоби протидії (на прикладі Держпраці)» 

«Залежані вантажі в портах: проблеми та рішення» 
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1649.  Селякова Наталія  «Tech & Law» 

«E-governancе в Україні» 

1650.  Семеній Юлія  «Останні судові тенденції захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності» 

«Доказування в спорах про права інтелектуальної власності» 

«Захист назв лікарських засобів» 

«Інтелектуальне» судочинство» 

«Відповідальність та компетенція за порушення авторських прав» 

«Case study. Ефективні рішення щодо захисту брендів у мережі інтернет» 

1651.  Семенов Андрій  «Робота з проблемними активами: проблемні питання» 

1652.  Семенов Сергій Володимирович «Скарги до Європейського Суду з прав людини» 

1653.  Семенова М.В. «Здійснення господарської діяльності через філії та представництва в Латвії» 

«Міжнародні курси підвищення кваліфікації для практикуючих адвокатів» 

«Деякі правові аспекти розвитку туристичної галузі України на шляху євроінтеграції» 

1654.  Семенченко Павло Олексійович «Путівник по судовій експертизі» 

1655.  Семенюк Олександр Петрович «Економічна експертиза: поняття та види. Проведення економічної експертизи під час здійснення 

податкової перевірки» 
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1656.  Семенюк Ольга Григорівна «Право не піддаватися тортурам і нелюдському поводженню (ст. 3 ЄКПЛ)»  «Право на особисту 

свободу (ст. 5 ЄКПЛ)» 

1657.  Семко Світлана  «« Хочеш миру - готуйся до війни», або юридичні і організаційні заходи безпеки на прикладі ІТ - 

компаній» 

1658.  Сеник Валентина  «КПК України та конфлікт інтересів» 

1659.  Сенчук Володимир Васильович «Актуальність охорони назв держав або чому Ямайка швидша за нас не тільки на Олімпійських 

змаганнях» 

«Публікація заявок на позначення як механізм прозорої роботи відомства» 

1660.  Сенюта Ірина Ярославівна «Забезпечення права на медичну допомогу затриманим особам та особам, які відбувають 

покарання» 

«Забезпечення права на медичну допомогу затриманих осіб» 

«Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні: нормативно-правова база»   

«Правовий статус пацієнтів та їхніх законних представників»   

«Обіг персональних (медичних) даних»   

«Реформа у сфері охорони здоров’я. Новітні тенденції нормотворення»   

«Дефекти надання медичної допомоги. Причинно-наслідковий зв’язок»   

«Ятрогенна патологія. Робота клініко-експертних комісій»   

«Загальні принципи роботи адвокатів у порядку цивільного судочинства щодо медичних справ»   

«Правове регулювання надання паліативної допомоги за законодавством України» 
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«Проблеми правозастосування у сфері допоміжних репродуктивних технологій крізь призму судової 

практики» 

«Права людини в сфері охорони здоров’я: проблеми правозастосування та правореалізації» 

1661.  Сербін Ірина «Особливості порушення провадження справи про банкрутство» 

1662.  Сербіна Анастасія Валеріївна «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» 

«Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу «Затримання особи без ухвали слідчого судді» (151/е) 

«Захист прав внутрішньо переміщених осіб та тих, хто залишився в зоні конфлікту» 

«Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: вивчення і застосування крізь призму 

європейських стандартів» 

«Дії захисника у судовому провадженні» 

 

«Дії захисника щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскарження 

рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді, перегляду судових рішень» 

 

«Дії захисника у кримінальному провадженні на підставі угод, із застосування окремих заходів 

кримінально-правового впливу, із забезпечення доступу до належної медичної допомоги» 

 

«Роль захисника при визначенні кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень, дії захисника 

у кримінальних провадженнях, які потребують судово-медичної експертизи» 

 

«Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і 

військові злочини. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів. 

Здійснення захисту при застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій» 

 

«Питання оподаткування адвокатів із зони АТО» 

 

«Правила адвокатської етики» 
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«Вторинна правова допомога внутрішньо переміщеним особам: нормативно-правова база та судова 

практика» 

 

«Новели адміністративного та цивільного судочинства» 

1663.  Серга Світлана Михайлівна «Особливості застосування податкового законодавства в адміністративному судочинстві. 

Актуальна судова практика Верховного суду та Європейського суду з прав людини» 

1664.  Сергеєва Аліна Юріївна «Медіація: базові поняття, практичні питання та її роль для адвоката» 

1665.  Сергєєв Володимир Михайлович Актуальні питання, що виникають при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні 

(14/е) 

1666.  Сергєєв Юрій Володимирович «Компенсаційні виплати за трудовими договорами моряків» 

«ДФС проти бізнесу: правила поведінки при перевірках ДФС та що робити у разі виникнення 

податкового спору»  «Особливості юридичного бізнесу на півдні» 

1667.  Сергєєва Аліна Юріївна «Місце медіації у сучасній правовій системі»  «Медіатор як професія»  «Практичні основи медіації» 

«Медіація у професійній діяльності адвоката. Які переваги для адвоката надають навички 

медіатора. Які техніки з медіації можуть сприяти комунікації адвоката з клієнтами, опонентами, 

колегами, партнерами, в суді тощо. Особливості роботи адвоката-медіатора» 

1668.  Сергійчик Анна «Нематеріальні активи пост-BEPS» 

1669.  Сердюк Віталій Анатолійович «Без мене мене судили: введення заочного кримінального провадження» 

«Oсобливості  захисту прав адвокатів регіональними радами адвокатів» 
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«Використання гласності і мас-медіа в кримінальному провадженні» 

«Здійснення гарантій адвокатської діяльності» 

«Публічне звинувачення як популярний інструмент для притягнення до кримінальної 

відповідальності» 

«Захист осіб з «токсичною»/неоднозначною репутацією» 

«Кримінальний наступ: як бізнесу пройти перевірку на пресостійкість» 

1670.  Сєвєрова Олена Станіславівна «Про судову практику у справах про спадкування» 

1671.  Сєрова Ірина Ігорівна «Як «зламати» стару політичну систему і привести в політику нових лідерів?» 

«Ефективний юридичний піар і продажі в умовах кризи» 

1672.  Сивак Андрій  «Актуальні питання судової практики розгляду спорів про стягнення вартості наданих оператором 

ГТС послуг балансування» 

1673.  Сивакозов Олександр «Повноваження приватних і державних виконавців: чи вдалося досягти балансу?» 

1674.  Сидєльніков Олександр Дмитрович «Інститут врегулювання спору за участю судді та судова медіація»  

«Медіація в адміністративних спорах» 

«Загальний огляд процедури медіації. Переваги та відмінні особливості. Перспективи правового 

врегулювання медіації в Україні. Порівняння медіації з процедурою врегулювання спору за участю 

судді» 

1675.  Сидоренко Андрій Олександрович ««Закон про заочне кримінальне провадження»: потенційні проблеми правозастосування та шляхи їх 

вирішення» 
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1676.  Сидоренко Дарина  «Боротьба з поширенням контрафакту і споживання «сірого» імпорту» 

1677.  Сидоренко Михайло Володимирович «Проблемні питання, які виникають у зв’язку із порушенням справи про банкрутство однієї із 

сторін кредитних правовідносин» (413/е) 

1678.  Сидоренко Ніна «Основи розуміння діяльності органу оскарження при АМКУ» 

1679.  Сидоренко Олександр «Мотивація співробітників, управління результатами команди» 

1680.  Сидоренко Сергій «Особливості ефективної охорони офісу» 

1681.  Сидорович Руслан Михайлович «Завдання формування адвокатури»  

«Професійні права та гарантії адвокатської діяльності» 

«Ключові пропозиції щодо зміна Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та їх 

вплив на здійснення адвокатської діяльності». 

«Практичні поради для адвокатів щодо виконання судових рішень в світлі реформування Державної 

виконавчої служби України» 

«Виконавче провадження по-новому» 

«Реальність виконання рішень ЄСПЛ в Україні» 

«Перші оцінки реформи виконавчого провадження» 

1682.  Симаченко Лілія Іванівна «Розгляд спорів між суб’єктами туристичної діяльності та споживачами» 

1683.  Симоненко Злата «Процесуальні та технічні питання проведення слідчих дій за участю клієнта» 
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1684.  Синиця Анастасія «Міжнародна реєстрація ТМ і реєстрація Community trademark» 

1685.  Синиця Олександр Олександрович «Особливості впровадження директиви Ради 91/440/ЄЕС у законодавство України у сфері 

залізничного транспорту» 

1686.  Сирих Василь Миколайович «Призначення і особливості проведення судових пожежотехнічних експертиз і пожежотехнічних 

експертних досліджень» 

1687.  Сиротенко Юрій Васильович «Практика застосування статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Радою адвокатів Дніпропетровської області» 

1688.  Сисоєв Максим  «Правові аспекти відновлюваної енергетики очима інвестора» 

1689.  Сисоєнко Ірина «Реформа охорони здоров’я та її правове забезпечення: одна ціль, різні бачення» 

1690.  Сисуєв Сергій  «Непоіменовані договори в Україні: теорія, норми застосування і судова практика» 

«Midnight clause» в ЗЕД-контрактах очима корпоративного юрисконсульта»  

«Останні тенденції і нововведення англійського контрактного права» 

«Істотне порушення договору як загальна умова для його розірвання» 

1691.  Сисюк Володимир  «Припинення поширення в Інтернеті контрафактної продукції, яка порушує права на торгові 

марки» 

1692.  Ситенко Григорій  «Оптимізація оподаткування з використанням інструментів різних юрисдикцій» 

«Побудова комплаєнс-функції в компанії, взаємодія з іншими структурними підрозділами» 
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«Внутрішній контроль та протидія корпоративним шахрайствам» 

«Юридична підтримка бізнесу» 

1693.  Ситников Олександр Федотович «Актуальні питання адміністративного судочинства» 

«Доступ до публічної інформації» 

1694.  Ситюк Владислав Вадимович «Роль медіації в професійній діяльності адвоката»  

«Медіація та правові перспективи її розвитку в Україні» 

1695.  Сицько Анжеліка Анатоліївна Збір адвокатом доказів у кримінальному провадженні  

Робота адвоката з незаконними доказами у кримінальному провадженні  

Діяльність адвоката під час обрання міри запобіжного заходу  

Представництво адвокатом інтересів потерпілого у кримінальному провадженні  

Діяльність адвоката з оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи 

прокурора на стадії досудового розслідування  

Надання адвокатом правової допомоги у кримінальному провадженні юридичній особі Загальна 

тема: «Кримінальне право та процес» 

«Кримінальна відповідальність юридичних осіб: проблемні аспекти» 

«Кримінально - правовий інструмент як спосіб тиску на бізнес. Методи протидії» 

«Допит: як не стати обвинуваченим» 

«Розвиток професії юрисконсульта» 

«Помилки правосуддя та мистецтво боротьби за їх подолання» 
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«Оскарження рішення прокурора про відмову у задоволенні скарги на недотримання розумних 

строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування особою, якій відмовлено у задоволенні 

скарги до слідчого судді» 

1696.  Сібільова Олена Вікторівна «Господарське право та господарський процес. Цивільне право та цивільний процес» 

«Контроль господарського суду за виконанням судових рішень. Проблемні питання практики» 

«Практичні аспекти застосування нового законодавства про державні (публічні) закупівлі» 

«Безпідставно набуте майно. Захист прав власника» 

«Практичні аспекти застосування нового законодавства про державні (публічні) закупівлі. 

Оскарження результатів електронних торгів» 

«Заочний розгляд справи: процесуальні колізії та проблеми практики»  

«Проблеми переведення господарюючих суб’єктів із зони АТО в інші регіони України»  

«Проблеми реєстрації права власності в зоні АТО» 

«Захист права на цілісність особи (біоетика) в практиці ЄСПЛ (за проектом курсу Ради Європи 

HELP)» 

«Електронний доказ як новий засіб доказування»; 

«Новели господарського судочинства» 

«Вступ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 

«Знайомство з програмою HELP та її перевагами для юристів-професіоналів Україні. Навчання 

користуванню електронною мережею HELP» 

«Звернення до ЄСПЛ: Загальний огляд правил та процедури відповідно до правила 47 Регламенту 

Суду» 
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«Критерії прийнятності заяв, поданих до Європейського Суду з прав людини» 

«Наслідки визнання заяви неприйнятною» 

«Право на справедливий суд за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод» 

«Право на повагу до приватного та сімейного життя: застосування ст. 8 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод» 

«Контроль адвоката за справедливим судовим розглядом в світлі практики Європейського суду з 

прав людини: цивільний аспект» 

1697.  Сівак Тетяна Олександрівна  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1698.  Сівовна Юрій «Медіація у сімейних спорах» 

1699.  Сілкін Костянтин  «Реформа виконавчого провадження в дії»  «Міжнародний досвід, запозичений при впровадженні 

інституту приватних виконавців в Україні» 

«Навчання і кваліфікаційна оцінка знань кандидатів до лав перших приватних виконавців: 

формальна і реальна сторони процесу навчання» 

1700.  Сільченко Сергій  «Податкові перевірки: актуальна судова практика» 

«Тенденції застосування судами матеріального права у трудових спорах, пов’язаних з поновленням 

на роботі» 

1701.  Сімоненко Валентина  «Незалежність суддів в контексті міжнародних стандартів» 
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«Роль Ради суддів України в захисті незалежності суддів» 

1702.  Сімонова Оксана «Штрафна амністія на концентрації – результат застосування і як «концентруватись» надалі» 

1703.  Сімонян Едгар «Систематизація правничої професії» 

1704.  Сінічкіна Лана  «Антимонопольні розслідування на фармацевтичному ринку: проблеми в конкуренції або політична 

доцільність?» 

