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ПЕРЕДМОВА

Певне уявлення про стан і розвиток науки міжнародного при-
ватного права (МПрП) в Україні можна отримати на підставі аналізу 
різних даних про захищені дисертаційні роботи. Такий підхід може 
бути корисним і при виборі напрямів майбутніх досліджень, пошу-
ку бібліографічної інформації, встановленні контактів з науковцями 
тощо. Виходячи з цього, автори підготували довідкове видання, що 
містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2012 р. ди-
сертації з МПрП на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора 
юридичних наук.

Довідник включає три види покажчиків: іменні (алфавітні), 
предметні і хронологічні. 

Основними покажчиками є іменні. Вони представляють собою 
алфавітні за прізвищами авторів1 списки (і) всіх захищених дисерта-
цій (авторефератів дисертацій), як кандидатських так і докторських, 
(іі) окремо докторських дисертацій, (ііі) захищених дисертацій за 
іншою, ніж 12.00.03, спеціальністю2.

Упорядники довідника підготували також предметні і хроноло-
гічні покажчики за той самий період, аналіз яких дозволяє оцінити 
відповідно предметну спрямованість і динаміку проведення дослі-
джень з МПрП. У предметному покажчику всі дисертації розподі-
лені за предметом дослідження – як правило, відповідними інститу-
тами МПрП. Всього виділено 16 рубрик (тематик). Аналогічно роз-
поділялися докторські дисертації в окремому списку. Третім видом 
покажчиків є хронологічні. В них дані про дисертації представлені 
по роках захисту. У рамках одного року дисертації розташовані в 
алфавітному порядку.
1 Прізвища й імена іноземних авторів вказувалися відповідно до даних електронного 
каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. На підставі електронного 
каталогу вказувалася й мова дисертації (автореферату).
2 У сучасній класифікації наукових спеціальностей МПрП входить до спеціальності 
12.00.03: цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. В той 
же час, роботи з МПрП захищаються і за іншими спеціальностями, зокрема: 12.00.04 (госпо-
дарське право; господарсько-процесуальне право), 12.00.05 (трудове право; право соціального 
забезпечення), 12.00.11 (міжнародне право), що пояснюється взаємозв’язками МПрП із за-
значеними науками та правовими сферами. В окремому іменному покажчику наведено 20 
дисертацій за цими спеціальностями. Безумовно, що цей покажчик не є вичерпним, а його 
мета полягає в тому, що б звернути увагу читача на можливість пошуку інформації про МПрП 
в інших наукових спеціальностях.
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Дані, які отримані в результаті підготовки покажчиків, узагаль-
нені в статті «Наукові дослідження міжнародного приватного права 
в рамках підготовки дисертацій (1991 – 2012): статистика та висно-
вки».

При підготовці покажчиків автори довідника використовували, 
насамперед, електронну бібліотеку авторефератів дисертацій Наці-
ональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Були обро-
блені також автореферати, що знаходяться на зберіганні в бібліо-
теках Національного університету «Одеська юридична академія»,  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бі-
бліотеці й архіві відділу міжнародного права Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького, архіві кафедри міжнародного приват-
ного права Інституту міжнародних відносин Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. Ми вдячні за сприяння у 
зборі інформації Мирославу Куртинцю.

Автори будуть вдячні за будь-які коментарі та доповнення до 
довідника. Зв’язатися з нами можна за електронною адресою: 
mp1625@ukr.net.
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
З МІЖНАРОДНОГО  

ПРИВАТНОГО ПРАВА В РАМКАХ 
ПІДГОТОВКИ ДИСЕРТАЦІЙ (1991-2012): 

СТАТИСТИКА ТА ВИСНОВКИ

В Україні за 20 років до незалежності (1971-1991) було вико-
нано лише декілька дисертаційних робіт з МПрП. На цьому фоні 
число підготовлених у цій сфері дисертацій протягом наступних 20 
років говорить само за себе: до довідника включені дані про 111 за-
хищених за період з 1991-2012 р. дисертацій, з яких 7 (6,3 %) – на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук і 104 (93,7 %) 
– кандидата юридичних наук.

Для формулювання певних висновків стосовно кількісної та якіс-
ної складових процесу наукових досліджень у формі підготовки ди-
сертацій автори пропонують зведені таблиці даних про захист дис-
ертацій з МПрП по роках (Таблиця 1) та за предметом (Таблиця 2).  
Після представлення відповідної таблиці пропонуються певні ви-
сновки, які не претендують на вичерпність. 
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Таблиця 1
Зведена таблиця даних про захист дисертацій з МПрП по роках

рік

Загальна 
кількість 

дисертацій 
кандидата 
та доктора 
юридич-
них наук

%
 від за-
гально-
го числа 

робіт

Дисерта-
ції докто-
ра юри-
дичних 

наук

% від 
загаль-

ного 
числа 
робіт 

Дисерта-
ції кан-
дидата

юридич-
них наук

% від 
загаль-

ного 
числа 
робіт

1991 2 1,8 - - 2 1,8
1992 1 0,9 - - 1 0,9
1993 1 0,9 - - 1 0,9
1994 4 3,6 1 0,9 3 2,7
1995 1 0,9 - - 1 0,9
1996 2 1,8 1 0,9 1 0,9
1997 3 2,7 - - 3 2,7
1998 4 3,6 - - 4 3,6
1999 4 3,6 - - 4 3,6
2000 5 4,5 - - 5 4,5
2001 3 2,7 1 0,9 2 1,8
2002 7 6,3 1 0,9 6 5,4
2003 7 6,3 - - 7 6,3
2004 11 9,9 - - 11 9,9
2005 7 6,3 - - 7 6,3
2006 12 10,8 - - 12 10,8
2007 4 3,6 - - 4 3,6
2008 7 6,3 1 - 6 5,4
2009 6 5,4 - - 6 5,4
2010 4 3,6 1 - 3 2,7
2011 8 7,2 - - 8 7,2
2012 8 7,2 1 0,9 7 6,3

111 100 7 6,3 104 93,6
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 Хронологічний підхід дозволяє зробити такі висновки. Насампе-
ред, в розвитку наукових досліджень з МПрП проглядається 3 ета-
пи: протягом  першого етапу (1991–1999) в рік захищається від 1 
до 4 дис. (середня кількість - 2,4); в 2000–2003 рр. на захист вже 
виноситься від 5 до 7 робіт в рік (середня кількість - 5,5); протя-
гом третього етапу (2004–2012) середня кількість захистів в рік 
зростає до 8,5.  Принагідно зауважимо, що у третьому етапі були 
два піки (11 дис. у 2004 р. і 12 – у 2006 рр.) та два спади (по 4 дис. 
в 2007 і 2010 р.).

Із динаміки захистів дисертацій по роках явно видна тенденція 
зростання інтересу дослідників до міжнародного приватного пра-
ва. Варто зазначити, що відмічена тенденція характерна для канди-
датських дисертацій. Що ж стосується докторських досліджень, 
особливих закономірностей тут не спостерігається. Вони викону-
ються епізодично: за період, що досліджується, захищені лише 7 
докторських дисертацій з МПрП. Проте зростання докторів наук у 
цій сфері конче потрібно для підвищення атрактивності потенцій-
них керівників кандидатських дисертацій і, відповідно, збільшення 
числа захистів. 
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Таблиця 2
Зведена таблиця даних про захист дисертацій з МПрП  

за предметом

Галузь
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ль

на
 к

іл
ьк

іс
ть

 д
и-

се
рт

ац
ій

 к
ан

ди
да
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 т

а 
до

кт
ор

а 
ю

ри
ди

чн
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 н
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Д
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хи
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те

м
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х 
ро

зд
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ах

1

Загальні пи-
тання міжна-
родного при-
ватного права

6 5,4 1 14,3 5 4,5

2
Джерела між-
народного при-
ватного права

4 3,6 - - 4 3,6

3 Колізійне пра-
во 6 5,4 1 - 5 4,5

4
Уніфіковані 
матеріальні 
норми в МПрП

1 0,9 - - 1 0,9

5
Суб'єкти між-
народного при-
ватного права

13 11,7 1 14,3 12 10,8

6

Правочини, 
представни-
цтво, позовна 
давність в 
МПрП

2 1,8 - - 2 1,8

7 Міжнародне 
речове право 2 1,8 1 14,3 1 0,9

8

Міжнародне 
право інтелек-
туальної влас-
ності

6 5,4 - - 6 5,4
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9

Зобов’язання у 
міжнародному 
приватному 
праві

- - - - - -

9.1.
Договір в 
МПрП. Загаль-
ні положення

4 3,6 - - 4 3,6

9.2.

Окремі види 
зовнішньоеко-
номічних до-
говорів 

16 14,4 - - 16 14,4

9.3. Міжнародні 
перевезення 2 1,8 - - 2 1,8

9.4.
Міжнарод-
ні фінансові 
зобов’язання

3 2,7 - - 3 2,7

9.5.
Недоговірні 
зобов’язання в 
МПрП

5 4,5 - - 5 4,5

10 Міжнародне 
спадкове право 2 1,8 - - 2 1,8

11 Міжнародне сі-
мейне право 3 2,7 - - 3 2,7

12
Міжнародне 
приватне тру-
дове право

6 5,4 1 14,3 5 5,6

13

Міжнародний 
цивільний про-
цес. Міжнарод-
не нотаріальне 
право

5 4,5 - - 5 4,5

14

Міжнародний 
комерційний 
арбітраж. Аль-
тернативні 
способи вирі-
шення спорів

8 7,2 - - 8 7,2

15
Комплексні 
та інші теми 
МПрП

17 15,3 2 28,6 15 13,5

Загальна кіль-
кість 111 100% 7 - 104
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Із наведеної таблиці видно, що тематичний розподіл дисертацій 
є вкрай нерівномірним. Так, за укрупненими темами склалася на-
ступна ситуація:
Вступ до МПрП (загальні питання плюс джерела МПрП) - 10 дис.
Вчення про колізійні та уніфіковані норми МПрП - 7 дис.
Правовідносини в МПрП (суб’єкти, правочини, давність) - 15 дис.
Міжнародне речове право - 2 дис.
Міжнародне право інтелектуальної власності - 6 дис.
Зобов’язання у МПрП - 30 дис.
Міжнародне спадкове право - 2 дис.
Міжнародне сімейне право - 3 дис.
Міжнародне трудове право - 6 дис.
Міжнародний цивільний процес у широкому значенні - 13 дис.
Інші - 17 дис.