«Екстериторіальні вимоги іноземного антикорупційного законодавства: що робити, якщо були 

виявлені ознаки порушення в українській компанії?» 

«Закупівлі в сфері охорони здоров’я» 

«Захист конкуренції: вектори покращення» 

«Антимонопольні ризики бізнесу: як виявити та запобігти» 

1705.  Сіра Аліна «Особливості укладення та реєстрації договорів оренди землі» 

1706.  Сітніков Андрій Володимирович Електронне правосуддя. (182/е) 

«Правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 

«Підвищення адвокатської майстерності: Етико-психологічні аспекти. Запобігання професійному 

вигоранню» 

«Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

1707.  Сітовська Любов Володимирівна «Доступ до публічної інформації та захист приватності» 
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1708.  Січеславський Ігор Анатолійович «Податкова перевірка платників податків та безтоварні господарські операції»; 

«Перевірка органами Державної служби з питань праці»; 

«Захист бізнесу та його керівників при здійсненні господарської діяльності» 

1709.  Сіюшов Денис «Використання податкових пільг у розрізі законодавства України про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» 

1710.  Сказко Олена «Притягнення до відповідальності онлайн-поширювачів контрафактної продукції. Процесуальний 

шлях виявлення належного відповідача через хостинг провайдера та/або реєстратора» 

1711.  Скоробогатов Артем Вадимович «Особливості правового регулювання перевезення контейнерів залізницею» 

1712.  Скрипник Станіслав Володимирович «Які практики будуть найбільш затребувані на українському та зарубіжному ринку» 

«Перспективи використання медіації адвокатами та її правове регулювання в Україні» 

«Особливості визнання угод недійсними» 

«Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

«Тенденції та конкуренція на юридичному ринку. Чи буде змінюватися ринок в сторону збільшення?» 

1713.  Слабінський Андрій «Проблема неправомірного використання торговельних марок в алкогольній індустрії. 

Фальсифікація та копіювання зовнішнього вигляду» 

1714.  Слободян Богдан «Невиконання судового рішення — норма життя чи стаття КК України?» 

1715.  Слободян Валерій Степанович «Проблемні питання застосування Кримінального процесуального кодексу України під час судового 
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розгляду кримінальних проваджень в суді першої інстанції» 

1716.  Смачило Івана «Особливості державної реєстрації громадських об'єднань» 

1717.  Смик Світлана Іванівна «Робота адвоката очами слідчого судді» 

1718.  Смирнов Андрій Олександрович «Робота адвоката у справах з політичною складовою» 

1719.  Смирнов Микола Юрійович «Як новітні технології допоможуть адвокату в роботі, а саме Easytender. Як знайти нові 

замовлення та вигравати тендери» 

1720.  Смирнов О.В. «Податкові спори, допити посадових осіб підприємств, обшуки. Ефективна діяльність адвоката в 

інтересах клієнта» 

1721.  Смирнов Сергій  «Заходи реагування на порушення, виявлені під час внутрішніх розслідувань» 

1722.  Смирнова Ксенія Володимирівна «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: правова природа, особливості поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі, можливості та виклики для юридичної практики та бізнесу» 

«Правила конкуренції ЄС у контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» 

1723.  Смирнова Юлія «Нова практика оформлення судових рішень» 

1724.  Смірнов Сергій  «Методи оскарження незаконних дій виконавця» 

«Використання спеціальних санкцій через призму кримінального провадження: теорія і практика» 

1725.  Сміт Мерет «Професійна етика та дисциплінарна відповідальність» 
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1726.  Смокович Михайло Європейський суд з прав людини на захисті виборчих прав 

«Проблемні питання медіації за участю суб’єкта владних повноважень» 

«Приклад для наслідування: чи варто поширювати сферу дії механізму зразкової справи тільки на 

адміністративний процес?» 

«Проблемні питання розмежування юрисдикцій» 

1727.  Смотров Олег Іванович «Розвиток технологічної компетенції адвоката» 

1728.  Снігур Ірина Йосипівна «Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей»: правовий аналіз новел» 

1729.  Сніжко Борис «Юридичні аспекти доказування в судових справах щодо визнання знаків для лікарських засобів добре 

відомими» 

1730.  Собкович Олександр «Про що треба пам’ятати, подаючи електронні докази» 

1731.  Совгіря Ольга Володимирівна «Конституційна та судова реформа в Україні: основні новели та європейські стандарти» 

1732.  Сокол Олексій «Порушення під час проведення аукціону — коли можна звертатися до суду» 

«Розшук майна та активів боржника: інструменти арбітражного керуючого у процедурі 

банкрутства. Практика спростування майнових дій боржника» 

1733.  Соколов Михайло «Ключові зміни в держпідтримці і оподаткуванні аграрної галузі» 

1734.  Сокур Євген Ростиславович «Рентна плата» 
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1735.  Соловьйова Ольга  «Завантаження оновлення: міжнародні податкові аспекти, BEPS, FATCA і не тільки» 

1736.  Солодко Євген Вікторович 

 

«Негласні слідчі дії» 

«Право на свободу та особисту недоторканість» 

«Теоретична можливість відновлення досудового слідства після повернення судом обвинувального 

акту прокурором» 

«Процесуальні нюанси при поверненні обвинувального акта» 

«Захист прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності» 

«Захист осіб з «токсичною»/неоднозначною репутацією» 

«Діяльність адвоката та захист професійних прав» 

«Ефективна протидія інформаційним атакам» 

«Токсичний клієнт: як адвокату зберегти свою репутацію» 

«Способи захисту бізнесу від неправомірних дій державних контролюючих органів» 

«Захист прав клієнта в симбіозі кримінального процесу з господарським, адміністративним або 

цивільним процесами. Побудова тактики захисту» 

«Тактика захисту при звинуваченнях у легалізації коштів та фінансуванні тероризму» 

«Кримінальний захист в політичних процесах» 

«Підстави проведення негласних слідчих дій. Доказова сила отриманих даних» 

«Актуальні питання на шляху розвитку правової держави України» 

«Оскарження відкриття кримінального провадження як елемент змагальності» 

«Особливий порядок притягнення адвоката до кримінальної відповідальності. Практика реалізації 



 

274 

 

та типові помилки на користь захисту» 

1737.  Соломатіна Анна  «Перспективи спрощення процедури банкрутства фізичних осіб» 

1738.  Соломко Олексій Володимирович «Пошук і стягнення проблемних активів у виконавчому провадженні» 

«Процесуальні конфлікти інтересів в роботі державних і приватних виконавців» 

«Захист прав сторін у виконавчому провадженні: практичні аспекти. Практика Європейського суду 

з прав людини з питань примусового виконання рішень» 

1739.  Сольський Віталій Володимирович «Право на житло в правових висновках Верховного Суду України», «Етичні аспекти в роботі 

адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу» 

1740.  Сомок Олена Анатоліївна  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1741.  Сопільняк Вікторія «Останні тенденції судового захист прав на торговельні марки в контексті застосування 

спецзнань» 

«Патентні спори: сьогодення та майбутнє. Практичні кейси» 

«Захист прав інтелектуальної власності: практичні кейси» 

«Доменні спори щодо ТМ: український та зарубіжний досвід» 

«Експертна підтримка у спорах щодо ТМ» 

1742.  Сопова Катерина «Поняття та види плагіату. Фактори, що враховуються при виявленні порушення авторських прав» 
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1743.  Сорока Арсен  «Роль юридичного департаменту в забезпеченні корпоративної безпеки на прикладі банківського 

сектору» 

1744.  Сорока Наталія «Плагіат як один із видів порушення авторських прав: європейський підхід» 

1745.  Сорока Олег «Інвестування в банківський сектор» 

1746.  Сорочинський Микола «Люстрація в практиці ЄСПЛ» 

1747.  Сошенко Олексій «Стабілізація банківського сектору» 

«Банкрутство банків» 

1748.  Спасибо Валентина Валентиновича «Узагальнення практики розгляду у 2016 року деяких категорій податкових спорів з метою надання 

адвокатами якісної правової допомоги» 

1749.  Спасибо-Фатеєва Інна Валентинівна «Відповідальність посадових осіб АТ і ТОВ та їх учасників/акціонерів за правопорушення та правові 

наслідки зловживання правом» 

1750.  Спиридонова Катерина «Розвиток юридичної компанії» 

1751.  Співак Олексій Олексійович «Кримінальні провадження за ст.212 КК України. Особливості розслідування та необхідність 

законодавчих змін визначення “ухилення від сплати податків”» 

«Практика кримінальної відповідальності у зв’язку з податками. Кримінальна відповідальність за 

Податковим кодексом і власне згідно з Кримінальним кодексом. Інститут кримінальної 

відповідальності для менеджменту – інструмент тиску на бізнес? Чи дійсно кримінальні 

провадження припинили порушувати автоматично після винесення акта перевірки? Запити про 

надання документів – чи є край цьому конвеєру? Чи ходити на допити, призначені податковою 
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міліцією? Податкові перевірки в рамках кримінального провадження – куди зайшла практика? 

Кримінальні штрафи за Податковим кодексом України. Кримінальне провадження проти посадових 

осіб підприємства і відсутня сторона по справі: чи дійсно відсутні права? Останні тенденції 

судової практики за ст. 212 КК України, на що звертають суди та інше» 

1752.  Стадник Олег Богданович Актуальні питання, що виникають при розгляді клопотань органів досудового слідства слідчими 

суддями за Кримінальним процесуальним кодексом України (7/е) 

1753.  Стадник Тарас  «Останні тренди в міжнародному податковому плануванні» 

1754.  Станковська Галина Адольфівна Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1755.  Станчук Андрій «Діяльність адвоката щодо захисту інтересів імпортерів при визначенні коду товару згідно УКТ 

ЗЕД. Судова практика» 

1756.  Старенький Сергій Євгенович «Особливості застосування «закону Савченко» (Закон України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у 

строк покарання»)» 

«Порядок екстрадиції засуджених з-за кордону в Україну та передача розшукуваних осіб і 

засуджених» 

«Особливості надання медичної допомоги в слідчих ізоляторах та місцях позбавлення волі» 

1757.  Старіков Олексій Олександрович Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

«Проблемні питання, які виникають на стадії підготовчого судового засідання» 

«Дослідження доказів слідчим суддею під час розгляду клопотань та заяв сторін по справі» 
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1758.  Старовойтова Марина 

Володимирівна 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного 

заходу 

«Перехресний допит» 

«Проблемні питання в рішеннях ЄСПЛ проти України як передумова і джерело ключових новел у 

новому Кримінальному процесуальному кодексі» 

«Проблемі питання при застосуванні Кримінального процесуального кодексу та шляхи їх вирішення» 

«Докази в кримінальному провадженні» 

«Нівелювання результатів НСРД» 

«Вторинна правова допомога внутрішньо переміщеним особам: нормативно-правова база та судова 

практика» 

1759.  Стародуб Олександр Павлович «Призначення та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям» 

«Визначення розміру грошового забезпечення для обчислення пенсій військовослужбовцям» 

«Призначення та виплата пенсій в розмірі не нижчому від прожиткового мінімуму» 

«Виконання нормативу по створенню робочих місць для інвалідів відповідно до Закону України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»» 

1760.  Стародубов Ігор Вадимович «Ставки роялті: важливість отримання об’єктивної інформації» 

«Проведення судової експертизи в рамках досудового розслідування злочинів у сфері інтелектуальної 

власності: 

 порядок призначення та основні етапи проведення судової експертизи. Суб’єкти призначення 

судової експертизи в кримінальному провадженні, особливості пов’язані з залученням експерта 

стороною захисту. Обов’язкове призначення судової експертизи ст. 242 КПКУ  

 типові питання, що виносяться на вирішення судової експертизи при розслідуванні злочинів у 
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сфері інтелектуальної власності. Забезпечення доказової бази, пов’язаної з мережею Інтернет  

 організація проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, строки, 

порядок та особливості оплати вартості експертизи при співпраці державної експертної установи, 

правоохоронних органів та судів» 

1761.  Староста Іван «Боргові зобов’язання у складі спадщини: практичні аспекти» 

«Обвинувальний акт щодо юридичної особи» 

1762.  Старчук Оксана Володимирівна «Особливості встановлення режиму окремого проживання подружжя судом» 

1763.  Степаненко Андрій «Проблемні питання іпотечних правовідносин. Спори з банками: стратегії та тактики перемоги. 

Новації Закону України               «Про виконавче провадження». Судова практика 2016-2017» 

1764.  Степанов Ігор  «Типові хитрощі органів досудового розслідування» 

1765.  Степанова Тетяна Валеріївна «Основні новели проекту Господарського процесуального кодексу України» 

1766.  Степанюк Євген «Лібералізація валютного контролю: що зроблено» 

«Дорожня карта валютної лібералізації в Україні та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність та 

процеси інвестування» 

1767.  Стефанів Надія Степанівна  - Особливості застосування Глави 21 КПК України (127/е) 

- «Актуальні питання допустимості доказів у кримінальному провадженні» 

«Аналіз змін до Кримінального процесуального кодексу України, внесених Законом № 2147-VIII» 
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1768.  Стефанішина Ольга Віталіївна «Державне інституційне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

1769.  Стефанов Сергій Олександрович «Практика розгляду податкових спорів за новим КАС» 

1770.  Стефанчук Микола Олексійович «Перспективи адаптації законодавства України про ідентифікацію фізичної особи за її 

біометричними даними до законодавства ЄС» 

1771.  Стеценко Микола  «Грамотна побудова кар’єри в юрбізнесі: як просунутися молодим талантам і зміцнити свої позиції 

партнерам» 

«Структурні перетворення української промисловості» 

«Покрокове керівництво для побудови успішної кар'єри в юридичній фірмі» 

1772.  Стецюкевич Зоя Петрівна «Особливості підготовки матеріалів для проведення: дослідження документів бухгалтерського, 

податкового обліку і звітності. Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і 

організацій. Дослідження документів фінансово-господарських операцій» 

1773.  Стєбєлєв Антон Михайлович «Актуальні питання земельних відносин в Україні в адвокатській практиці» 

«Проблемні питання захисту права власності» 

«Актуальні питання права власності (з урахування практики Європейського Суду з прав людини)» 

«Актуальні питання кримінального провадження на підставі угод» 

1774.  Стєксова Любов Сергіївна «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

1775.  Стойчев Роман Володимирович Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 
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запобіжного заходу  

1776.  Столяр Роман Іванович «Актуальні проблеми протидії корупції: особливості діяльності Служби безпеки України» 

1777.  Столяренко Олексій Віталійович «Визнання знаків для товарів і послуг недійсними через невикористання, аналіз практики Україні і 

приведення її у відповідність до практики країн ЄС» 

«Майбутнє юридичного ринку» 

«Процедура блокування медіа контенту на веб-сайтах: проблема чи рішення для бізнесу?» 

1778.  Стоянов Артем Дмитрович «Завдання формування адвокатури»  

«Професійні права та гарантії адвокатської діяльності» 

«Ключові пропозиції щодо зміна Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та їх 

вплив на здійснення адвокатської діяльності» 

«Робота з проблемними активами» 

«Судова реформа: чи виправдались очікування бізнесу?» 

«Виконання судових рішень як індикатор ефективності судочинства» 

1779.  Стоянов Микола Михайлович «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

«Актуальна практика продовження строків тримання під вартою» 

«Що робити, якщо процес затягує суддя» 

1780.  Стратієнко Людмила  «Проблемні питання визначення єдиного правового підходу до розгляду справ про відшкодування 

шкоди за договорами страхування наземних транспортних засобів» 
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1781.  Страхова Лариса Миколаївна «Правила адвокатської етики» 

«Застосування Правил адвокатської етики під час розгляду дисциплінарних проваджень стосовно 

адвокатів» 

1782.  Стретович Тетяна Василівна «Концепція бенефіціарного власника (прозорість як глобальний тренд)» 

1783.  Стрижевська Анжела «Реформи прокуратури України – відкрито про головне»  «Змагальність через реформу адвокатури 

та кримінального процесу» 

«Зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Проблеми підслідності кримінальних 

проваджень» 

«Процес імплементації конституційних новацій у діяльності прокуратури та стан функціонування 

прокуратури в умовах реформування» 

1784.  Стрілець Галина Олександрівна «Проблемні питання призначення та проведення судових експертиз» 

1785.  Струць Микола Петрович «Алгоритм захисту від рейдерського захоплення – практичні аспекти» 

«Рейдерство: можливості захисту бізнесу від незапланованої атаки, механізм дій для власника та 

адвоката» 

1786.  Ступак Ольга  «Судова практика з «інтелектуальних» справ в ВССУ» 

«Проблемні питання розгляду справ про поновлення на роботі керівників державних підприємств, 

які працювали за контрактом» 

1787.  Стусова Юлія Михайлівна «Рейдерські захоплення в сучасних умовах» 
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1788.  Стьопіна Наталія Олександрівна  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

1789.  Сударикова Марія  «Глобальна комплаєнтність: міжнародні стандарти добропорядності бізнесу» 

1790.  Сукачов Євген Сергійович «Правове регулювання внутрішніх водних шляхів України: нагальні проблеми та перспективи 

розвитку» 

1791.  Сукманова Олена «Мін'юст, нотаріус, адвокат: баланс захисту прав» 

«Аналіз роботи «антирейдерської» Комісії при Міністерстві юстиції України» 

1792.  Сукманова Тетяна  «Почеркознавча  експертиза. Секрети та поради експерта» 

1793.  Сулейманова Амінат  «Закономірність випадку, або Як похід до хімчистки визначив мою долю» 

«Не запливати за байки! Юридичні байки про те, як бізнес сам собі шкодить» 

«Корпоративні новації» 

1794.  Сухоцька Анна «Доступ до конституційної юриспруденції: український та іноземний досвід щодо ролі загальних 

судів» 

1795.  Сушко Єва «Огляд практики ЄСПЛ щодо ст. 3 Конвенції»  «Огляд практики ЄСПЛ щодо ст. 1 пр.1»  «Розгляд 

ігрової гіпотетичної справи» 

1796.  Суярко Тетяна Дмитрівна  «Судова реформа в Україні: повернення довіри чи популізм?» 
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«Зміни, які несе в собі Закон України «Про Вищу раду правосуддя»  «Проект Закону «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»  «Погляд суддів на реформу» 

1797.  Сьора Оксана Миколаївна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1798.  Тагаєв Микола Миколайович «Дії захисника у кримінальних провадженнях, які потребують проведення судово-медичної 

експертизи» 

«Особливості призначення судово-медичних експертиз» 

1799.  Талан Леонід  «Аналіз судових рішень у справах про банкрутство стосовно арбітражних керуючих» 

«Як судова нормо творчість перемогла закон (про деякі питання санації до порушення справи про 

банкрутство)» 

1800.  Талах Віктор «Вимоги до вертикальних узгоджених дій. Методики визначення ринків» 

1801.  Тананакін Олександр «Судова практика за статтям 376, 377—379 КК України. Реальні вироки» 

1802.  Танасюк Олена  «Проблеми припинення участі в ТОВ. Відчуження частки в статутному капіталі. Спадкування. 

Вступ до товариства нового учасника. Вихід з товариства. Виключення учасника з товариства. 

Звернення стягнення на частку на вимогу кредиторів учасників» 

1803.  Танчак Андрій  «Нові шляхи для боротьби з незаконним використанням торгової марки» 

1804.  Тараканов Юрій Юрійович «Застосування автотехнічної та автотоварознавчої експертизи в разі виникнення ДТП» 
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1805.  Таран Світлана Валеріївна «Порядок оформлення та подання позовної заяви (форма і зміст позову  питання сплати судового 

збору  оформлення додаткових документів, що подаються до суду)» 

«Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання судової практики 

та практичні рекомендації» 

«Практика вирішення спорів, що виникають із корпоративних правовідносин» 

«Аналіз судової практики з розгляду спорів, що виникають із корпоративних відносин» 

1806.  Тараненко Сергій Михайлович «Деякі новели правового регулювання у сфері насінництва та розсадництва – важливий крок щодо 

захисту об’єктів інтелектуальної власності в сільському господарстві» 

1807.  Таранчук Дмитро  «Вимоги до юридичного сервісу та очікування клієнтів» 

«Взаємовідносини із зовнішніми радниками» 

«Case study. Позови споживачів до фармацевтичних компаній» 

«Судовий захист ІВ. Торгові марки» 

1808.  Тарасенко Тарас «Остаточне рішення: як провести торги, щоб не було підстав для оскарження результатів. 

Секрети професіоналів» 

1809.  Тарасов Сергій «Розвиток інституту неспроможності в Україні» 

«Захист прав споживачів у сфері надання страхових послуг» 

1810.  Тарасова Ася  «Невиконання вимог та Правил адвокатської етики при укладенні та розірванні договору про 

надання правової допомоги як підстава для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності. Оформлення гонорару» 
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«Питання, що виникають в дисциплінарній практиці внаслідок недотримання адвокатом вимог 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики 

стосовно Договору про надання правової допомоги» 

1811.  Тарасюк Тетяна «Доступ до об’єктів «енергетичної» інфраструктури» 

«Обчислення строків та сум компенсації при звільненні працівників: правові позиції суддів» 

1812.  Татаров Олег  «Верховенство права чи політична доцільність» 

1813.  Теклюк Ярослав  «Антимонопольне право в Україні: погляд монополіста» 

«Перші оцінки реформи виконавчого провадження» 

1814.  Тележніков Андрій Сергійович «Механізми захисту прав інтелектуальної власності в контексті використання доменних імен в 

Україні і зарубіжних країнах» 

1815.  Теличенко Валентина Василівна  «Люстрація: концепція та наслідки» 

1816.  Тенасе Олександру «Доступ до конституційної юриспруденції: український та іноземний досвід щодо ролі загальних 

судів» 

1817.  Теньков Сергій Опанасович «Договірне право»   

«Податкові відносини і спори»  «Трудові відносини»  «Корпоративні відносини і спори» 

«Цивільний процес»  «Господарський процес» 

1818.  Терентьєв Юрій  «Захист бізнесу як основа безпеки держави: очікування бізнес-спільноти  баланс інтересів бізнесу і 

держави  захист бізнесу і GR  мінімізація корупціогенних факторів  бізнес-ризики Угоди про 
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асоціацію з ЄС» 

«Рік в новому складі: вийшов діалог між регулятором і суб’єктами господарювання на якісно новий 

рівень?» 

«Розвиток інфраструктури» 

«Трансформація підходів АМКУ» 

«Кваліфікація порушень законодавства про захист економічної конкуренції» 

1819.  Терешко Христина Ярославівна «Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини»  «Правовий статус 

медичних працівників»  «Обіг персональних (медичних) даних» 

1820.  Терещенко Олег Євгенович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1821.  Терещук Олександр Іванович «Особливості підготовки матеріалів для визначення вартості колісних транспортних засобів та 

розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу» 

1822.  Тертишник Володимир 

Митрофанович 

«Як захистити керівника агропідприємства від кримінальної відповідальності» 

1823.  Теселько Анна «Доступні способи реалізації активів фінансових установ» 

1824.  Тетяна Михайлівна Войцеховська «Розгляд справи безстороннім і справедливим судом» 

1825.  Тимофеєв Максим Тимофійович Застосування практики Європейського суду при вирішенні конкретних справ  

- Джерела інформації для роботи з практикою ЄСПЛ  
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- Міжнародне право прав людини та стандарти поведінки держави на національному рівні   

- Як варто читати та застосовувати рішення Європейського суду з прав людини  

- «Прочитав. Побачив. Застосував». Покрокова інструкція щодо читання та застосування рішень 

ЄСПЛ 

«Вступ до європейської системи захисту прав людини»   

«Право не бути підданим тортурам та нелюдському поводженню і право на особисту свободу (ст. 