Найбільше дисертацій (30) написано з міжнародного 
зобов’язального права. І це не дивно. Зобов’язання представлені 
не тільки найпотужнішою нормативною системою, але й інтенсив-
ною діловою, консультативною і судовою практиками. Незважаючи 
на підвищену увагу науковців до цієї сфери, відповідні докторські 
дисертації поки ще відсутні.  

У загальній темі “Зобов’язання у МПрП” нами виділено п’ять 
напрямів досліджень. 

У напрямі «Договір в міжнародному приватному пра-
ві. Загальні положення» розглядалися питання забезпечення 
зобов’язань в МПрП, відповідальності боржника за передбачува-
не невиконання зобов’язання, правові особливості захисного за-
стереження як умови зовнішньоекономічного договору, принципи 
міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та lex mercatoria в  
контексті МПрП.

Окремі види зовнішньоекономічних договорів аналізувалися у 
відносно значній кількості дисертаційних досліджень. Однак, з ура-
хуванням чисельних видів зовнішньоекономічних договорів, ця 
проблематика практично невичерпна.

Міжнародні перевезення стали предметом дослідження у двох 
роботах: одна присвячена арешту суден на забезпечення морських 
вимог, а друга – договір повітряного чартеру у міжнародному  
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приватному праві. На нашу думку, цей напрямок теж приховує в 
собі значну кількість важливих в теоретичному і практичному ас-
пекті тем, які пов’язані з усіма видами транспортування.

До напряму міжнародних фінансових зобов’язань  відносяться 
роботи про міжнародно-правові форми розрахунків у транскордон-
ному обігу фінансових коштів, міжнародне приватноправове регу-
лювання іноземного інвестування в позиковій формі в Україні, гро-
шові зобов’язання у приватному праві. 

П’ять досліджень виконано у сфері недоговірних зобов’язань: 
два з них присвячені загальним питанням – відшкодуванню мораль-
ної (немайнової) шкоди в МПрП та правовому регулювання делік-
тних зобов’язань з «іноземним елементом»; в трьох роботах роз-
глядаються проблеми, пов’язані з відповідальністю в міжнародному 
приватному морському праві: приватноправовий механізм охорони 
морського середовища від забруднення із суден, правовідносини 
страхування відповідальності судновласника перед третіми особа-
ми, реалізація принципу «автономії волі» сторонами-учасниками 
зіткнення суден.

На другому місті за кількістю захищених дисертацій знаходиться 
тематика “Правовідносини в МПрП” (суб’єкти, правочини, позо-
вна давність). Виконані за цією тематикою роботи присвячені, в осно-
вному, правовому положенню  фізичних осіб (правосуб’єктність, 
іноземці в Україні, громадяни України в Польщі), юридичних осіб 
(уніфікація їх право- та дієздатності,  участь іноземних юридичних 
осіб у цивільно-правових відносинах, транснаціональні корпора-
ції, спільні підприємства у В’єтнамі, транскордонні банкрутства)  
та держави, включно з питаннями юрисдикційних імунітетів. 

В цій тематиці відзначаємо докторську роботу О. М. Бірюкова. 
У його дисертації та монографії  («Транскордонні банкрутства: 
теорія і практика», 20081) показано, що у транскордонних справах 
про банкрутство відомі положення міжнародного приватного права 
застосовуються з певною специфікою. У працях вченого теоретич-
но обґрунтована корисність розробки в Україні відповідних норм на 
основі Типового закону ЮНСІТРАЛ 1997 р. та інших міжнародних 
документів у сфері міжнародних банкрутств.
1  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика. Монографія. – К., 
2008. – 318 с.
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Значне збільшення розглядів українськими судами і комерцій-
ними арбітражами справ з іноземним елементом позначилося на 
зростанні наукового інтересу до питань міжнародного цивільного 
процесу у його широкому значенні. У цій сфері захищені 13 дисер-
тацій (третій результат за кількістю робіт). 

Власне міжнародному цивільному процесу присвячено не 
так вже багато робіт. Дві дисертації виконані з питань визнан-
ня та виконання рішень іноземних судів. В трьох інших - дослі-
джувались особливості судочинства в справах про усиновлен-
ня (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають 
на території України, право іноземців на звернення до суду в 
Україні (цивільно-процесуальні аспекти) та інститут підсуднос-
ті в міжнародному приватному праві держав Європейського Со-
юзу та України. Найбільш динамічним напрямом в цій тематиці 
є міжнародний комерційний арбітраж, діяльності якого при-
свячено п’ять  робіт; арбітражній угоді – дві роботи; одне дисе-
ртаційне дослідження – виконанню іноземних арбітражних  
рішень.

Звертаємо увагу на відсутність робіт з питань міжнародного но-
таріального права і альтернативних способів вирішення спорів.

Замикає список тематик, в яких виконано відносно значна кіль-
кість робіт “Вступ до МПрП” (загальні питання та джерела). В ній 
підготовлено 10 робіт: 6 із загальнотеоретичних питань, 4 з теми 
джерела МПрП.  

Рубрика “Загальні питання міжнародного приватного пра-
ва” об’єднує   різноманітні та цікаві теми наукового пошуку. Про-
те, потенціал цього напряму як відносно докторських, так і канди-
датських дисертацій дуже великий. Декілька робіт присвячені пи-
танням кодифікації та уніфікації міжнародного приватного права  
(в державах Європи, в рамках Гаазької конференції, Європейсько-
го Союзу, Ради Європи). Дослідження джерел міжнародного при-
ватного права представлені кандидатськими дисертаціями, в яких 
розглядаються міжнародні договори України про правову допомогу 
в цивільних справах, внутрішнє законодавство України, правовий 
звичай міжнародної торгівлі. В рамках даного напрямку розгляда-
ються також принципи торгового права Європейського Союзу. 
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В цій тематиці ми відзначаємо докторську дисертацію  
О. О. Мережко, хоча вона і була захищена за спеціальністю „між-
народне право”. Одним із перших вчених у країнах СНД проф.  
О. О. Мережко підійшов до вивчення  транснаціонального торгово-
го права (lex mercatoria), зокрема, історії розвитку та правової при-
роди lex mercatoria, його джерел та механізмів імплементації. Важ-
ливим є і те, що праці вченого (зокрема, «Lex Mercatoria: теория и 
принципы транснационального торгового права», 19992) написані 
на основі нових методологічних підходів. Зокрема, дослідник від-
кидає юридичний позитивізм через його неспроможність пояснити 
lex mercatoria, яке трактується автором як таке, що створюється са-
мими учасниками міжнародної торгівлі.

Далі розглянемо 3 сфери наукових досліджень, в яких зафіксо-
вана “середня” кількість захистів (6 -7 дис.), зокрема, це такі сфери: 
вчення про колізійні та уніфіковані норми МПрП; міжнародне 
право інтелектуальної власності; міжнародне трудове право.

У найбільш знаковій частині МПрП - колізійному праві  дослі-
джені система колізійних норм, забезпечення застосування колізій-
ної норми,  встановлювання іноземного права, застосування інозем-
ного права для регулювання приватноправових відносин, колізійний 
принцип тісного зв’язку. Уніфіковані матеріальні норми в МПрП  
досліджені лише в аспекті уніфікації в рамках УНІДРУА.

Докторська робота В. І. Кисіля присвячена механізмам колізій-
ного регулювання в сучасному МПрП, зокрема, з урахуванням су-
часного законодавства держав світу, представлена історія доктрини 
колізійного права, динаміка законодавчих актів у цій сфері, еволю-
ція основних колізійних прив’язок. Особлива увага надавалася ви-
вченню форми, змісту, структури кодифікацій колізійного права та 
їх регіональних особливостей. Певним підсумком досліджень стала 
монографія проф. В. І. Кисіля «Міжнародне приватне право: пи-
тання кодифікації» (2000 р., друге вид. 2005 р.)3. 

Питання міжнародного права інтелектуальної власності ко-
ристуються дедалі більшим інтересом серед пошукувачів наукових 
2  Мережко О.О. Lex Mercatoria: теория и принципы транснационального торгового 
права. – К.: Таксон, 1999. – 415 с.
3  Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К., 2002. – 430 с.  
(друге видання: К., 2005. - 480 с.)
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ступенів, що відбиває закономірне підвищення ролі охорони прав 
інтелектуальної власності в Україні. Досліджувалися як загальні 
проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки та 
суміжні права з міжнародно-правовими нормами, так і спеціальні 
питання: захист прав на торговельні марки, охорони авторського 
права в сфері новітніх комп’ютерних технологій та правова природа 
доменних імен Інтернет. Окремо слід зазначити порівняльно-пра-
вове дослідження патентно-ліцензійних угод в англійському, фран-
цузькому та італійському праві.

Міжнародне приватне трудове право – відносно новий напрям 
наукових досліджень в Україні. Він започаткований докторською 
дисертацією А. С. Довгерта “Правове регулювання міжнародних 
трудових відносин”4, в якій уперше в науці країн СНД розкрито 
концепцію правового регулювання трудових відносин з іноземним 
елементом на основі підходів, принципів і категорій міжнародного 
приватного права. На основі порівняльно-правового дослідження 
показано рішення основних колізійних проблем та напрямки дого-
вірної уніфікації матеріально-правових  норм  у сфері міжнародних 
трудових відносин. 

Згодом, дисертації з такої тематики почали виконуватися в Укра-
їні та в інших країнах СНД. Зокрема в Україні  кандидатські дисе-
ртації написані з матеріально-правового та нормативно-правового 
аспектів правового регулювання міжнародних приватних трудових 
відносин на сучасному етапі, з правових проблем праці громадян 
України за кордоном та праці іноземців і осіб без громадянства в 
Україні, з питань імплементації міжнародно-правових стандартів 
професійної підготовки плавскладу в українському законодавстві.

“Аутсайдерами” за кількістю захищених праць виглядають 
сфери міжнародного речового права, міжнародного спадкового 
права та міжнародного сімейного права ( по 2 – 3 дис.). Прав-
да, тут слід відзначити докторське дослідження О. І. Виговського  
«Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві», в 
якому вперше в історії науки МПрП на пострадянському просторі 
здійснено масштабне вивчення міжнародного обігу цінних паперів.  

4  Див.: Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. 
– К., 1992. – 248 с.
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У докторській дисертації та монографії5 розкриваються особливості 
правового регулювання транскордонного розміщення та обігу цін-
них паперів, їх окремих видів та досліджуються механізми вирішен-
ня колізійних питань у цій сфері.

На наш погляд, всі три зазначені наукові сфери потребують сво-
їх непоодиноких дослідників.

Поза нашого “рейтингу” тематик знаходиться розділ «Комп-
лексні та інші теми міжнародного приватного права», тому що 
в ньому зібрані різноманітні за предметом дисертаційні роботи, 
що певною мірою ускладнює їх систематизацію. До цього розді-
лу були включені роботи з різних аспектах правового регулюван-
ня іноземних інвестицій та спеціальних (вільних) економічних зон 
України. (10 робіт). Окремо слід виділити докторське дослідження 
В. М. Коссака «Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних 
інвестицій в Україні»6 та докторську дисертацію О. К. Вишнякова 
«Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відно-
син в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу»7.

Підводячи певні підсумки огляду дисертаційних розвідок з 
МПрП, можна сказати, що сучасний період розвитку науки міжна-
родного приватного права в Україні характеризується значним збіль-
шенням досліджень у цій сфері, спричинених багатьма обставинами. 

По-перше, незалежна Україна стала на шлях реалізації західно-
європейської моделі розвитку (реальна демократія, громадянське 
суспільство та соціальна ринкова економіка плюс євроінтеграція). 
Нова практика міжнародного спілкування як для держави так і для 
фізичних та юридичних осіб вимагає постійного застосування пра-
вових механізмів міжнародного приватного права, які за радянських 
часів були недостатньо розвинутими (була відсутня повнота і сис-
темність у колізійному праві, було не задіяно багато важливих між-
народних інструментів тощо). 

5 Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві. – К., 
2011. – 476 с.
6 Див. монографію: Косак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий 
аспект). - Львів, 1996. – 216 с.    
7 Вишняков О. К. Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України: 
монографія / О. К. Вишняков ; Одеська національна юридична академія. – О. : Юридична 
література, 2007. – 288 c.
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По-друге, в державі розпочалася бурхлива законодавча робота  
зі зміцнення правових механізмів МПрП, зокрема кодифікація ко-
лізійного права, приєднання до важливих міжнародних договорів, 
вступ держави до міжнародних організацій.

По-третє, в 1992 р. в Інституті міжнародних відносин Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка була ство-
рена кафедра міжнародного  приватного права. Відбулася подія 
колосального значення для науки міжнародного приватного права 
в Україні. Якщо раніше дослідження у цій сфері здійснювалися 
лише окремими фахівцями різних наукових закладів, факультетів 
та кафедр, то з 1992 р. з’явився спеціальний науковий підрозділ з 
вивчення і викладання широкого спектру проблем міжнародно-
го приватного права та з підготовки кадрів у цій сфері, що є, на-
віть, більш важливим з огляду на майбутнє. Наукові пошуки на 
кафедрі міжнародного приватного права було організовано май-
же в усіх сферах міжнародного приватного права. Кафедраль-
ні результати досліджень знайшли відображення у понад 40 ди-
сертаціях та однієї тисячі наукових публікацій, серед яких чимало  
монографій8.

По-четверте, міжнародне приватне право стало викладатися у 
більшості юридичних закладах держави, що дало поштовх до по-
чатку формування інших, крім Київський університет, наукових 
центрів з вивчення міжнародного приватного права. 
8  Зокрема див.: Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном 
частном праве, 1993; Цират А.В., Цират Г.А. Международный арбитраж как способ решения 
внешнеэкономических споров, 1997; Бірюков А.Н. Інститут неспроможності: порівняльно-
правовий аналіз, 2000; Виноградова Г.В., Кучер Б.І. Іноземне інвестування в міжнародному 
приватному праві, 2003; Законодавство про банкрутство: Збірник нормативних матеріалів 
і аналітичних статей (під ред. О.М.Бірюкова, 2003);  Галущенко Г. Питання міжнародного 
приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу, 2005; Поп-
ко В.В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції :  
монографія, 2007; Притика Ю.Д. Міжнародний комерційний арбітраж: питання теорії та 
практики: монографія, 2005; Хєда С.М. Правове регулювання участі іноземних юридич-
них осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект), 2005; Черняк Ю.В. 
Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн ЄС та України, 2008; Ільков В.В. 
Особливості правового режиму інвестицій в Україні, 2008; Опадчий І. Грошові зобов’язання у 
міжнародному приватному праві, 2009; Міжнародне приватне право в Київському університеті: 
антологія у 2 -х т. (за ред. проф. А. Довгерта, 2009) та ін. Деякі напрямки досліджень в галузі 
МПрП, організованих кафедрою міжнародного приватного права  останніми  роками, наведено 
у двох колективних монографіях: Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми (за ред. 
проф. А. Довгерта, 2001); Очерки международного частного права  (за ред. проф. А. Довгерта, 
2007).
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У Києві серед ряду наукових та науково-навчальних закладів і 
підрозділів  варто окремо назвати відділ міжнародного приватно-
го права та порівняльного законодавства Інституту приват-
ного права та підприємництва Національної академії правових 
наук України, співробітники якого підготовили чимало монографій 
з міжнародного приватного права9 та виконали дослідження з бага-
тьох питань міжнародного приватного права, зокрема, питань між-
народного речового права (О. В. Шупінська), міжнародного конт-
рактного права (В. І. Король), міжнародного цивільного процесу  
(Т. В. Сліпачук) тощо. В Інституті держави і права НАН України 
виконано кандидатські роботи С. В. Мостовенко (Цивільно-право-
ве регулювання договорів у вільних економічних зонах і на тери-
торіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, 2005) та  
О. С. Переверзєвої (Міжнародний комерційний арбітражний суд з 
вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства, 2006).

У Львівському університеті наукові праці з іноземних інвес-
тицій написані проф. В. М. Коссаком10.  В рамках виконання кан-
дидатських дисертацій написана низка праць з міжнародного де-
ліктного права (Г. С. Фединяк), міжнародного цивільного процесу 
(Л. С. Фединяк), міжнародної технічної допомоги (М. О. Михайлів), 
іноземних інвестицій у спеціальних економічних зонах (Ю. С. Бек). 
У 2008 р. вийшла друком монографія Г. С. Фединяк про транснаці-
ональні корпорації11.

У Харкові (Національна юридична академія України) у цій 
сфері плідно працює  А. А. Степанюк, якій вдалося за короткий 
час опублікувати низку теоретичних праць12. На основі канди-
датських дисертацій вийшли у світ монографії В. С. Мілаш «Захисні  
9  Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтерналізації: 
Колективна монографія / За заг. ред. О.Д. Крупчана. – Тернопіль, 2007. – 240 с.; Новосельцев 
І.І. Транскордонна неспроможність у міжнародному приватному праві: Моногрфія. – К., 2009. 
– 148 с.; Проблеми систематизації приватного права України та Європи: монографія / За заг. 
ред. Ю.В. Білоусова. – К., 2009. – 204 с. та ін.
10 Косак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). – Львів, 1996. – 
216 с.; Його ж. Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Львів, 1999. – 244 с. та ін.
11 Фединяк Г.С. Цивільно-правова природа транснаціональних корпорацій та їх до-
говорів з приймаючою державою: Монографія. – К., – 2008. – 344 с.
12 Степанюк А. Коллизии наследования в международном частном праве. – Харьков, 2004. 
– 160 с.; Її ж. Міжнародне приватне право: теоретичні аспекти правового регулювання. – Харків, 
2005. – 200 с.; Її ж. Правова політика у міжнародному приватному праві. – Харків, 2006. – 144 с.
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застереження в зовнішньоекономічному договорі», 2004; Л. В. Таран 
 «Специальный правовой режим предпринимательской деятель-
ности в свободных экономических зонах Украины (комплексное 
исследование)», 2004; Е. А. Щокіної «Правовой обычай междуна-
родной торговли как источник международного частного права», 
2007. Написані кандидатські дисертації з міжнародного договору  
купівлі-продажу (С. О. Юдін, 1994), договору лізингу (Р. П. Бойчук, 
1997), іноземних інвестицій (О. Ю. Кібенко, 1998), уніфікації пра-
вил міжнародних контрактів (О. К. Порфір’єва, 2000), джерел між-
народного приватного права (Т. В. Колісник, 2003), суб’єктів МПрП  
(І. С. Ніколаєв, 2006) та ін. В області міжнародного цивільно-
го процесу та арбітражу відомі праці проф. В.В. Комарова та  
 В.М. Погорецького13. 