ст. 3 і 5 Конвенції)»  

«Право на справедливий судовий розгляд (ст. 6 Конвенції)»   

«Право на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8 Конвенції)»   

«Право на безперешкодне користування майном (ст. 1 до Протоколу     № 1 до Конвенції)» 

«Вступ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ознайомлення з принципами, 

стандартами та цінностями ЄКПЛ» 

«Європейський суд з прав людини» 

«Критерії прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини» 

1826.  Тимофєєва Алла «Права людини і бізнес: концепція й основні виклики сьогодення» 

«Питання бізнесу і прав людини у практиці ЄСПЛ» 

1827.  Тимохіна Людмила Сергіївна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1828.  Тимошевська Вікторія Вікторівна «Поновлення договору оренди землі в практиці господарського судочинства» 
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1829.  Тимошенко Алла Ігорівна Окремі особливості судово-психологічної експертизи моральної шкоди 

1830.  Тимошенко Сергій «Електронна система адміністрування ПДВ: плюси і мінуси» 

1831.  Тинів Ігор Дмитрович «Робота адвоката з урахуванням норм захисту лікарської таємниці» 

1832.  Тиртична Галина Василівна «Українські інноваційні і не інноваційні розробки: патентування у фокусі» 

1833.  Титикало Роман «Як впливає на репутацію адвоката соціальна активність, участь в резонансних справах та 

політична діяльність» 

«Час на допит свідка: як розкрити всі дані, не втомивши суд тривалістю допиту» 

«Організація роботи юристів у день виборів» 

1834.  Титич Віталій «Розшук майна та активів боржника: проблеми та нові шляхи їх розв’язання» 

1835.  Титова Олена Віталіївна «Про окремі аспекти правового статусу кооперативів в контексті адаптації до законодавства ЄС» 

1836.  Тиханський Олександр Богданович Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1837.  Тихоненко Ірина Петрівна «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків в умовах діючого законодавства 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 

несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту 



 

289 

 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 

необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 

експертизою 

 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень 

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна 

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна 

Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені 

Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів 

 

Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 

Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 
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заборгованість 

Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди 

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 

комісії 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 

особами 

Наслідки невірно оформлених касових документів» 

«Актуальні питання захисту суб’єктів господарювання під час податкових перевірок та деякі 

кримінально-правові аспекти відповідальності за ухилення від сплати податків. Ефективні методи 

захисту суб’єктів господарювання та їх посадових осіб від необґрунтованих претензій» 

1838.  Тімакіна Лілія «Орендні правовідносини: судова практика» 

1839.  Тітаренко Тетяна «Інфраструктура і міжнародна торгівля» 

«Ефективні позасудові спозоби захисту прав бізнесу» 

1840.  Тітарчук Михайло «Роль органів державної влади в забезпеченні ефективного функціонування механізму захисту прав 

інтелектуальної власності в Україні» 

1841.  Тітко Іван Андрійович «Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному 

доказуванні: проблемні питання судової практики» 

1842.  Тітов В’ячеслав Георгійович «Обмеження прав сторони захисту у порівнянні зі стороною обвинувачення» 
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1843.  Ткаченко Катерина  «Галузеві картелі: проблеми виявлення змови і збору доказів. Правозастосовна практика» 

1844.  Ткаченко Сергій  «Захист бізнесу як основа безпеки держави: очікування бізнес-спільноти  баланс інтересів бізнесу і 

держави  захист бізнесу і GR  мінімізація корупціогенних факторів  бізнес-ризики Угоди про 

асоціацію з ЄС» 

«Глобальні тренди оподаткування – вплив на Україну» 

1845.  Ткачук Олег Степанович «Особливості розгляду кримінальних справ, пов’язаних із військовими злочинами» 

«Касаційний перегляд у кримінальному судочинстві» 

«Проблеми доступу до правосуддя у справах, підвідомчих (підсудних) судам, що тимчасово 

припинили свою роботу, у зв’язку із проведенням АТО та окупацією АР Крим. Особливості 

провадження у справах, що було розпочато провадженням до припинення функціонування 

відповідного суду» 

«Врегулювання спору за участю судді за Цивільним процесуальним кодексом України» 

«Перший досвід застосування процесуальних новел» 

«Роль Великої Палати ВС у цивільному судочинстві» 

«Судова реформа: ефективне правосуддя – очікування vs результати» 

«Актуальні питання на шляху розвитку правової держави України» 

1846.  Токарєв Геннадій  «Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження в практиці ЄСПЛ: 

основні засади, Європейська конвенція проти катувань та роль Комітету проти катувань, види 

забороненої поведінки та відмінність між ними, зобов’язання держави»  

Основні ситуації, що підпадають під дію статті 3 ЄКПЛ (із посиланням на практику Суду та, 

зокрема, справи проти України): 
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- порушення під час затримання правоохоронними органами та утримання під вартою (в т.ч. 

вибиття доказів)  

- умови утримання під вартою та в місцях позбавлення волі  

- ненадання чи неналежне надання медичної допомоги в місцях утримання під вартою та 

позбавлення волі  

- заборонена поведінка з боку приватних осіб: зобов’язання держави. 

Захист інтересів клієнтів в Європейському суді з прав людини у справах за статтями 2 та 3 ЄКПЛ 

(вкл. в контексті  ст. 14):  

- загальні засади  

- критерії прийнятності заяв  

- питання доказування  

- інші практичні аспекти.  

(заг. Тема: "Права людини. Європейська конвенція з прав людини. Практика Європейського суду з 

прав людини") 

 

1847.  Толкачова Маріанна  «Захист прав замовника під час укладення договорів на розробку об’єктів інтелектуальної 

власності» 

«Сучасна реклама: «смачна» подача без наслідків» 

«Проблеми доказів публічного використання музичних творів» 

1848.  Томаров Ілларіон  «Обставини, які впливають на розмір компенсації і звільнення від неї (факт порушення і провина 

порушника)» 
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«Сучасне авторське право: межі захисту творів в судовій практиці. Конфлікти між торговельними 

марками та промисловими зразками, комерційними найменуваннями та географічними 

зазначеннями» 

1849.  Томачинська Лариса «Сильний» і «слабкий» патенти в галузі фармацевтики як бізнес-актив» 

1850.  Томаш Марина «Податок на виведений капітал: особливості оподаткування операцій з нерезидентами» 

«Оптимізація оподаткування» 

1851.  Тонконоженко Микола Миколайович Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1852.  Топчило Анна Валеріївна «Вербальне та невербальне спілкування» 

1853.  Торбєєв Микола Олександрович «Етика адвоката та стандарти його професійної діяльності» 

«Права учасників виборчого процесу та як їх правильно реалізувати (відкрита лекція-тренінг)» 

1854.  Торопчина-Агалакова Світлана 

Олександрівна 

«Про захист від недобросовісного покупця» 

1855.  Торубка Микита «Правовий статус криптовалют в світі» 

1856.  Торяник Сергій Олександрович «Сучасний погляд на умови патентоздатності «новизна» та «винахідницький рівень» 

1857.  Трегубов Едуард «Державні/ публічні закупки» 
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1858.  Третьяков Дмитро  Свобода мирних зібрань в Україні в світлі рішень Вєрєнцов та Шмушкович проти України  Вплив 

правових теорій на правозастосування 

«Судова практика за статтею 2 Конвенції та сучасні тенденції розвитку»  «Поняття розумного 

строку» 

1859.  Третьяков Михайло  «Арешт майна за новими правилами. Зняття арешту і повернення майна, що було вилучене» 

«Якої юридичної допомоги зараз потребує бізнес?» 

«Найбільш гострі проблеми правозастосування на ринку світлих нафтопродуктів України. Огляд 

актуальної практики» 

«Практичні аспекти доведення відповідності рівня цін біржових товарів принципу «витягнутої 

руки» 

«Державні/ публічні закупки» 

«Як структурувати бізнес після введення податку на виведений капітал» 

1860.  Тригуб Андрій  «Проблемні питання спеціального судового провадження» 

«Специфіка проведення обшуків в банках» 

«Проблеми захисту у корупційних злочинах» 

«Інша сторона медалі. Представництво інтересів потерпілих» 

1861.  Трикур Максим Юрійович «Актуальні питання правової охорони сортів рослин» 

1862.  Триньова Яна «Законопроект «Про забезпечення права людини на гідну смерть»: 10 років дискусії» 
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1863.  Трипульський Григорій  «Розширення можливостей для адвоката, у зв’язку із застосуванням «електронного суду» 

1864.  Трофімова Лариса «Актуальні правові позиції у справах, пов'язаних з нарахуванням і відшкодуванням ПДВ» 

1865.  Троценко Ольга Вікторівна «Деякі правові аспекти в наданні адвокатом правової допомоги в медичних справах» 

«Права медичних працівників» 

1866.  Троцька Марина Василівна «Про практику розгляду справ у спорах, що виникають за участі суб’єктів аграрного 

господарювання» 

1867.  Троян Анастасія  «Комплаєнс як конкурентна перевага» 

1868.  Трубаров Віталій  «Україна на енергетичній карті Європи» 

1869.  Трут Дмитро «Податкові перевірки. Що нового?» 

1870.  Туляков В’ячеслав «Склади злочинів та кримінальна відповідальність» 

1871.  Тулякова Марина Анатоліївна «Правила адвокатської етики та питання дисциплінарної відповідальності адвокатів за їх 

порушення» 

1872.  Туніка Ігор «Кінець ери банківської таємниці, як це вплине на трансфертне ціноутворення» 

1873.  Турчик Дмитро «Презентація ознак визначення контрафактності ТМ PUMA» 
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1874.  Тюрін Сергій Григорович «Адвокатська монополія: очікування та реалії на прикладі господарського процесу» 

«Способи та методи повернення бізнесом втрачених активів у випадках протиправної діяльності 

його менеджменту. Судовий та кримінально-правовий аспекти» 

«Врегулювання спорів за участю судді в господарському процесі» 

1875.  Тютюн Ольга «Мистецтво медіації для адвокатів» 

«Можливості практичного застосування компетенцій медіатора при підготовці сторін до 

переговорів та врегулюванні конфліктів» 

«Основи медіації» 

«Перебіг та етапи процесу медіації» 

«Відмінність медіації від інших методів залагодження конфліктів» 

«Основні засади і етика медіації» 

«Сфери використання медіації» 

1876.  Уварова Олена Олександрівна «Права людини та концепція належної обачності у кіберпросторі» 

«Права людини і бізнес: концепція й основні виклики сьогодення» 

«Питання бізнесу і прав людини у практиці ЄСПЛ» 

1877.  Удовиченко Олександр  «Роль суду касаційної інстанції у формуванні практики в справах про банкрутство» 

«Розгляд спорів з реалізації майна в ліквідаційній процедурі» 

«Актуальна судова практика у справах про банкрутство» 
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«Банкрутство 2016-2017: правові позиції українських суддів» 

«Оскарження результатів торгів. Як захистити власність клієнта» 

«Які професійні горизонти для юриста відкрила судова реформа?» 

«Огляд проекту Кодексу з процедур банкрутства» 

1878.  Удовиченко Сергій «Кримінальна відповідальність у справах про банкрутство» 

«Загальна характеристика змін до Правил адвокатської етики» 

«Норми етики при використанні мережі Інтернет» 

1879.  Уеллс Бен  «Арбітраж чи судова практика в судах Англії - юрисдикційні пастки для необережного» 

1880.  Ульчак Богдан Іванович «Стратегія захисту адвоката у справах про порушення митних правил» 

«Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності» 

1881.  Ульянова Наталія  «Організація міжнародної торгівлі через австрійську і чеську компанії. Податкові аспекти» 

«Міжнародне структурування бізнесу як спосіб захисту активів» 

«Щоб бути лідером сьогодні, потрібно стати краще себе вчорашнього» 

«Бізнес-завтра: коли настане глобальне потепління бізнес-клімату в Україні» 

«Податкова система України: чергові реформи» 

«Розвиток юридичного бізнесу VS стратегічного менеджементу» 

«Комплаєнс у взаєминах з банками» 
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«Світові та локальні тенденції міжнародного податкового планування» 

1882.  Уолш Іззі  «Управління особистим капіталом – останні тенденції у ВБ» 

1883.  Урденко Олександр Георгійович «Інформаційна безпека. Безпека програмного забезпечення комп’ютерних мереж (мережні атаки) 

та розслідування кіберзлочинів. Правові приклади і вирішення розслідування інцидентів кібербезпеки, 

призначення комп’ютерно-технічних, телекомунікаційних експертиз та досліджень» 

«Комп'ютерна криміналістика, або комп'ютерно-технічна експертиза» 

1884.  Уркевич Віталій Юрійович «Особливості господарювання сільськогосподарських товаровиробників» 

«Новели законодавства України у сфері фермерського господарювання» 

«Огляд господарських справ, переданих на розгляд Великої Палати Верховного Суду, та ухвалених 

рішень» 

1885.  Усик Григорій  «Проблемні питання вирішення судових спорів щодо виконання договорів страхування» 

1886.  Усіков Ігор «Практика проведення судових психофізіологічних експертиз із застосуванням поліграфа в Україні» 

1887.  Усков Кирил Юрійович «Особливості застосування висновку комп’ютерної та товарознавчої експертизи в судових 

справах» 

1888.  Усова Анастасія «Антиконкурентні ризики маркетингу у фармацевтиці. Як не варто просувати свій товар?» 

«100% натуральний продукт», або як оцінюють заяви про натуральність АМКУ і іноземні 

відомства» 

«Ефективний антимонопольний комплаєнс: mission possible» 
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1889.  Устюгов Артем «Підхід суддів до розгляду справ, в яких доводиться реальність правочину (категорія донарахування 

податкових зобов’язань за так званими фіктивними правочинами)» 

«Дискреційні повноваження органів ДФС в процесі відшкодування ПДВ» 

1890.  Фадєєнко Антоніна Федорівна «Роль адвокатів у застосуванні Конвенції про захист прав людини і основоположних слобод. 