В Одесі виконуються дослідження у сфері міжнародного при-
ватного морського права (О. М. Шемякин14, Т. Р. Короткий). В 
Національному університеті «Одеська юридична академія» 
проведено наукові розвідки в рамках кандидатських дисертацій:  
Т. С. Ківалова. Відповідальність боржника за передбачуване неви-
конання зобов’язання, 2001; Н. О. Якубовська. Правове регулюван-
ня діяльності багатонаціональних компаній, 2006; Р. В. Чернолуць-
кий. Проблеми правосуб’єктності осіб у колізійному праві України, 
2006; Л. Д. Романадзе. Захист права на торговельні марки у між-
народному приватному праві, 2008; О. В. Трояновський. Відпові-
дальність сторін за міжнародним договором комерційного посеред-
ництва, 2009; А. В. Недбай. Реалізація принципу «автономії волі» 
сторонами-учасниками зіткнення суден, 2009 та ін.

Дослідження з міжнародного приватного права виконані в 
Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова:  
А. В. Смітюх Принципи міжнародних комерційних договорів  
УНІДРУА та Lex Mercatoria в контексті міжнародного приватного 
права, 2004.

Основний висновок стосовно сучасного етапу розвитку на-
уки міжнародного приватного права в Україні полягає у значному 
13 Комаров В.В. Міжнародний комерційний арбітраж. – Х., 1995. – 304 с.; Комаров В.В.,  
Погорецкий В.Н. Міжнародний комерційний арбітраж. – Х., 2009. – 164 с.
14  Шемякин О.Н. Міжнародне приватне морське право: учбовий посібник. – Одеса, 
2000. – 272 с.
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розширенні тематики і географії досліджень та кола дослідників. 
За останні 20 років написано у десятки разів більше монографій, 
статей, підручників та посібників з міжнародного приватного пра-
ва у порівнянні з радянським періодом. Завдяки цьому та потреб 
практики з науки міжнародного приватного права знято покров 
екзотичності, а сама вона, з точки зору потреб практики, стала в 
один рівень з науками міжнародного публічного і цивільного права.  
Хоча доктрина міжнародного приватного права в Україні ще має 
певні негативні нашарування радянського етапу (наприклад, у тео-
ретичних питаннях міжнародного приватного права), ми не бачимо 
серйозних перешкод на шляху її подальшого розвитку.  

А. С. Довгерт
Т. Р. Короткий
Н. В. Хендель
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Іменний покажчик дисертацій  
та авторефератів дисертацій  

з міжнародного приватного права  
на здобуття наукового ступеня кандидата  

і доктора юридичних наук1

1. Аверочкіна Тетяна Володимирівна. Шляхи імплемента-
ції міжнародно-правових стандартів професійної підготовки плав-
складу в українському законодавстві: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2006.  
– 172 арк. – Бібліогр.: арк. 160-172. 

Аверочкіна Тетяна Володимирівна. Шляхи імплемента-
ції міжнародно-правових стандартів професійної підготовки 
плавскладу в українському законодавстві: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія.  
– О., 2006. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Кузнєцов Сергій Олександрович, Одеська національна юридична 
академія, професор кафедри морського та митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, Луць Володимир  

Васильович, академік Академії правових наук України, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, завідувач кафедрою цивільно-пра-
вових дисциплін Академії муніципального управління; 

- кандидат юридичних наук, доцент Ківалова Тетяна Сергіївна,  
Одеська національна юридична академія, доцент кафедри міжна-
родного права та міжнародних відносин.

1 Відповідні дисертації захищені в основному по базовій спеціальністі 12.00.03 (цивільне право 
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Але незначна кількість робіт 
«подвійного» спрямування, пройшла по іншим спеціальностям, зокрема: 12.00.04 (господарсь-
ке право; господарсько-процесуальне право), 12.00.05 (трудове право; право соціального за-; право соціального за-іального за-
безпечення). Особливо багато дисертацій такого роду захищено за спеціальністю 12.00.11. 
(див.: Короткий Т. Р., Сажієнко Н. В. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» в 
Україні (1991-2012 рр.) : довід. / укл., передмова, вступ Т. Р. Короткий, Н. В. Сажієнко. – Одеса :  
Фенікс, 2012. – 166 с.)
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2. Айеле Надемо Атисо. Международно-правовые формы 
расчетов в трансграничном обороте финансовых средств: Дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН Украины; Институт государ-
ства и права им. В. М. Корецкого. – К., 2004. – 215 л. – Библиогр.:  
л. 190-212.

Айеле Надемо Атісо. Міжнародно-правові форми розрахун-
ків у транскордонному обігу фінансових коштів: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 16 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, член-
кореспондент Академії правових наук України Нагребельний  
Володимир Петрович, заступник директора Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ).

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, профессор член-кореспондент Акаде-

мії правових наук України Довгерт Анатолій Степанович, завід-
увач кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка (м. Київ);

- кандидат юридичних наук, профессор Репецький Василь  
Миколайович, завідувач кафедри міжнародного права Львівського 
національного університету ім. Івана Франка (м. Львів).

3. Амджад Санад Тумалла Сауд. Договор купли-продажи в 
международном частном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Одесский национальный ун-т им. И. И. Мечникова; Экономико-
правовой факультет. – О., 2003. – 208 л. – Библиогр.: л. 190-208. 

Амджад Санад Тумалла Сауд. Договір купівлі-прода-
жу у міжнародному приватному праві: Автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 Одеський національний університет  
ім. І. І. Мечникова; Економіко-правовий факультет. – О., 2003.  
– 22 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент,  
Черкес Марко Юхимович, завідувач кафедрою міжнародного права 
та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії.
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Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Луць Володимир  

Васильович, завідувач кафедрою цивільно-правових дисциплін 
Академії муніципального управління, м. Київ; 

- кандидат юридичних наук, доцент Резніченко Семен  
Васильович, завідувач кафедрою цивільного, трудового та приро-
доохоронного права Одеського юридичного інституту Національно-
го університету внутрішніх справ МВС України.

4. Ашурков Олег Алексеевич. Особенности правового регу-
лирования внешнеэкономических отношений купли-продажи: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1999.  
– 172 л. 

Ашурков Олег Олексійович. Особливості правового регулю-
вання зовнішньоекономічних відносин купівлі-продажу: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Інститут економіко-правових до-
сліджень НАН України. – Донецьк, 1999. – 19 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Чувпило 
Олександр Олександрович, Донецький державний університет, 
завідувач кафедри державно-правових дисциплін. 

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, старший науковий співробітник  

Замойський Ігор Євгенович, Донецький інститут економіки та 
господарського права, професор кафедри;

- кандидат юридичних наук, доцент Новошицький Олександр 
Миколайович, Донецький державний університет, доцент кафедри 
господарського права.

5. Балдинюк Володимир Васильович. Забезпечення засто-
сування колізійної норми: кваліфікація, відсилання, обхід закону в 
міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 
193 арк. – Бібліогр.: арк. 171-193. 

Балдинюк Володимир Васильович. Забезпечення застосуван-
ня колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід зако-
ну в міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
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наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2008. – 21 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор  
Кисіль Василь Іванович, Інститут міжнародних відносин Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, профе-
сор кафедри міжнародного приватного та митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Кузнєцова Наталія Семенівна, професор ка-
федри цивільного права Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка; 

- кандидат юридичних наук Галущенко Герман Валерійович, 
завідувач міжнародно-правового відділу Секретаріату Президента 
України.

6. Бек Юліан Богуславович. Правове регулювання інозем-
них інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України 
(на матеріалах СЕЗ «Яворів»): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Одеська національна юридична академія. – О., 2005. – 191 арк.

Бек Юліан Богуславович. Правове регулювання іноземних 
інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України 
(на матеріалах СЕЗ «Яворів»): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2005.  
– 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Коссак 
Володимир Михайлович, Львівський національний університет 
імені Івана Франка, завідувач кафедри цивільного права та процесу.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Харитонов Євгеній  

Олегович, завідувач кафедри цивільного права Одеської національ-
ної юридичної академії;

- кандидат юридичних наук, доцент Стефанчук Руслан  
Олексійович, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
Хмельницького університету управління та права.
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7. Бірюков Олександр Миколайович. Транскордонні бан-
крутства і міжнародне приватне право: Дис. ... д-ра юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2010. – 475 арк. 

Бірюков Олександр Миколайович. Транскордонні банкрутст-
ва і міжнародне приватне право: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2010. – 34 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, профе-
сор, член-кореспондент Академії правових наук України Довгерт  
Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафе-
дри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових 

наук України Луць Володимир Васильович, Академія муніципаль-
ного управління, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін; 

- доктор юридичних наук, професор Притика Юрій  
Дмитрович, заступник Міністра юстиції України; 

- доктор юридичних наук Джунь В’ячеслав Васильович, суддя 
Конституційного Суду України. 

8. Бойко Дмитро Віталійович. Правова природа доменних 
імен Інтернет: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національної юри-
дичної академії України імені Ярослава Мудрого. –  Х., 2005. – 212 с.

Бойко Дмитро Віталійович. Правова природа доменних імен 
Інтернет: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Сєліванова Ірина Анатоліївна, Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри господарського 
права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Довгерт Анатолій  

Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського  
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національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафе-
дри міжнародного приватного та митного права;

- кандидат юридичних наук Слюсаревський Микола  
Миколайович, Центр комерційного права, юридичний радник.

9. Бойчук Роман Петрович. Договор лизинга: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Бойчук Роман Петрович; Национальная юриди-
ческая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – Х., 1997. – 188 л.

Бойчук Роман Петрович. Договір лізингу: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1997. – 22 с.

Науковий керівник: к.ю.н., проф. Мусіяка Віктор  
Лаврентійо вич.

Офіційні опоненти:
- д.ю.н., проф. Довгерт Анатолій Степанович;        
- к.ю.н., доц. Борисова Валентина Іванівна. 

10. Борисова Юлія Олегівна. Цивільно-правове регулювання 
відносин у сфері електронної комерції: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2012. – 210 арк.

Борисова Юлія Олегівна. Цивільно-правове регулювання від-
носин у сфері електронної комерції: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2012. – 19 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук України  
Кохановська Олена Велеонінівна, Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного 
права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент На-

ціональної академії правових наук України Довгерт Анатолій  
Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри 
міжнародного приватного права; 
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- кандидат юридичних наук, доцент Шимон Світлана Іванівна,  
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
завідувач кафедри цивільного та трудового права.

11. Брильов Олександр Анатолійович. Арешт суден на забез-
печення морських вимог (цивілістичні аспекти): Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2005. 
– 195 арк. – Бібліогр.: арк. 180-195. 

Брильов Олександр Анатолійович. Арешт суден на забез-
печення морських вимог (цивілістичні аспекти): Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична акаде-
мія. – О., 2005. – 20 с. 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор  
Харитонов Євген Олегович, Одеська національна юридична ака-
демія завідувач кафедри цивільного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, профессор Жилінкова Ірина  

Володимирівна, Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права;

- кандидат юридичних наук, доцент Стрєльцова Євдокія  
Джонівна, Одеський національний університет імені І.І. Мечнико-
ва, кафедра загально-правових дисциплін та міжнародного права.

12. Буквич Анна Володимирівна. Матеріально-правове та ко-
лізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному 
приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 222 арк.

Буквич Анна Володимирівна. Матеріально-правове та колі-
зійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному 
приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ки-
ївський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 21 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор  
Кисіль Василь Іванович, Інститут міжнародних відносин Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, профе-
сор кафедри міжнародного приватного права.
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Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Кохановська Олена  

Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, професор кафедри цивільного права; 

- кандидат юридичних наук, доцент Онуфрієнко Олександр 
Іванович, Національний університет «Києво-Могилянська Акаде-
мія», доцент кафедри галузевих правових наук.

13. Бурлай Ольга Євгеніївна. Правовідносини подружжя в 
міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 
182 арк. – Бібліогр.: арк. 167-171. 

Бурлай Ольга Євгеніївна. Правовідносини подружжя в міжна-
родному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 22 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Калакура Віктор Ярославович, доцент кафедри міжнародного 
приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Жилінкова Ірина  

Володимирівна, професор кафедри цивільного права Національної 
юридичної академії імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент 
АПрН України; 

- кандидат юридичних наук, доцент Галущенко Герман  
Валерійович, завідувач відділу міжнародно-правових питань Се-
кретаріату Президента України.

14. Буткевич Ольга Василівна. Правове регулювання гос-
подарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах 
України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 236 арк.

Буткевич Ольга Василівна. Правове регулювання господарсь-
кої діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 20 с.
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Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор  
Пронська Граціелла Василівна, Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка, професор кафедри господарського права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, профессор Бобкова Антоніна  

Григорівна, Донецький національний університет МОН України, 
заві дувач кафедри господарського права;

- кандидат юридичних наук Кашинцева Оксана Юріївна, Ака-
демія адвокатури України (м. Київ), доцент кафедри цивільного, 
господарського та процесуального права.

15. Варшаломидзе Леван Гурамович. Унификация норм меж-
дународного частного права в рамках УНИДРУА: Дисс. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Киевский ун-т им. Тараса Шевченка; Инсти-
тут международных отношений. – К., 1998. – 203 л. – Библиогр.:  
л. 181-194. 

Варшаломідзе Леван Гурамович. Уніфікація норм міжнарод-
ного права в рамках УНІДРУА: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнарод-
них відносин. – К., 1998. –16 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
заві дувач кафедри міжнародного приватного і митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН 

України Луць Володимир Васильович, Прикарпатський універ-
ситет імені В. Стефаника, завідувач кафедри цивільного права та 
процесу юридичного факультету;

- кандидат юридичних наук, доцент Паламарчук Сергій  
Михайлович, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, доцент кафедри цивільного права юридичного факуль-
тету.

16. Виговський Олександр Ігорович. Інститут цінних паперів 
в міжнародному приватному праві: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 455 арк. 
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Виговський Олександр Ігорович. Інститут цінних паперів в 
міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2012. – 34 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук України 
Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за-
відувач кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Національної ака-

демії правових наук України Луць Володимир Васильович, Акаде-
мія муніципального управління, завідувач кафедри цивільно-право-
вих дисциплін; 

- доктор юридичних наук, профессор Майданик Роман  
Андрійович, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, завідувач кафедри цивільного права; 

- доктор юридичних наук, профессор Стефанчук Руслан  
Олексійович, Інститут законодавства Верховної Ради України, за-
відувач відділу проблем розвитку національного законодавства.

17. Виноградова Ганна Валеріївна. Міжнародне приватно-
правове регулювання іноземного інвестування в позиковій формі в 
Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 211 арк. – Біблі-
огр.: арк. 177-211. 

Виноградова Ганна Валеріївна. Міжнародне приватно-право-
ве регулювання іноземного інвестування в позиковій формі в Укра-
їні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 17 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кучер 
Борис Іванович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, доцент.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Луць Володимир  

Васильович, Прикарпатський університет, завідувач кафедри; 
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- кандидат юридичних наук, професор Мусіяка Віктор  
Лаврентійович, Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», завідуючий кафедри. 

18. Вишняков Олександр Костянтинович. Апроксимація 
правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до 
умов внутрішнього ринку Європейського Союзу: Дис. ... д-ра юрид. 
наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2008. 
– 459 арк. – Бібліогр.: арк. 430-459. 

Вишняков Олександр Костянтинович. Апроксимація право-
вого забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов 
внутрішнього ринку Європейського Союзу: Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія.  
– О., 2008. – 36 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, профессор 
Ківалов Сергій Васильович, академік Академії правових наук 
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань право-
суддя

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, профессор Луць Володимир  

Васильович, Академія муніципального управління Міністерства 
освіти і науки України, завідувач кафедри цивільно-правових дис-
циплін; 

- доктор юридичних наук, профессор Кисіль Василь Іванович, 
Інститут міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного 
приватного та митного права; 

- доктор юридичних наук, профессор Васильєва Валентина 
Антонівна, декан юридичного факультету Юридичного інституту 
Львівського державного університету внутрішніх справ Міністер-
ства внутрішніх справ України.

19. Гайдулін Олександр Олександрович. Зближення конт-
рактного права країн-членів Європейського Союзу: основні засоби 
та напрями: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Акад. прав. наук 
України; НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2009. – 249 арк. 
– Бібліогр.: арк. 219-249. 
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Гайдулін Олександр Олександрович. Зближення контрак-
тного права країн-членів Європейського Союзу: основні засоби та 
напрями: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Акад. прав. 
наук України; НДІ приват. права і підприємництва. – К., 2009.  
– 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, член-
кореспондент АПрН України Крупчан Олександр Дмитрович, 
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 
Академії правових наук України, директор.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Притика Юрій Дмитрович, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юри-
дичний факультет, завідувач кафедри правосуддя; 

- кандидат юридичних наук, доцент Бірюков Олександр  
Миколайович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри між-
народного приватного права. 

20. Галущенко Герман Валерійович. Міжнародні договори 
України про правову допомогу в цивільних справах і внутрішнє за-
конодавство: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 224 арк. 

Галущенко Герман Валерійович. Міжнародні договори Укра-
їни про правову допомогу в цивільних справах і внутрішнє зако-
нодавство: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 18 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кисіль 
Василь Іванович, Інститут міжнародних відносин, Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри 
міжнародного приватного і митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Шевченко Ярославна Миколаївна, Інститут 
держави і права імені В. М. Корецького, завідувач відділу цивільно-
го, підприємницького та трудового права; 
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- кандидат юридичних наук, доцент Притика Юрій Дмитрович, 
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юри-
дичний факультет, доцент кафедри цивільного права.

21. Гирма Гизау Айеле. Система коллизионных норм в между-
народном частном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киев-
ский ун-т им. Тараса Шевченка; Институт международных отноше-
ний. – К., 1998. – 204 л. – Библиогр.: л. 185-204. 

Гірма Гізау Айеле. Система колізійних норм в міжнародному 
приватному праві: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Київсь кий національний університет імені Тараса Шевченка; Інсти-
тут міжнародних відносин. – К., 1998. – 13 с. 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кисіль 
Василь Іванович, Інститут міжнародних відносин, Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри 
міжнародного приватного і митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН 

Шевченко Ярослава Миколаївна, Інститут держави і права  
імені В. М. Корецького НАН України, завідуюча відділом цивільно-
го та трудового права;

- кандидат юридичних наук, доцент Паламарчук Сергій  
Михайлович, юридичний факультет Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

22. Гіренко Олександр Тимофійович. Сучасні тенденції регу-
лювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному пра-
ві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 189-219. 