Рішення Європейського суду стосовно адвокатів» 

1891.  Фаєнгольд Микола «Чисте небо для національного кіно і ТБ виробника. Захист аудіовізуального контенту в Інтернеті» 

1892.  Фазикош Ганна Василівна «Застосування практики ЄСПЛ при розгляді цивільних справ (процесуальний (ст. 6 ЄКСПЛ) та 

матеріальний (ст. 8, ст. 10 ЄКСПЛ) аспекти)» 

1893.  Фарачик Беат «Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини: досвід країн ЄС для України» 

1894.  Фаринник Василь Іванович «Загальні положення досудового розслідування» 

«Провадження слідчих (розшукових) дій» 

«Зупинення і закінчення досудового розслідування» 

«Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» 

«Верховенство права чи політична доцільність» 

1895.  Федечко Дмитро  «Сірий» імпорт vs. ЗВТ» 

«Держава і комплаєнс» 

1896.  Федоренко Дмитро Валерійович «Особливості кримінальних провадження щодо посадових осіб» 
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1897.  Федоренко Ігор  «Податкові перевірки та їх наслідки: тактика і практика проходження» 

«Ризики ототожнення з клієнтом» 

«Кримінально-правовий тиск на бізнес: що протиставити» 

1898.  Федоренко Ольга «Поліграф у кримінальному провадженні» 

1899.  Федорук Дмитро  «Правові та економічні основи енергетичної безпеки України» 

1900.  Федорчук Даніїл «Специфіка виконання і проблеми невиконання судових рішень у справах з участю АМКУ» 

«Проблеми виконання судових рішень у справах за участю АМКУ» 

«Специфіка виконання судових рішень у справах за участю АМКУ» 

1901.  Федун Анна Дмитрівна «Захист прав на землю. Судовий захист та досудове вирішення проблем землевласників та 

землекористувачів» 

1902.  Федчишин Анатолій Савелійович «Основні завдання автотехнічних експертиз, порядок їх призначення, орієнтири для постановки 

експертних завдань, особливості автотехнічних досліджень у справах по ДТП» 

«Експертиза з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та 

охорони праці» 

1903.  Федчишина Віоллета Віталіївна «Діяльність адвоката та захист професійних прав» 

«Експертизи в рамках кримінального процесу» 

«Призначення експертизи по-новому. Особливості проведення економічних експертиз» 
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1904.  Фелів Олексій  «Взаємовідносини із зовнішніми радниками» 

«Управління просуванням мультиюрисдикціонної компанії українського походження» 

«Doing business in Ukraine: очікування vs реальність» 

1905.  Фесик Кирил «Успіх розвитку регіональних юридичних компаній» 

«Кримінально-правовий захист бізнесу» 

«Енергетичні спори» 

1906.  Феськов Олександр «Правові питання репродуктивної медицини. Питання донації і сурогатного материнства в Україні 

і світі» 

1907.  Фефелов Олександр «Державні/ публічні закупки» 

1908.  Філатов Владислав  «Інструменти захисту активів в процедурах банкрутства» 

«Професійна діяльність арбітражних керуючих» 

«Розвиток інституту неспроможності в Україні» 

1909.  Філатов Олексій  «Основні новації конституційного етапу судової реформи» 

1910.  Філатов Роман «Застосування англійського закону про спільні підприємства для врегулювання відносин акціонерів» 

1911.  Філатова Наталія Юліївна «Правове регулювання електронної комерції в Україні» 
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1912.  Філіпович Володимир Євгенійович «Критичний погляд на роль свідків у відносинах позики» 

«Аналіз правових позицій щодо стягнення в судовому порядку платежів, отриманих в якості 

завдатку»  

«Нове у законодавстві» 

«Правовий механізм повернення депозитів» 

«Правовий аналіз практики суду з актуальних питань» 

1913.  Філонюк Олександр «Страхування діяльності приватного виконавця» 

1914.  Фланнеері Луї «Арбітраж чи судова практика в судах Англії - юрисдикційні пастки для необережного» 

1915.  Фльонц Володимир «Діджиталізація держави» 

1916.  Фоменко Вікторія «Case-study на прикладі судової справи» 

«Розкриття інформації про бенефіціарів власників. Податкові аспекти» 

1917.  Фомін Ігор Юрійович «Збір та використання доказів захисником в кримінальному провадженні» 

«Збір доказів стороною захисту в умовах відсутності змагальності» 

«Збір доказів та використання прав адвоката на стадії досудового розслідування. Необхідні зміни у 

КПК України та Законі про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

«Адвокат у кримінальному провадженні. Необхідні зміни» (494/е) 

«Робота адвоката у кримінальному провадженні. Стадії досудового розслідування. Особливості 

захисту щодо податкових злочинів» 
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«Адвокат у кримінальному провадженні. Особливості підготовки до справи» 

«Принципи правосуддя в Україні. Сторони кримінального провадження. Професійний суд та суд 

присяжних» 

«Принципи здійснення правосуддя в Україні. Реформа правосуддя. Необхідні зміни» 

«Очікувані зміни системи правосуддя України» 

«Реформування адвокатури і системи правосуддя в Україні» 

«Особливості представництва потерпілого в кримінальному процесі» 

«Особливості захисту клієнтів у справах, пов’язаних із екстрадицією» 

«Змагальність через реформу адвокатури та кримінального процесу»  «Антикорупційна політика: 

процесуальні моменти» 

1918.  Форемний Дмитро  «Майбутнє юридичного ринку» 

«Роль legaltech: історія, перспективи і чому це необхідно сучасному адвокатові» 

1919.  Форсюк Віта  «Плата за землю як непростий екзамен для судової практики» 

«Судова доктрина як засіб протидії зловживанню правом в податковому праві» 

«Податок на додану вартість» 

1920.  Фраймович Людмила Володимирівна Застосування почеркознавчої, лінгвістичної та технічної експертизи документів при захисті прав 

«Експертні авторознавчі та семантико-текстуальні дослідження у судово-слідчій та адвокатській 

практиці» 

«Експертні почеркознавчі дослідження у судово-слідчій та адвокатській практиці» 
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1921.  Фріс Павло Львович «Навчання та підвищення кваліфікації адвокатів» 

1922.  Фулей Тетяна  «Вплив практики Європейського суду з прав людини на національну судову практику: виміри і 

підходи» 

«Національні стандарти суддівської освіти: застосування практики Європейського Суду з прав 

людини при підготовці суддів» 

1923.  Фурман Роман «Аналіз окремих питань судової практики забезпечення позову, що виникають при розгляді справ, 

пов’язаних з реалізацією активів неплатоспроможних банків» 

1924.  Хаваліц Іван Іванович «Засади та новації виконавчого провадження» 

1925.  Хавронюк Микола «Основні тенденції кримінального процесу» 

1926.  Ханін Семен «Легалізація українських інвестицій за кордон в перспективі прийняття плану BEPS та CRS» 

«Як бути з ПДВ?» 

«Захист конфіденційної інформації» 

«ПДВ про експертних операціях в агробізнесі» 

1927.  Ханова Раїса  «Презумпція правомірності платника податку: працює чи ні?» 

«Цінове зауваження. Судовий контроль за трансферним ціноутворенням» 

«Податок на прибуток в світлі судової практики» 

«Особливості розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду справ щодо 

податків та зборів» 
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«Особливості розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду справ щодо 

митних спорів» 

1928.  Харебава Тетяна  «Правова охорона комп’ютерних програм згідно положень законодавства ЄС» 

«Правозастосовний аспект конкурентної політики України» 

«Адаптація глобальних програм до українських реалій» 

«Розвиток інфраструктури» 

«Права інтелектуальної власності на відеогру як бізнес-актив» 

«Індустрії високого ризику» 

«Доменні спори в аспекті боротьби з контрафактом» 

«Нові юридичні професії, або in-house майбутнього» 

«Вплив діджиталізації на сферу інтелектуальної власності» 

«Реклама в соцмережах: правова інструкція з виконання» 

1929.  Харенко Вікторія Вікторівна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1930.  Харечко Любов Костянтинівна «Окремі питання забезпечення доказів та забезпечення позову у цивільному процесі» 

1931.  Харитонов Олексій  «Case study. Спори з Фондом гарантування вкладів» 

«Захист вкладниками своїх прав у судах, у зв’язку з невиконанням банками умов договорів 

банківського рахунку» 
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«Банки vs позичальники: останні тенденції судової практики» 

«Ліквідувати не можна зберегти. Регулятор проти власників бізнесу» 

«Іпотечна гойдалка: правові позиції ВСУ у справах про звернення стягнення на предмет іпотеки» 

1932.  Харченко Петро Георгійович Загальні засади застосування Антимонопольним комітетом України законодавства про захист  від 

недобросовісної конкуренції та практика правозастосування  ст. 15-1 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції» на конкретних прикладах»  

1933.  Харченко Степан  «Право на свободу та особисту недоторканість» 

1934.  Хачатурян Армен  «Взаємовідносини із зовнішніми радниками» 

«Ключові напрямки розвитку системи гарантування вкладів» 

«Як юристи можуть допомогти державі повернути виведені активи» 

«Україна на енергетичній карті Європи» 

1935.  Хвостенко Владислав Сергійович «Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі 

Інтернет» 

1936.  Хеда Світлана  «Підрозділи комплаєнс, їх роль в системі корпоративної безпеки» 

«Українські реалії» 

1937.  Херман Бенедикт «Вектори реформи системи охорони здоров’я України» 

1938.  Хилюк Світлана Судове тлумачення кримінально-правових положень у світлі стандартів Європейського суду з прав 

людини 
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«Кримінально-правова охорона життя в Україні у світлі стандартів Європейського Суду з прав 

людини» 

1939.  Хиляк Ірина «Майстер-клас. Формування позовних вимог на основі заготовлених кейсів» 

1940.  Химчак Ірина «Тенденції юридичного ринку України»  «Конкуренція між юридичними компаніями»  «Компанія-

бутік або класична фірма – що краще?»  «Нові стратегії управління компанією» 

1941.  Хитрова Олена «Лікарні та страхові компанії: нові ролі» 

1942.  Хільченко Сергій Станіславович «Відповідальність державних інститутів за порушення прав адвоката. Принципи та шляхи 

реформування» 

1943.  Хітрова Олена  «Як захистити бізнес від санкцій і не нарощувати борги» 

«Перспективи використання договору як форми регулювання відносин між державою, надавачами 

медичних послуг та пацієнтами» 

1944.  Хіцевич Ганна Юріївна «Поняття «біженець». Процедура визначення статусу біженця за Конвенцією про статус біженців 

1951 року та Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» 

1945.  Хмелевська Наталія Володимирівна «Застосування медіації в адвокатській діяльності» 

1946.  Ходаковський Павло «Особливості звільнення топ-менеджменту» 

«Податок на прибуток підприємств» 

1947.  Холоднюк Зеновій «Міжнародні стандарти судочинства і національні правові традиції» 



 

308 

 

1948.  Хоменко Сергій Миколайович «Дисциплінарна відповідальність адвоката за невиконання рішень органів адвокатського 

самоврядування в контексті Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та 

Правил адвокатської етики» 

1949.  Хомяков Олексій  «Тактичні прийоми захисника в податкових спорах» 

1950.  Хоростіль Роман Володимирович «Переваги та унікальні можливості врегулювання спорів за участі судді на стадії підготовчого 

засідання суду. Український досвід реалізації процедури ВСС в політичних судах України» 

1951.  Хорошенюк Оксана «Діяльність представників Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ, що працюють у складі 

головних управлінь юстиції в областях. Практика Хмельницької області» 

1952.  Хорошковська Дарина «Порядок застосування медіації. Особливості правового регулювання медіації в Україні та країнах 

ЄС» 

1953.  Хорунжий Юліан Андрійович «Завдання формування адвокатури»  

«Професійні права та гарантії адвокатської діяльності» 

«Ключові пропозиції щодо зміна Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та їх 

вплив на здійснення адвокатської діяльності». 

«Проблемні питання продажу майна боржника в процедурі банкрутства» 

«Баланс інтересів кредиторів і боржників у процедурах банкрутства» 

«Продаж майна боржника» 

«Спори щодо оскарження умов/вимог до учасників аукціонів» 

«Аргументи для визнання результатів аукціонів недійсними» 



 

309 

 

1954.  Хоффман Дірк «Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини: корисні уроки і ризики» 

1955.  Хохуляк В.В. «Правові позиції  Касаційного адміністративного суду у справах щодо земельних податків та 

зборів» 

1956.  Хрипун Світлана Володимирівна Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

1957.  Христова Ганна Олександрівна «Насильство в сім’ї: поняття та специфіка правового регулювання в Україні» 

1958.  Христова Марія Миколаївна  «Судова практика оскарження рішеннь КДКА та ВКДКА» 

«Правила адвокатської етики та дисциплінарна відповідальність» 

«Етичні аспекти відносин адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження, а також 

з державними та іншими органами» 

1959.  Хрущ Вікторя Леонідівна «Аналіз змін до Кодексу адміністративного судочинства України. Проблемні питання та перша 

судова практика» 

1960.  Хряпинська Світлана Степанівна «Підстави та порядок складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачені ст. 