Гіренко Олександр Тимофійович. Сучасні тенденції регулю-
вання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 20 с.

 Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Кисіль Василь Іванович, Інститут міжнародних відносин  
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
професор кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

Коссак Володимир Михайлович, Львівський національний уні-
верситет ім. Івана Франка, юридичний факультет, завідувач кафедри 
цивільного права і процесу; 

- кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист Украї-
ни Чалий Олександр Олександрович, Рада Міжнародного центру 
перспективних досліджень (Україна), член Наглядової ради.

23. Горбань Олександр Павлович. Правове регулювання пра-
ці іноземців та осіб без громадянства в Україні: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.05 / Харківський національний університет внутрішніх 
справ Міністерства внутрішніх справ України. – Х., 2009. – 191 арк. 
– Бібліогр.: арк. 174-191. 

Горбань Олександр Павлович. Правове регулювання праці 
іноземців та осіб без громадянства в Україні: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 
2009. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент  
Ярошенко Олег Миколайович, Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Лазор Валерій  

Васильович, Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, професор кафедри правознавства; 

- кандидат юридичних наук, професор Андріїв Василь  
Михайлович, Чернігівський державний інститут права, соціальних 
технологій та праці, ректор.

24. Грабовська Оксана Олександрівна. Особливості судо-
чинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними гро-
мадянами дітей, які проживають на території України: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2005. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 195-209. 
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Грабовська Оксана Олександрівна. Особливості судочин-
ства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадя-
нами дітей, які проживають на території України: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2005. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Кіреєва Наталія Олександрівна, Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри правосуддя.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Жилінкова Ірина  

Володимирівна, Національна юридична академія імені Ярослава 
Мудрого (м. Харків), професор кафедри цивільного права;

- кандидат юридичних наук, доцент Захарова Олена  
Семенівна, Академія адвокатури України (м. Київ) завідувач кафе-
дри цивільного, господарського права та процесу.

25. Гуменюк Василь Іванович. Особливості розгляду зовніш-
ньоторгових спорів комерційним судом України: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. – К., 2012. – 239 арк.

Гуменюк Василь Іванович. Особливості розгляду зовнішньо-
торгових спорів комерційним судом України: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. – К., 2012. – 16 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, 
Семчик Віталій Іванович, завідувач відділу проблем аграрно-
го, земельного та екологічного права (Інститут держави і права  
імені В. М. Корецького).

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, Кузнєцова Наталія  

Семенівна, кафедра цивільного права (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); 

- кандидат юридичних наук, доцент, Труба В’ячеслав  
Іванович, декан економіко-правового факультету (Одеський націо-
нальний університет імені І. І. Мечникова).
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26. Демченко Тетяна Сергіївна. Проблеми гармонізації зако-
нодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нор-
мами: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т держа-
ви і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 214 арк. – Бібліогр.: арк. 
190-214. 

Демченко Тетяна Сергіївна. Проблеми гармонізації законодав-
ства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук Венецька  
Марина Віталіївна, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Підопригора Оксана  

Опанасівна, Міжнародний Соломонів університет Міністерства 
освіти і науки України, завідуюча кафедрою правознавства; 

- кандидат юридичних наук, доцент Безклубий Ігор  
Анатолійович, Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри ци-
вільного права.

27. Дзіс Сергій Анатолійович. Проблеми авторського права в 
сфері новітніх комп’ютерних технологій: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2004. – 252 арк.

Дзіс Сергій Анатолійович. Проблеми авторського права в сфе-
рі новітніх комп’ютерних технологій: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2004. – 16 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Калакура Віктор Ярославович, Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, до-
цент кафедри міжнародного приватного та митного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана  

Опанасівна, Новокаховська філія Відкритого міжнародного  
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університету розвитку людини «Україна», заступник проректора зі 
стратегічних питань; 

- кандидат юридичних наук, доцент Капіца Юрій Михайлович, 
Центр інтелектуальної власності та передачі технологій (Національ-
на Академія наук України), директор.

28. Діковська Ірина Андріївна. Договір повітряного чартеру у 
міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 
203 арк. – Бібліогр.: арк. 187-203. 

Діковська Ірина Андріївна. Договір повітряного чартеру у 
міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2002. – 19 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, 
академік Академії правових наук України Кузнєцова Наталія  
Семенівна, Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка, професор кафедри цивільного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Луць Володимир Васильович, Прикарпатський 
університет ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ), завідувач 
кафед ри цивільного права та процесу; 

- кандидат юридичних наук, професор Мусіяка Віктор  
Лаврентійович, Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» (м. Київ), завідувач кафедри галузевих правових дисци-
плін. 

29. Довгерт Анатолий Степанович. Правовое регулирование 
международных трудовых отношений: Дисс. ... д-ра юрид. наук: 
12.00.03 / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 
1994. – 205 л. 

Довгерт Анатолій Степанович Правове регулювання між-
народних трудових відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
1995. – 49 с.
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Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Дмітрієва Галина  

Кирилівна;
- Лауреат Державної премії України, Заслужений юрист Укра-

їни, доктор юридичних наук, професор Пушкін Олександр  
Анатолійович; 

- член-кореспондент Академії правових наук України, доктор 
юридичних наук, професор Денисов Володимир Наумович.

30. Довжук Олена Володимирівна. Правове регулювання між-
народних приватних трудових відносин на сучасному етапі (ма-
теріально-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 /  
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 202 
арк. – Бібліогр.: арк. 184-202. 

Довжук Олена Володимирівна. Правове регулювання міжна-
родних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матері-
ально-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006.  
– 17 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Академії правових наук України Довгерт Анатолій 
Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка завідувач кафедри 
міжнародного приватного та митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Мережко Олександр 

Олександрович, Університет економіки і права “КРОК”, професор 
кафедри цивільно-правових дисциплін; 

- кандидат юридичних наук Галущенко Герман Валерійович, 
Секретаріат з правових питань Президента України, директор де-
партаменту.

31. Євтушенко Олена Іванівна. Особливості визнання та ви-
конання рішень іноземних судів: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. 
– 214 арк. – Бібліогр.: арк. 196-214. 
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Євтушенко Олена Іванівна. Особливості визнання та вико-
нання рішень іноземних судів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
– К., 2005. – 18 с. 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Фурса 
Світлана Ярославівна, Інститут міжнародних відносин, професор 
кафедри міжнародного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Кисіль Василь Іванович, 

Інститут міжнародних відносин, професор кафедри міжнародного 
приватного та митного права; 

- кандидат юридичних наук, професор Гопанчук Василь  
Степанович, Київський національний університет внутрішніх 
справ України, завідуючий кафедри.

32. Журба Олександр Валерійович. Праця громадян України 
за кордоном: особливості правового регулювання: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.05 / Харківській національний університет внутрішніх 
справ Міністерства внутрішніх справ України. – Х., 2008. – 194 арк. 

Журба Олександр Валерійович. Праця громадян України за 
кордоном: особливості правового регулювання: Автореф. дис. .. канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Харківській національний університет внутріш-
ніх справ Міністерства внутрішніх справ України. – Х., 2008. – 22 с. 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший нау-
ковий співробітник Мельник Костянтин Юрійович, Харківський 
національний університет внутрішніх справ, провідний науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії з розроблення законо-
давчих та інших нормативно-правових актів.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Ярошенко Олег  

Миколайович, Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права;

- кандидат юридичних наук, доцент Копайгора Іван  
Данилович, Криворізький економічний інститут Київського Наці-
онального економічного університету ім. В. Гетьмана, завідуючий 
кафедрою правознавства.
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33. Забара Ігор Миколайович. Відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди в міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2002. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 181-195. 

Забара Ігор Миколайович. Відшкодування моральної (немай-
нової) шкоди в міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2002. – 22 с. 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кучер 
Борис Іванович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри між-
народного приватного та митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Боброва Діна Василівна,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
(м. Київ), професор кафедри цивільного права; 

- кандидат юридичних наук Хачатурян Армен Григорович, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма Шев-
ченко, Дідковський і Партнери» (м. Київ), головний юрисконсульт.

34. Задорожна Світлана Михайлівна. Автономія сторін в між-
народному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2006. 
– 202 арк. – Бібліогр.: арк. 180-202. 

Задорожна Світлана Михайлівна. Автономія сторін в між-
народному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
– К., 2006. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Гетманцев Олександр Валентинович, Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри право-
суддя.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Довгерт Анатолій  

Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри 
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міжнародного приватного і митного права, член-кореспондент Ака-
демії правових наук України;

- кандидат юридичних наук, доцент Трутень Віктор  
Володимирович, Рівненський інститут Київського університету 
права НАН України, доцент кафедри конституційного, адміністра-
тивного і підприємницького права.

35. Зайчук Юрій Володимирович. Формування єдиного пра-
вового простору членів Європейського Союзу у сфері діяльності 
банків і інвестиційних фірм: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / 
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 
1994. – 192  арк.

Зайчук Юрій Володимирович. Формування єдиного правового 
простору членів Європейського Союзу у сфері діяльності банків і 
інвестиційних фірм: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / 
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 
1994. – 19 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Дени-
сов Володимир Наумович.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Воронова Лідія  

Костянтинівна;
- кандидат юридичних наук, доцент Муравйов Володимир  

Іванович.