212-3 КУпАП (неправомірна відмова про надання інформації на адвокатський запит)» 

«Адвокатський запит. Складання адміністративного протоколу, як захист прав та гарантій 

адвокатської діяльності» 

«Складання протоколу про притягнення посадової (службової) особи до адміністративної 

відповідальності» 

«Адвокатський запит, складання протоколу про притягнення посадової (службової особи) до 
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адміністративної відповідальності» 

«Дисциплінарна відповідальність за невиконання Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Правил адвокатської етики та рішень Ради адвокатів України. Практика розгляду 

дисциплінарних проваджень» 

«Практика застосування Нового ЦПК України» 

1961.  Хьонер Клаус  «Корупція, як засіб перешкоди правосуддю» (214/е) 

1962.  Царевич Оксана Ігорівна «Критерії оцінки обґрунтування підозри слідчим суддею при розгляді клопотань слідчого чи 

прокурора по забезпеченню заходів кримінального провадження» 

1963.  Цвєткова Катерина «Скорочення працівників: порядок звільнення та судові спори» 

1964.  Цвігун Віталій Васильович «Аналіз кейсів оштрафованих підприємств Держпрацею. За які порушення і як можливо було 

уникнути штрафів. Судова практика по оскарженню штрафів» 

1965.  Цивкач Сергій  «Боротьба з карателями як необхідний елемент ефективної політики» 

1966.  Циганенко Оксана «Практичні аспекти виконання умов ЗЕД-контракту. Судова практика» 

1967.  Циганков Андрій Ігорович Етичні питання, що виникають при спілкуванні адвокатів у соціальних мережах   

«Взаємовідносини між адвокатами та адвокатська етика» (260/е) 

Загальна тема «Адвокатська етика» 

1968.  Циганюк Юлія Володимирівна Актуальні питання цивільного позову у кримінальному процесу України. (184/е) 
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1969.  Циктіч Віталій Михайлович  - Проблемні питання застосування арешту майна, як засобу забезпечення кримінального 

провадження  (101/е) 

-  

- Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді. (125/е) 

«Актуальна судова практика у кримінальних провадженнях по статтях 209, 209-1, 258-5 КК 

України» 

1970.  Цику Неля Василівна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1971.  Цимбалюк Олег Євгенович «Тимчасове вилучення майна та арешт майна. Особливості та відмінності. Судова практика» 

1972.  Цимбрівська  Оксана  «Пріоритетні напрямки реформування кримінальної юстиції України: бачення адвокатів» 

«Зростання обсягів інформації та розширення аудиторії в епоху цифрових технологій»   

«Вступ до формування меседжів в епоху цифрових технологій»   

«Основні цільові аудиторії в роботі адвоката»   

«Як адвокати можуть генерувати короткі та точні меседжі своїм цільовим аудиторіям»  

«Використання вербальної комунікації та відео для передачі меседжів»  

1973.  Цільвік Олег «Фальсифікація цементу. Дослідження споживчого ринку фасованого цементу» 

1974.  Цірат Катерина «Судова практика у спорах про захист честі, гідності та ділової репутації» 
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1975.  Цісельський Олег Володимирович «Основні новели проекту Господарського процесуального кодексу України» 

1976.  Цогла Ірина Володимирівна «Формування земельних ділянок як об’єктів права (підстави, юридичне значення, процедура, 

особливості ведення ДКЗ)» 

1977.  Цоцорія Нона «Досвід Грузії: деякі аспекти реформи кримінального права з точки зору Європейського Суду з прав 

людини»  

1978.  Цувіна Тетяна Андріївна «Вступ до альтернативного вирішення спорів»  «Моделі медіації»  «Медіація в цивільних та 

господарських спорах» 

«Юрисдикція та вирішення спорів в Інтернеті» 

«Загальний огляд процедури медіації. Переваги та відмінні особливості. Перспективи правового 

врегулювання медіації в Україні. Порівняння медіації з процедурою врегулювання спору за участю 

судді» 

1979.  Цукур Артем «Упущена вигода - суто економіка чи спосіб захисту?» 

1980.  Цуркан Михайло Іванович «Проблеми розгляду в адміністративних судах спорів за участю публічних службовців» 

«Судова «матриця» — розвантаження: механізми оптимізації діяльності судової системи» 

1981.  Цуцкірідзе Максим «Проблемні питання досудового розслідування злочинів, підслідних НПУ» 

1982.  Чабан Олена «Особливості здійснення права фізичної особи на таємницю про стан здоров’я при реалізації 

програм допоміжних репродуктивних технологій» 

1983.  Чарторийський Костянтин «Особливості оподаткування адвокатської діяльності» 



 

313 

 

«Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Податок на доходи фізичних осіб. Єдиний 

внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

«Податкові перевірки від А до Я» 

1984.  Чванкін Сергій «Практичні аспекти судової реформи» 

1985.  Чебанов Олександр Олегович «Соціальна допомога в Україні» 

1986.  Чеботар Юрій «Ознаки якісної документації. Поради по актуалізації документацій» 

1987.  Чевгуз Віктор Степанович «Кар’єра молодого адвоката» 

«Організація роботи адвоката, або як за 5 хвилин знайти у своєму комп’ютері відповідь на будь яке 

юридичне запитання»; 

«Планування адвокатом робочого часу, або як все встигати»; 

«Успішний адвокат і як за 2-3 роки ним стати»; 

«Консультаційна робота адвоката»; 

«Адвокатська (юридична) техніка роботи з процесуальними документами»; 

«Робота адвоката із справою довірителя (адвокатське досьє)»; 

«Тактика допиту адвокатом»; 

«Судові експертизи»; 

«Основи ораторської майстерності адвоката»; 

«Психологія адвокатської діяльності»; 
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«Незаконна діяльність адвоката та її негативні наслідки»; 

«Особливості діяльності адвоката по цивільним справам»; 

«Участь адвоката в господарському процесі»; 

«Особливості участі адвоката в кримінальному процесі»; 

«Діяльність адвоката по адміністративним справам». 

1988.  Чепкий Олександр Олексійович «Цільове призначення земель: встановлення, зміна, допустимі види використання» 

1989.  Чепурна Світлана «Істотні умови договору про сурогатне материнство, необхідні для попередження виникнення 

спорів щодо батьківських прав» 

1990.  Чепурнов Вадим Олександрович «Особливості застосування цивільного та житлового законодавства під час вирішення житлових 

спорів» 

1991.  Чепурной Віталій  «Контроль органів влади за роботою судових виконавців» 

1992.  Черватюк Юлія Вікторівна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі» 

1993.  Черевко Сергій Павлович «Проблемні питання відео фіксації судового процесу під час розгляду кримінальних і цивільних справ» 

1994.  Чередниченко Дар’я «Економічний аналіз в справах про захист конкуренції» 

«Основи економічного аналізу для юристів» 
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1995.  Чередніченко Павло Васильович «Товарознавча експертиза як нова можливість допомоги захисту своїх прав» 

1996.  Черезов Ігор Юрійович «Доказування адвокатом допустимості та недопустимості доказів у кримінальному провадженні»  

«Дії адвоката щодо підготовки підзахисного для участі в судовому засіданні»  

«Представництво інтересів потерпілого адвокатом у кримінальному провадженні»  

«Алгоритм дій адвоката з метою попередження порушення гарантованих законом прав»  

«Захист прав адвоката при затриманні за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, 

пов’язаного з його професійною діяльністю»  

«Інструменти захисту прав адвокатів» 

«Юридичний аналіз змін, які внесені до КПК України, законність їх прийняття» 

«Робота у справах з політичною складовою: як залишитися у справі» 

1997.  Черепаха Віталій «Питання реєстрації нерухомості» 

«Реєстрація прав на землю» 

1998.  Чернега Роман «Перевірки Держпраці та інші новели системи контролю за додержанням законодавства про 

працю в рамках децентралізації» 

1999.  Черненко Марина «Розвиток інфраструктури» 

2000.  Черних Олександр «Відродження кредитування, участь адвоката в оформленні кредитних угод, нові можливості для 

розвитку практик» 
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2001.  Чернобай Олег Валерійович «Судовий розгляд справ та порядок виконання рішень щодо злочинів у сфері інтелектуальної 

власності»  

«Захист прав інтелектуальної власності на засоби захисту рослин» 

«Медіація в інтелектуальній власності» 

«Інтелектуальна власність в господарській діяльності підприємства (юридичні та економічні 

аспекти)» 

2002.  Черногоренко Ілля «Комунікація ВС і ЄСПЧ: консультаційний висновок ЄСПЧ (Протокол № 1)» 

2003.  Чернявський Леонід «Рішення Антимонопольного комітету в справах щодо фармринку: що скаже суд?» 

«Антиконкурентні практики» 

2004.  Чернявський Сергій «Сучасні наукові розробки у сфері захисту інтелектуальної власності» 

2005.  Черпіцька Людмила Тимофіївна - Судова практика розгляду адміністративними судами спорів за участю митних органів (98/е) 

2006.  Чехонадський Андрій  «Новації в сфері арешту майна – практика застосування» 

«Податкові спори» 

«Тактика захисту в податкових злочинах. Взаємозв’язок кримінальної справи та оскарження 

рішення податкового органу» 

«Актуальні позиції судів щодо оскарження ППР» 

«Допускати чи ні? Наслідки для платника податків у разі недопуску органу ДФС до перевірки» 

«Трудові спори про виплату компенсацій» 
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«Робота з державною виконавчою службою і приватними виконавцями» 

«Рішення Європейського Суду з прав людини – специфіка використання в межах судового процесу» 

«Вплив практики Євросуду на вирішення податкових спорів в Україні» 

«Актуальні правові позиції у справах, пов'язаних з нарахуванням і відшкодуванням ПДВ» 

«Свідок як підсудний — попередження можливого порушення статей 384, 385 КК України. Поради 

захисника» 

«Судовий процес з податковою: про що повинен знати платник податків в кримінальному 

провадженні» 

«Витребування доказів» 

2007.  Чечуліна Катерина «Перспективи концесій в Україні» 

2008.  Чигринюк Ігор Романович «Окремі правові аспекти розгляду спорів, пов’язаних з кредитними правовідносинами» 

2009.  Чижиков Володимир  «Контроль у сфері трансферного ціноутворення. Практика перших перевірок. Запити інформації» 

«Що повинен знати менеджмент компанії про ТЦ?» 

«Постійні представництва: погляд BEPS» 

2010.  Чижиков Геннадій «Особливості інвестиційної взаємодії ТПП України із зовнішніми та внутрішніми інвесторами» 

2011.  Чижмарь Катерина «Перші оцінки реформи виконавчого провадження» 

«Особливості участі адвоката в нотаріальному процесі» 

«Захист адвокатом цивільних і майнових прав засуджених за участі нотаріуса: Стандарт 
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попередження зловживань» 

2012.  Членов Микола Володимирович «Процесуальні строки як гарантія забезпечення прав учасників кримінального провадження» 

«Строки досудового розслідування та порядок їх продовження» 

«Проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та використання їх 

результатів» 

«Тактика та методика проведення слідчих дій у кримінальному провадженні» 

«Затримання підозрюваного у кримінальному провадженні» 

2013.  Чобітько Ігор Вікторович «Співпраця адвокатів з недержавними охоронними підприємствами, з метою надання якісної 

правової допомоги» 

2014.  Чоботарь Юрій «Звітність у сфері ТЦУ. Звіт про контрольовані операції. Документація з трансфертного 

ціноутворення» 

2015.  Чобур Олександр Володимирович Негласні слідчі дії (13/е) 

2016.  Чорнолуцький Руслан Васильович «Європейські стандарти введення гендерної політики в Україні. Нові практики і перспективи 

юридичного гендерного аналізу» 

2017.  Чубко Дмитро Віталійович «Практика застосування Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» 

№ 838-VIII від 26.11.2015» 

2018.  Чудовський Ігор «Етапи побудови успішного юридичного бізнесу» 
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2019.  Чуєв Сергій «Залучення боржника та інших осіб до відповідальності. Практика судів» 

2020.  Чулкова Наталя Костянтинівна «Договір про надання правової допомоги. Права, обов’язки та один із способів захисту адвоката та 

клієнта» 

2021.  Чумак Віктор  «Боротьба з корупцією в Україні: досягнення і провали» 

2022.  Чумак Юрій «Актуальні питання загально процесуальних положень Господарського процесуального кодексу 

України. Практика застосування» 

2023.  Чуфаров Ігор «Перевірки контрольованих операцій: що повинен знати бізнес» 

2024.  Шабалін Андрій Валерійович «Деякі питання захисту права інтелектуальної власності у мережі Інтернет: європейський досвід» 

2025.  Шабовта Сергій «Безпека адвоката: поради фахівця» 

2026.  Шадрін Олександр «Як правильно заявляти відводи» 

«Тактика захисту клієнта, щодо якого можливе здійснення заочного провадження» 

2027.  Шайко Наталія «Система формування правових висновків Касаційного господарського суду у складі Верховного 

Суду» 

2028.  Шалінська Ірина Вадимівна «Нововведення згідно Закону про ТОВ та їх практичне застосування» 

2029.  Шамов Олексій Анатолійович «Сучасні вимоги до договорів оренди землі» 
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«Особливості, правовий механізм та алгоритм виділення в натурі майна пайового фонду КСП» 

2030.  Шаповалов Віталій «Практика проведення судової психологічної  експертизи за відеоматеріалами слідчих дій» 

2031.  Шапор Любов  «Договори про визнання електронних документів: що потрібно знати адвокату  для ефективного 

захисту прав клієнта» 

2032.  Шара Євгенія Миколаївна  

 

Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

«Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної 

правової допомоги» 

2033.  Шаренко Світлана Леонідівна 

 

- Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді    

-  

- «Окремі питання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України 

(тимчасовий доступ до речей і документів  накладення арешту на майно  скарги на дії, 

бездіяльність та рішення слідчого та прокурора  застосування заходів процесуального 

забезпечення)». 

«Теоретичні та практичні проблеми кримінально-правового регулювання питань, вирішення яких 

віднесено до компетенції слідчого відділу» 

2034.  Шарунас Кезераускас «Захист конкуренції: вектори покращення» 

 

2035.  Шатова Інна  «Світові і українські тенденції розвитку права інтелектуальної власності»  «Актуальні питання, 
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пов’язані з охороною об’єктів промислової власності в Україні» 

«Імплементація Україною Угоди про Асоціацію з ЄС в частині ІС: зміни для рітейлерів» 

«Безпека майбутнього: засоби захисту рослин і сорти рослин (насіння та рослини)» 

«Інтелектуальне» судочинство» 

2036.  Шведова Олена «Від промислової групи до інвесткомпанії. Legal view» 

2037.  Шверк Марія  «Аналіз практики оскарження рішень АМКУ» 

2038.  Швецов Олег «Стратегії побудови внутрішніх комунікацій та  transparency  команд» 

2039.  Швецова Лариса Анатоліївна Міжнародне право прав людини та стандарти поведінки держави на національному рівні. Загальний 

огляд понять ЄКПЛ, структура та зміст рішень ЄСПЛ  

- Застосування практики Європейського суду при вирішенні конкретних справ. 

«Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді цивільних та кримінальних справ. 

Підготовка процесуальних документів адвокатами з урахуванням практики ЄСПЛ» 

«Сімейні спори. Судова практика 2016-2017» 

«Новели Цивільного Процесуального Кодексу. Актуальні питання» 

«Докази в цивільному процесі: новели ЦПК» 

«Міжнародні стандарти судочинства і національні правові традиції» 

2040.  Шевердін Максим Михайлович «Дисциплінарна відповідальність адвоката – один з елементів статусу адвоката як спеціаліста в 

галузі права» () 

«Посилення гарантій адвокатської діяльності та прав адвокатів. Тенденції та перспективи 
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законодавчих змін» (493/е) 

«Актуальність забезпечення інформаційної безпеки, особливості взаємодії адвоката з клієнтами 

при роботі з інформацією» 

«Захист прав та гарантій адвокатської діяльності» 

«Участь адвокатської та наукової спільноти у формуванні Верховного Суду України» 

«Зловживання процесуальними правами та заходи процесуального примусу» 

2041.  Шевченко Володимир Вадимович «Проблемні питання, які виникають при забезпеченні виконання кредитних зобов’язань» (411/е) 

2042.  Шевченко Ігор «Адвокат і клієнт: безпечний електронний документообіг» 

2043.  Шевченко Олександр «Формування поваги до інтелектуальної власності: останні новини ВОІВ» 

2044.  Шевчишен Артем  «Особливості здійснення досудового розслідування в корупційних провадженнях» 

2045.  Шевчук Ірина Анатоліївна «Вступ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ознайомлення з принципами, 

стандартами та цінностями ЄКПЛ» 

«Європейський суд з прав людини» 

«Критерії прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини» 

2046.  Шевчук Ірина Миколаївна «Адвокатура в Європейському Союзі» (160/е) 

2047.  Шевчук Олексій «Адвокатська промова – візитна картка адвоката» 

«Екстрадиція по-українськи: КПК та реалії» 
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«Кримінальне переслідування за корпоративні шахрайства (ст. 190, 191 КК України)» 

2048.  Шевчук Руслан «Структурування бізнесу. Розкриття інформації» 

2049.  Шевчук Станіслав Володимирович «Практика ЄСПЛ та національна судова практика: необхідність узгодження» 

«Застосування практики ЄСПЛ при здійсненні конституційного правосуддя: проблеми теорії та 

практики» 

«Чи можливо зменшити навантаження на Європейський Суд з прав людини за допомогою механізму 

конституційного звернення?» 

«Судова реформа в Україні: повернення довіри чи популізм?» 

«Практика Європейського Суду з прав людини та національна судова практика: необхідність 

узгодження» 

«Вектори реформи системи охорони здоров’я України» 

«Концепт на замовлення: як має змінитися алгоритм діяльності КСУ після запровадження 

механізму прямого доступу для громадян?» 

«Особливості провадження у справах за конституційними скаргами: правила прийнятності та 

забезпечення» 

2050.  Шеін Ксенія «Практичні аспекти оскарження ППР у адміністративному та судовому порядку» 

2051.  Шейко Ольга  «Прогалини у виконавчому провадженні і колізії в судовій практиці щодо звернення стягнення на 

предмет іпотеки. Як Верховний Суд ламає практику суддів загальної та адміністративної 

юрисдикції» 

2052.  Шелест Вікторія Станіславівна «Комерціалізація: практичні аспекти використання нематеріальних активів в статутному фонді» 
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2053.  Шелест Світлана «Особливості апеляційного та касаційного оскарження в адміністративних справах» 

2054.  Шелудченко Надія Олександрівна  Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення 

Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу  

2055.  Шемелін Дмитро «Особливості транскордонного розшуку активів, виведених з української компанії» 

2056.  Шемяткін Олександр «Предмет доказування і докази згідно з новим КАС» 

«Податок на виведений капітал з 2018 року – остання можливість України для масштабного 

економічного прориву» 

2057.  Шендрікова Ганна Олександрівна - Міжнародне право прав людини та стандарти поведінки держави на національному рівні. 

Загальний огляд понять ЄКПЛ, структура та зміст рішень ЄСПЛ   

- Застосування практики Європейського суду при вирішенні конкретних справ  

- Як варто читати та застосовувати рішення Європейського суду з прав людини 

2058.  Шенк Ольга «Об’єкти права власності в розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод» 

«Комплаєнс-діагностика бізнесу з урахуванням вимог національного та зарубіжного законодавства» 

«Способи захисту права власності» 

«Преюдиціальна сила судових рішень» 

2059.  Шенкаренко Марина Іванівна «Зростання винахідницької активності як передумова інноваційного розвитку економіки України» 
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2060.  Шепель Ольга Юріївна  «Базові навички медіатора» 

«Специфіка медіації в сімейних конфліктах» 

«Основи медіації» 

«Перебіг та етапи процесу медіації» 

«Відмінність медіації від інших методів залагодження конфліктів» 

«Основні засади і етика медіації» 

«Сфери використання медіації» 

2061.  Шепітько Валерій Юрійович «Використання криміналістичних знань в адвокатській діяльності» 

2062.  Шергин Валерій «Державні/ публічні закупки» 

2063.  Шеремета Святослав  «Проекти щодо поліпшення практик корпоративного управління в державному і приватному 

секторах. Досвід ЄБРР» 

2064.  Шерстюк Ганна «Оскарження в АС рішень Державної служби інтелектуальної власності України» 

«Відповідальність пов′язаних осіб у випадку ліквідації банку» 

2065.  Шершньов Олексій «Страхова медицина. План підготовки для клінік і лікарів» 

2066.  Шершун Сергій «Оскарження як складова успішних публічних закупівель: практика, тенденції» 

«Практика конкурентного права: перспектива успіху» 
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2067.  Шестопалова Яна «Професія судді: вимоги законодавства і суспільства до особи, яка займає посаду судді місцевого 

суду загальної юрисдикції. Роль судді-спікера в комунікації з громадськістю та ЗМІ» 

2068.  Шиленкова Надія  «Міжнародна практика фінансової реструктуризації – юридичні аспекти застосування в Україні» 

2069.  Шимків Степан Степанович «Практичні аспекти застосування Цивільного процесуального кодексу та Кримінального 

процесуального кодексу» 

2070.  Шимкін Володимир «IQenergy-програма ЄБРР з підтримки фінансування енергоефективних заходів у житловому 

секторі України» 

2071.  Шинкар Тетяна Ігорівна «Особливості провадження у справах щодо реалізації права на судовий захист в адміністративному 

судочинстві» 

2072.  Шинкаренко Іван «Особливості захисту підприємств аграрного сектору у спорах з трансфертного ціноутворення» 

«Особливості захисту платників податків у спорах щодо ТЦУ» 

«Відповідальність за неподання звітності з ТЦУ» 

«Особливості захисту платників податків у спорах щодо ТЦО» 

2073.  Ширант Алла «Особливості підготовки процесуальних документів при захисті по ст.130 КУпАП в національних 

судах задля подальшого звернення до ЄСПЛ» 

2074.  Шишкін Віктор «Робота в Конституційному Суді України: практичний досвід» 

2075.  Шишов Олег Олексійович «Застосування практики Європейського Суду з прав людини у адміністративному судочинстві» 
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2076.  Шкелебей Олександр «Виключне право на представництво в суді адвоката: еволюція чи революція?» 

«Зустрічне забезпечення» 

«Вимоги клієнта до адвоката: яким має бути адвокат майбутнього?» 

«Майбутнє юридичного бізнесу» 

2077.  Шкляр Сергій  «Реформування системи виконання судових рішень: місія здійсненна» 

«Проблемні питання виконання судових рішень у справах з АМКУ» 

«Нові правила виконавчого провадження. Перші кроки реформаторів і головні питання нинішнього 

порядку денного» 

«Стабілізація банківського сектору» 

«Реформа виконання судових рішень: перші результати» 

«Законодавчі ініціативи і шляхи вирішення проблем для підвищення ефективності виконання рішень 

у справах з АМКУ» 

«Перші оцінки реформи виконавчого провадження» 

2078.  Шкодич Юрій «Докази реальності і товарності господарських операцій: погляд ДФС» 

2079.  Шлазак Марія  «Високоякісні адвокати для високоякісних послуг: вимоги» 

2080.  Шматко Олексій Юрійович «Найбільш актуальні особливості настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати 

податків в умовах діючого законодавства 

Новели КПК 2012 року і фінансово-господарська діяльність підприємств та їх службових осіб 

Умови настання кримінальної відповідальності службових осіб суб’єктів господарювання у зв’язку з 
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несплатою податків і спричинення шкоди бюджету. Особливості захисту 

Податкові та інші перевірки суб’єктів господарювання. Що має знати адвокат 

Судова економічна експертиза (економічне дослідження) як один з інструментів захисту від 

необґрунтованих донарахувань податків та висновків про спричинення економічної шкоди;  

Нормативне та документальне спростування необґрунтованих донарахувань судовою економічною 

експертизою 

Порядок та правильність оформлення фінансових документів при проведення господарських 

операцій, які можуть бути доказом в  справах за позовами до податкових органів про скасування 

податкових повідомлень рішень 

Особливості вирішення спорів при визначенні частки в майні в зв’язку з виходом з товариства 

учасника. Особливості складання документів на підставі яких визначається вартість майна 

Особливості доказів за справами про відшкодування збитків в зв’язку з нестачею майна. Документи 

які підтверджують (спростовують) нестачу майна 

Заборгованість за кредитними відносинами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість. Особливості укладання кредитних угод 

Пеня за кредитними угодами. Особливості нарахування пені 

Збитки в тому числі упущена вигода, за господарськими відносинами як предмет позову. Шляхи 

доказу отриманих збитків 

Бюджетні (державні) кошти. Документи що засвідчують цільове використання  бюджетних 

(державних) коштів 

Собівартість продукції. Документи які містять інформацію щодо собівартості продукції; 

Ціноутворення продукції, в т.ч. при використанні державних коштів 

Заборгованість за господарськими договорами. Документи, що спростовують (підтверджують) 

заборгованість  
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Орендні відносини. Особливості укладання та виконання договорів оренди. Документальне 

оформлення договорів оренди; 

Умовні відсотки за господарськими договорами. Ризики розірвання догорів, не виконання договорів 

комісії 

Матеріально-відповідальні особи. Вимоги до оформлення документів з матеріально-відповідальними 

особами 

Наслідки невірно оформлених касових документів» 

2081.  Шмідт Катерина «Взаємодія приватних виконавців з банками та іншими стягувачами. Проблематика. Перший досвід 

і враження» 

2082.  Шольц Мартін  «Представництво адвокатами в судах: вступ» 

2083.  Шошура Андрій Павлович «Практика розслідування кримінальних справ військовою прокуратурою» 

2084.  Шпакович Тетяна «Істотні умови ліцензійних договорів щодо ТМ» 

2085.  Шпек Роман «Стабілізація банківського сектору» 

2086.  Шпирка Роман Олегович «Розвиток навичок роботи (soft-skills) із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 

допомоги» 

2087.  Шпитко Євген  «Юристи та ЗМІ - для чого потрібна співпраця» 

2088.  Шрамм Ганс-Йоахим «Загальні принципи цивільного судочинства Німеччини»  «Адвокатський супровід в німецько-

українському господарському обороті»  «Медіація в адвокатській діяльності» 
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2089.  Штайнінгер Андреас «Юридична освіта та юридичні професії, професійне право адвокатів» 

2090.  Штефан Анна «Причини вчинення плагіату та шляхи його попередження» 

2091.  Штифонов Павло «Способи та методи повернення бізнесом втрачених активів у випадках протиправної діяльності 

його менеджменту. Судовий та кримінально-правовий аспекти» 

2092.  Штучний В’ячеслав «Війна за внутрішній світ: як протистояти внутрішнім загрозам?» 