36. Зозуля Олеся Олександрівна. Міжнародний змішаний ар-
бітраж: досвід та національна практика: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11 / Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – К., 2008. 
– 206 арк. : рис. – Бібліогр.: арк. 173-194 

Зозуля Олеся Олександрівна. Міжнародний змішаний арбі-
траж: досвід та національна практика: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради України. – 
К., 2008. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, За-
служений діяч науки і техніки України Висоцький Олександр  
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Федорович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Наці-
ональної академії наук України, провідний науковий співробітник 
відділу міжнародного права та порівняльного правознавства.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

Академії правових наук України Буроменський Михайло  
Всеволодович, Національна юридична академія України ім. Ярос-
лава Мудрого, завідувач кафедри міжнародного права та державно-
го права зарубіжних країн; 

- кандидат юридичних наук, доцент Вінгловська Олена  
Іванівна, Міжнародний Соломонів університет, заступник декана 
юридичного факультету.

37. Ільков Василь Васильович. Правове регулювання ство-
рення та функціонування вільних економічних зон в Україні: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2007. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 176-192.

 Ільков Василь Васильович. Правове регулювання створення 
та функціонування вільних економічних зон в Україні: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с. 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кучер 
Борис Іванович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри між-
народного приватного та митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Шишка Роман  

Богданович, Харківський національний університет внутрішніх 
справ (м. Харків), професор кафедри цивільного права і процесу; 

- кандидат юридичних наук, професор Мусіяка Віктор  
Лаврентійович, Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» (м. Київ), професор кафедри галузевих правових наук.

38. Калакура Віктор Ярославович. Кодифікація міжнарод-
ного приватного права в країнах Європи: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
1993. – 223 арк.
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Калакура Віктор Ярославович. Кодифікація міжнародного 
приватного права в країнах Європи: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 1993. – 27 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кисіль 
Василь Іванович.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Шевченко Ярославна  

Миколаївна;
- кандидат юридичних наук, доцент Коссак Володимир  

Михайлович.

39. Кармаза Олександра Олександрівна. Спадкування у су-
часному міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2006. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 178-197. 

Кармаза Олександра Олександрівна. Спадкування у сучасно-
му міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2006. – 18 с. 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Кисіль 
Василь Іванович, Інститут міжнародних відносин Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри 
міжнародного приватного і митного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України 

Кузнєцова Наталія Семенівна, Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного права; 

- кандидат юридичних наук Степанюк Альона Анатоліївна, 
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 
доцент кафедри господарського права. 

40. Кибенко Елена Рувимовна. Особенности правового ре-
гулирования иностранных инвестиций в Украине (международ-
но-частно-правовой аспект): Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 /  
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Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава  
Мудрого. – Х., 1998. – 192 л. – Библиогр.: л. 178-192. 

Кібенко Олена Рувімівна. Особливості правового регулюван-
ня іноземних інвестицій в Україні (міжнародно-приватно-правовий 
аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1998. – 22 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Задихайло Дмитро Вітольдович, Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри правових основ 
підприємництва та фінансового права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Коссак Володимир  

Михайлович, Львівський державний університет імені І. Франка, 
професор кафедри цивільного права і процесу;

- кандидат юридичних наук, доцент Калакура Віктор  
Ярославович, Інститут міжнародних відносин Київського універ-
ситету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародного при-
ватного та митного права.

40. Кивалова Татьяна Сергеевна. Ответственность должника 
за предвиденное неисполнение обязательства: Дисс. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Одесская национальная юридическая академия.  
– О., 2001. – 164 л. – Библиогр.: л. 157-164. 

Ківалова Тетяна Сергіївна. Відповідальність боржника за пе-
редбачуване невиконання зобов'язання: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2001. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Черкес 
Марк Юхимович, завідувач кафедри міжнародного права і міжнарод-
них відносин Одеської національної юридичної академії (м. Одеса).

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, профессор Луць Володимир  

Васильович, завідувач кафедри цивільного права і процессу юри-
дичного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника  
(м. Івано-Франківськ);
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- кандидат юридичних наук Притика Дмитро Микитович, Го-
лова Вищого арбітражного суду України (м. Київ).

41. Кисіль Василь Іванович. Механізми колізійного регулю-
вання в сучасному міжнародному приватному праві: Дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2001. – 396 арк. – Бібліогр.: арк. 380-396. 

Кисіль Василь Іванович. Механізми колізійного регулюван-
ня в сучасному міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2001. – 39 с.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Дмітрієва Галина  

Кирилівна, Московська державна юридична академія, професор 
кафедри міжнародного права;

- доктор юридичних наук, професор Луць Володимир  
Васильович, Прикарпатський державний університет ім.  
В.С. Стефаника, завідувач кафедри цивільного права і процесу;

- доктор юридичних наук, професор Боброва Діна Василівна, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, про-
фесор кафедри цивільного права.

42. Кметик Христина Володимирівна. Міжнародно-правові 
проблеми функціонування транснаціональних корпорацій: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. тор-
гівлі. – К., 2010. – 183 арк.

Кметик Христина Володимирівна. Міжнародно-правові 
проблеми функціонування транснаціональних корпорацій: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Нац. юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Костицький Василь Васильович, Національна експертна ко-
місії України з питань захисту суспільної моралі, Голова, член-
кореспондент Національної академії правових наук України, Заслу-
жений юрист України.
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Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Микієвич Михайло  

Миколайович, Львівський національний університет імені І. Фран-
ка, завідувач кафедри європейського права;

- кандидат юридичних наук, доцент Сироїд Тетяна Леонідівна, 
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор 
кафедри конституційного та міжнародного права.

43. Кожевнікова Вікторія Олександрівна. Правове регулю-
вання укладення шлюбів громадянами України у державах Євро-
пейського Союзу та їх визнання в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 190 арк. – Біблі-
огр.: арк. 165-190. 

Кожевнікова Вікторія Олександрівна. Правове регулювання 
укладення шлюбів громадянами України у державах Європейського 
Союзу та їх визнання в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Самойлов Максим Олександрович, Кримський юридичний ін-
ститут Одеського державного університету внутрішніх справ, завід-
увач кафедри цивільного права та процесу.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, доцент Погрібний Сергій  

Олексійович, заступник голови Приморського районого суду 
м. Одеси; 

- кандидат юридичних наук, доцент Красицька Лариса  
Василівна, Донецький національний університет, доцент кафедри 
цивільного права і процесу. 

44. Колісник Тимофій Васильович. Внутрішнє законодавство 
України як джерело міжнародного приватного права: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 196 арк. 
– Бібліогр.: арк. 182-196. 

Колісник Тимофій Васильович. Внутрішнє законодавство 
України як джерело міжнародного приватного права: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. 
 – 19 с. 
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Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент,  
Ситник Олександр Михайлович, Національний університет вну-
трішніх справ, доцент кафедри правових основ підприємницької ді-
яльності.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Довгерт Анатолій  

Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри між-
народного приватного і митного права;

- кандидат юридичних наук, доцент Жуков Віктор Іванович, 
Приватний інститут інтелектуальної власності «Жуков і син», ди-
ректор.

45. Корнійчук Євген Володимирович. Юрисдикційні імуніте-
ти держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному 
та внутрішньому праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН 
України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. 
– 215 арк.

Корнійчук Євген Володимирович. Юрисдикційні імунітети 
держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та 
внутрішньому праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / 
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 
2008. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Денисов Володимир Наумович, Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України, завідувач відділу міжнародного 
права і порівняльного правознавства.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Шемякін Олександр  

Миколайович, Одеська національна морська академія, декан фа-
культету морського права;

- кандидат юридичних наук, доцент Гнатовський Микола  
Миколайович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри між-
народного права.
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46. Король Володимир Іванович. Правове регулювання ін-
вестиційних та зовнішньоторгових договірних відносин в Украї-
ні і Китаї (міжнародний приватно-правовий аспект): Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Академія правових наук України; НДІ при-
ватного права і підприємництва. – К., 2004. – 205 арк. – Бібліогр.:  
арк. 190-205. 

Король Володимир Іванович. Правове регулювання інвес-
тиційних та зовнішньоторгових договірних відносин в Україні і 
Китаї (міжнародний приватно-правовий аспект): Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 18 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, 
член - кореспондент Академії правових наук України Коцюба  
Олександр Павлович, Академія муніципального управління, про-
фесор.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Луць Володимир Васильович, Академія муніци-
пального управління, завідувач кафедри; 

- кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент Ака-
демії правових наук України Комаров Вячеслав Васильович, На-
ціональна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 
проректор.

47. Короткий Тимур Робертович. Приватноправовий механізм 
охорони морського середовища від забруднення із суден: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична акаде-
мія. – О., 2006. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 181-205.

 Короткий Тимур Робертович. Приватноправовий механізм 
охорони морського середовища від забруднення із суден: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична 
академія. – Одеса, 2006. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Черкес Марко Юхимович, Одеська національна юридична ака-
демія, завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних  
відносин.
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Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, доцент, Харитонова Олена Іванівна, 

Одеська національна юридична академія, в.о. завідувача кафедри 
підприємницького та комерційного права; 

- кандидат юридичних наук, доцент Стрельцова Євдокія  
Джонівна, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 
доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права.

48. Коссак Володимир Михайлович. Цивільно-правові про-
блеми регулювання іноземних інвестицій в Україні: Дис... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 
1996. – 377 арк.

Коссак Володимир Михайлович. Цивільно-правові пробле-
ми регулювання іноземних інвестицій в Україні: Автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 1996. – 48 с.

Науковий консультант: член-кореспондент Академії правових 
наук України, доктор юридичних наук, професор Луць Володимир 
Васильович.