2093.  Шулик Віктор «Корпоративне управління в Україні: чи є сенс у зусиллях небайдужих? Результати щорічного 

дослідження рівня корпоративного управління провідних компаній України» 

2094.  Шуляр Олександр Олександрович «Data law. Дані як пальне для технологій майбутнього та виклики, що чекають на юристів в сфері 

ТМТ» 

2095.  Шум Сергій Сергійович «Особливості призначення судово-психологічних, судово-психіатричних експертиз у медичних 

справах» 

2096.  Шурдук Володимир Іванович «Правове регулювання надання психіатричної допомоги та дотримання прав людини у сфері 

психіатрії» 

2097.  Щедров Ігор «Соціальний аспект конфлікту інтересів та корупції в різних країнах» 

«Антикорупційний прогрес України» 

«Комплаєнс при використанні корпоративного імейлу» 

2098.  Щепетова Анастасія «Економічний аналіз в справах про захист конкуренції» 
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2099.  Щепоткіна Валентина 

Володимирівна 

«Особливості процесуальних механізмів права на справедливий суд в контексті апеляційного та 

касаційного оскарження судового рішення»   

«Особливості кримінального провадження та постановлення вироків на підставі угод»  

 «Суд присяжних. Проблеми та перспективи» 

«Касаційна скарга – робота над помилками» 

«Способи використання усталеної судової практики суду касаційної інстанції в умовах 

запровадження нових процесуальних засобів забезпечення єдності судової практики («процесуальна 

пам’ять» пленумів, узагальнень ВСУ, ВССУ)» 

«Кримінальна відповідальність за провокацію підкупу: підстави та умови відповідальності крізь 

призму особливостей процесу доказування» 

2100.  Щербина Лариса Миколаївна «Особливості реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

2101.  Щотка Станіслав «Практичні аспекти судової реформи» 

2102.  Юдківська Ганна  «Роль Європейського суду з прав людини в умовах конфліктів, що призводять до грубих порушень 

прав людини»  «Стаття 18 Конвенції: забута норма виходить з тіні» 

«Захоплення територій та територіальна юрисдикція – нагальні проблеми за статтею 1 Конвенції» 

2103.  Юзьвак Ігор Ярославович «Дії адвоката при вирішенні податкових спорів» 

2104.  Юлія Антоанелла Моток «Люстрація» 

2105.  Юнчик Ольга Михайлівна «Впровадження у системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 
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кримінальному процесі» 

2106.  Юркевич Тетяна Іванівна «Стандарти вищої освіти в Латвії: можливості додаткової освіти для адвокатів. Можливості 

стажування для практикуючих адвокатів. Можливості освіти для абітурієнтів і студентів» 

 «Загальні принципи судочинства в Латвії. Процесуальне законодавство. Особливості участі 

адвоката в кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському процесах. Механізм 

розгляду спорів за участі іноземних осіб. Гарантії для суддів при здійсненні професійної діяльності. 

Відповідальність за ухвалення незаконних рішень» 

2107.  Юркіна Олена «Конвенція та Інтернет» 

2108.  Юрков Максим «Doing business in Ukraine: очікування vs реальність» 

«Нові юридичні професії, або in-house майбутнього» 

«Підготовка до роботи на новому ринку з точки зору оператора системи передачі» 

2109.  Юровська Галина Валентинівна «Право власності: набуття та захисті. Витребування майна з чужого незаконного володіння» 

"Аналіз актуальних питань судової практики застосування законодавства про право власності"   

"Судова практика у справах, що виникають з кредитних договорів"  

«Спільне майно членів подружжя і осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах» 

«Застосування практики Європейського суду при вирішенні конкретних справ» 

«Судовий розгляд спорів щодо права спільної сумісної власності подружжя»  

 

«Судові спори про аліменти на дитину»  

«Спори про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей» 
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«Особливості забезпечення доступу до правосуддя на території проведення АТО» 

«Аналіз актуальних питань судової практики з сімейного права» 

«Спадкове право. Актуальні питання судової практики»  «Актуальні питання судової практики з 

розгляду спорів про визнання договорів недійсними» 

«Захист права власності в світлі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ» 

«Новели цивільного процесуального законодавства» 

2110.  Юрченко Валентина Петрівна - Процесуальні питання, що виникають при розгляді адміністративних справ  

- Особливості розгляду адміністративних справ за участю ВККСУ, ВРЮ 

«Зловживання процесуальними правами в податкових спорах» 

«Реальність господарських операцій» 

2111.  Юрченко Євген Миколайович «Актуальні питання експертизи давності виконання реквізитів документів» 

«Путівник по судовій експертизі» 

2112.  Юрченко Іван «Структурування міжнародної торгової діяльності промислового підприємства: перевірка 

практикою» 

«Особливості інвестування в модернізацію виробництва. Поставки обладнання» 

«Форс-мажор у ЗЕД. Особливості структурування умов форс-мажору» 

2113.  Юрчишин Ярослав  «Антикорупційний прогрес України» 
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2114.  Юхименко Костянтин «Докапіталізація як спосіб уникнути банкрутства банку» 

2115.  Юхно Кирило Олександрович «Вирішення корпоративних спорів за новим ГПК України»; 

«Принцип пропорційності у практиці ЄСПЛ»; 

«Виконавче провадження – проблеми ефективності»; 

«Арбітрабельність приватизаційних спорів»; 

«Зняття мораторію на обіг с/г земель – правові перспективи та наслідки» 

«Вирішення корпоративних спорів за новим ГПК України»; 

«Принцип пропорційності у практиці ЄСПЛ» 

2116.  Юшина Анастасія  «Правовой статус онлайн-кінотеатрів в Україні та за кордоном. Альтернативні можливості 

легального споживання контенту» 

2117.  Юшко Алла Миронівна «Припинення трудового договору: підстави, порядок здійснення, судова практика» 

«Захист інформації у сфері трудових відносин» 

2118.  Ющак Анна Володимирівна «Медіація у сімейних спорах – переваги для сторін та адвокатів» 

«Особливості виконання на території України Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей 1980 року» 

«Труднощі визначення материнства, батьківства та громадянства дітей, народжених у 

результаті реалізації програм сурогатного материнства, коли потенційні батьки є іноземцями. 

Принципи колізійного регулювання правовідносин та міжнародна судова практика» 
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2119.  Ющенко Олексій Петрович «Безтоварність/нереальність господарських операцій. Контрагент з ознаками фіктивності. Чи 

винен покупець? Юридичні і фактичні докази реальності господарської операції. Як захистити 

інтереси компанії» 

«Реєстрація податкових накладних. Нова система блокування податкових накладних. Перспективи 

оскарження рішення про відмову в реєстрації податкових накладних» 

2120.  Яворська Оксана  «Банківський сектор: перспективи і реформи» 

2121.  Яким’як Олег  «Гарантоване право на професійну правничу допомогу: читаємо між рядків» 

2122.  Якобчук  Світлана Миколаївна «Особливості підготовки матеріалів для визначення вартості машин, обладнання, сировини та 

споживчих товарів» 

2123.  Яковенко Іван Іванович «Особливості доказування в кримінальному провадженні. Оцінка доказів» 

2124.  Яковець Ірина Станіславівна «Європейські антидискримінаційні стандарти» 

«Особливості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я пенітенціарної системи та 

МВС» 

«Пробація в сучасних умовах реформування» 

2125.  Яковлєва Світлана Володимирівна «Проблемні питання, що виникають при розгляді кримінальних проваджень у суді. Практика 

ЄСПЛ» 

2126.  Якушев Ігор Михайлович «Вирішення індивідуальних трудових спорів у суді» 

 «Особливості застосування законодавства при вирішенні трудових спорів з окремими категоріями 
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працівників» (251/е) 

2127.  Якушко Інна  «Податкові перевірки очима контролюючого органу» 

2128.  Янишевська Віолетта «Чим приваблива Україна для іноземних пацієнтів в галузі ДРТ? Переваги та ризики в’їзного 

туризму з метою репродукції» 

2129.  Яніцький Василь  «Законодавчі ініціативи відносно банкрутства фізичних осіб» 

«Бізнес-виклики 2016» 

2130.  Янішевський Сергій Володимирович «Застосування автотехнічної та автотоварознавчої експертизи в разі виникнення ДТП» 

2131.  Янковська Олена Петрівна «Правила адвокатської етики. Проблемні питання відносин адвоката з клієнтами» 

2132.  Янковський Віктор Йосипович «Правила адвокатської етики. Проблемні питання» 

2133.  Яновська Олександра Григорівна «Застосування судової практики ЄСПЛ в адвокатській діяльності в кримінальному провадженні» 

«Оскарження адвокатом рішень, дій та бездіяльності слідчих, прокурорів, слідчих суддів та судів» 

«Ефективна реалізація функції захисту в кримінальному судочинстві» 

«Стандарт ефективного захисту в кримінальному провадженні» 

«Судочинство перехідного періоду: ТОП 5 здобутків, прорахунків та подальших очікувань» 

«Оскарження «неоскарженого». Останні тенденції щодо оскарження ухвал, які не передбачені 

ст. 309 КПК» 

«Кримінальна відповідальність за зловживання впливом (ст. 369-2 КК України)» 
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«Зловживання впливом (ст. 369-2 КК України). Актуальні питання кваліфікації під час судового 

розгляду» 

2134.  Янчук Антон  «Актуальні питання вирішення інвестиційних спорів у сфері енергетики» 

«Як юристи можуть допомогти державі повернути виведені активи» 

«Міжнародний розшук активів: що шукати і як знайти?» 

«Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів» 

2135.  Янчук Наталія «новели процедури адміністративного оскарження рішень податкових органів та ефективність 

такого оскарження» 

2136.  Яра Олена Сергіївна «Європейська інтеграція та захист прав інтелектуальної власності кримінально-правовими 

засобами» 

2137.  Яремко Володимир «Особливості захисту іноземних інвестицій в енергетичному секторі» 

2138.  Яремко Галина Зіновіївна «Гранична межа покарання у виді штрафу», «Діяльність партизанів: правова оцінка» 

2139.  Яремчук Олена «Захист авторських прав на прикладі кіно та ІТ-продуктів» 

2140.  Ярецький Олександр  «Корпоративне управління в банках» 

«Реформа виконавчого провадження в дії» 

2141.  Ярмола Артем  «Спори з митницею» 
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«Повернення надміру сплачених митних платежів: практика та податкові наслідки» 

«Специфіка спорів щодо визначення митної вартості. Нюанси доказування» 

«Посередницькі договори в сфері ЗЕД: податкові і митні аспекти» 

«Спори із митними органами: теорія і практика» 

2142.  Ярош Алла Іванівна «Правове регулювання спірних правовідносин, щодо користування вагонами і контейнерами залізниці. 

Плата за користування вагонами і контейнерами залізниці. Звільнення від відповідальності по оплаті 

за користування вагонами і контейнерами залізниці»  

«Підтвердження факту стихійного лиха, як підстави для звільнення від плати за користування 

вагонами і контейнерами залізниці, згідно статті 121 Статуту залізниці»   

«Розгляд спорів про стягнення плати за користування вагонами та зберігання вантажу» 

«Права та обов’язки сторін (зменшення або збільшення позовних вимог  зміна підстав та предмету 

позову  зловживання процесуальними правами)» 

2143.  Ярош Василь  «Арбітражний керуючий як платник судового збору» 

2144.  Ярош Зоя Володимирівна «Корпоративні права при розподілі майна подружжя» 

«Майбутнє адвокатури» 

2145.  Ярчак Ігор  «Боротьба з корупцією в Україні: досягнення і провали» 

2146.  Ясінська Ольга Яківна «Виконання постанов органів доходів і зборів про накладання адміністративних стягнень за 

порушення митних правил» 

2147.  Яценко Андрій Ігорович «Адвокатський гонорар: як отримати винагороду, на яку Ви заслуговуєте» 



 

339 

 

«Адвокат і перемовини: мистецтво домовлятись на власних умовах» 

«Як дізнатися максимум про опонента за декілька хвилин» 

2148.  Яценко Олексій Михайлович  Якість складання проекту документів (клопотання, скарг), що подаються сторонами 

кримінального провадження слідчому судді. Повноваження слідчого судді  

 