Офіційні опоненти:
- Лауреат Державної премії України, Заслужений юрист Украї-

ни, доктор юридичних наук, професор Пушкін Олександр  
Анатолійович; 

- доктор юридичних наук, професор Довгерт Анатолій  
Степанович; 

- член-кореспондент Академії правових наук України, доктор 
юридичних наук, професор Денисов Володимир Наумович.

49. Красільнікова Олена Семенівна. Правовідносини страху-
вання відповідальності судновласника перед третіми особами: Дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична ака-
демія. – О., 2005. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 190-211. 

Красільнікова Олена Семенівна. Правовідносини страхуван-
ня відповідальності судновласника перед третіми особами: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юри-
дична академія. – О., 2005. – 20 с.
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Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, Заслу-
жений діяч науки і техніки України Харитонов Євген Олегович, 
Одеська національна юридична академія, завідувач кафедри цивіль-
ного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Акаде-

мії правових наук України Довгерт Анатолій Степанович, завід-
увач кафедри міжнародного приватного та митного права Інститу-
ту міжнародних відносин Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка; 

- кандидат юридичних наук, доцент Стрельцова Євдокія Джо-
нівна, кафедра загально правових дисциплін та міжнародного пра-
ва Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

50. Криволапов Богдан Михайлович. Исковая давность в 
международном частном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Киевский ун-т им. Тараса Шевченко; Институт международных 
отношений. – К., 1997. – 161 л. 

Криволапов Богдан Михайлович. Исковая давность в меж-
дународном частном праве: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Киевский ун-т им. Т. Шевченка; Институт международных 
отношений. – К., 1997 – 24 с. 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Довгерт Анатолій Степанович.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Луць Володимир  

Васильович;
- кандидат юридичних наук Літкевич Володимир Сергійович.

51. Купцова Марина Валентинівна. Арбітражна угода як 
основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду: 
Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 225 арк. 

Купцова Марина Валентинівна. Арбітражна угода як основа 
компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 17 с.
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Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент,  
Винокурова Людмила Федорівна, Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, Притика Юрій  

Дмитрович, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, професор кафедри правосуддя;

- кандидат юридичних наук Сліпачук Тетяна Володимирівна,  
Інститут приватного права і підприємництва Академії правових 
наук України, провідний науковий співробітник.

52. Литинас Иоаннис. Правовое регулирование отношений 
Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / Киевский национальный ун-т им. Тараса  
Шевченко; Институт международных отношений. – К., 2000.  
– 169 л. – Библиогр.: л. 151-167.

Літінас Іоанніс. Правове регулювання відносин України та ЄС 
у сфері здійснення інвестицій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2000. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Муравйов Віктор Іванович, Інститут міжнародних відносин Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка, завід-
увач кафедрою міжнародного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Висоцький Олександр 

Федорович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України, провідний науковий співробітник; 

- кандидат юридичних наук Літкевич Володимир Сергійович, 
Укрексімбанк, заступник начальника відділу правового обслугову-
вання кредитування юридичного управління.

53. Мальський Маркіян Маркіянович. Арбітражна угода як 
умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 207 арк.
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Мальський Маркіян Маркіянович. Арбітражна угода як умо-
ва розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 17 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, заслу-
жений юрист України, Коссак Володимир Михайлович, Львівсь-
кий національний університет імені Івана Франка, завідувач кафе-
дри цивільного права та процесу.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, Фурса Світлана  

Ярославівна, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого проце-
су і адвокатури; 

- кандидат юридичних наук, Кот Олексій Олександрович, 
Юридична фірма «Антіка», керуючий партнер.

54. Мамон Зоя Володимирівна. Співвідношення міжнарод-
ного публічного і міжнародного комерційного арбітражів: Дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради 
України. – К., 2011. – 186 арк.

Мамон Зоя Володимирівна. Співвідношення міжнародного пу-
блічного і міжнародного комерційного арбітражів: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради 
України. – К., 2011. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, За-
служений діяч науки і техніки України Висоцький Олександр  
Федорович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України, провідний науковий співробітник відділу міжнародного 
права та порівняльного правознавства;

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, Заслужений юрист України Зайчук Олег  
Володимирович, Інститут законодавства Верховної Ради України, 
перший заступник директора.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН Украї-

ни, Заслужений юрист України Малишева Наталія Рафаелівна,  
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Міжнародний центр космічного права НАН України, заступник ди-
ректора; 

- кандидат юридичних наук Воробйов Володимир Петрович, 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, молод-
ший науковий співробітник.

55. Мережко Олександр Олександрович. Теорія та прин-
ципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria): Дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2002. – 388 арк. – Бібліогр.: арк. 355-388.

Мережко Олександр Олександрович. Теорія та принципи 
транснаціонального торгового права (lex mercatoria): Автореф. дис. 
... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2002. – 39 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук Украї-
ни Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відно-
син Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
завіду вач кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Євінтов Володимир  

Ісакович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни, провідний науковий співробітник відділу міжнародного права; 

- доктор юридичних наук, професор Кузнєцова Наталія  
Семенівна, Київський національний Університет імені Тараса Шев-
ченка, професор кафедри цивільного права; 

- доктор юридичних наук, професор Тимченко Леонід  
Дмитрович, Академія державної податкової служби України, про-
фесор кафедри міжнародного права.

56. Мілаш Вікторія Сергіївна. Правові особливості захисно-
го застереження як умови зовнішньоекономічного договору: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 188-198. 

Мілаш Вікторія Сергіївна. Правові особливості захисного за-
стереження як умови зовнішньоекономічного договору: Автореф. 
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дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Задихайло Дмитро Вітольдович, Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри підприємниць-
кого та міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Кисіль Василь Іванович, 

Інститут міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного 
приватного та митного права;

- кандидат юридичних наук, доцент Борисова Валентина  
Іванівна, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 
завідуюча кафедри цивільного права.

57. Михайлів Марія Омелянівна. Цивільно-правові засади ре-
гулювання міжнародної технічної допомоги в Україні: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний університет імені 
Івана Франка. – Львів, 2004. – 214 арк. – арк. 203-214.

Михайлів Марія Омелянівна. Цивільно-правові засади регу-
лювання міжнародної технічної допомоги в Україні: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний університет 
імені Івана Франка. – Львів, 2004. – 19 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Коссак 
Володимир Михайлович, завідувач кафедри цивільного права і про-
цесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Акаде-

мії правових наук України Довгерт Анатолій Степанович, Інсти-
тут міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародного приватно-
го та митного права; 

- кандидат юридичних наук, доцент Васильєва Валентина  
Антонівна, Юридичний інститут Прикарпатського університету іме-
ні Василя Стефаника, завідувач кафедри цивільного права і процесу.
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58. Мозіль Зоряна Мар'янівна. Правове регулювання міжна-
родної торгівлі в рамках Європейського Союзу: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – 
Л., 2004. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 197-219.

Мозіль Зоряна Мар'янівна. Правове регулювання міжнарод-
ної торгівлі в рамках Європейського Союзу: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2004. – 17 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Микієвич Михайло Миколайович, Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка, завідувач кафедри європейського права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Ака-

демії правових наук України Денисов Володимир Наумович, за-
відувач відділу міжнародного права Інституту держави і права  
ім. В.М. Корецького НАН України; 

- кандидат юридичних наук Фалалєєва Людмила Григорівна, 
завідувач кафедри міжнародного права Міжрегіонального гумані-
тарного інституту Київського славістичного університету.

59. Мостовенко Сергій Вікторович. Цивільно-правове регу-
лювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із 
спеціальним режимом інвестиційної діяльності: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
Укаїни. – К., 2005. – 181 арк.

Мостовенко Сергій Вікторович. Цивільно-правове регулюван-
ня договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеці-
альним режимом інвестиційної діяльності: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН Укаїни. – К., 2005. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, акаде-
мік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техні-
ки України Шевченко Ярославна Миколаївна, Інститут держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, завідувач відділу проблем 
цивільного, трудового і підприємницького права.
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Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Кузнєцова Наталія Семенівна, Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри 
цивільного права;

- кандидат юридичних наук, доцент Труба В’ячеслав Іванович, 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін.

60. Нгуен Ван Куен. Правовое регулирование брачно-семейных 
отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и други-
ми государствами: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский 
национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 1991. – 123 л.

Нгуен Ван Куен. Правовое регулирование брачно-семейных 
отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и други-
ми государствами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 1991.  
– 18 с.

Науковий керівник: кандидат юридических наук, доцент  
Кисиль В.І.

Офіційні опоненти:
- доктор юридических наук Шевченко Я.Н.;
- кандидат юридических наук, доцент Гусев Е.В.  

61. Негода Сергей Александрович. Правовое регулирование 
международных коммерческих космических проектов: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / НАН Украины; Институт государства и права 
им. В. М. Корецкого. – К., 2000. – 174 л. – Библиогр.: л. 166-174.

Негода Сергій Олександрович. Правове регулювання між-
народних комерційних космічних проектів: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 2000. – 16 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, акаде-
мік НАН України Шемшученко Юрій Сергійович, директор Ін-
ституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.



56

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, доцент Тимченко Леонід  

Дмитрович, професор кафедри конституційного та міжнародного 
права Університету внутрішніх справ МВС України;

- кандидат юридичних наук, доцент Покрещук Олександр 
Олексійович, ректор Української академії зовнішньої торгівлі.

62. Недбай Анна Василівна. Реалізація принципу «автономії 
волі» сторонами-учасниками зіткнення суден: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2009. 
244 арк. – Бібліогр.: арк. 204-244.

Недбай Анна Василівна. Реалізація принципу «автономії волі» 
сторонами-учасниками зіткнення суден: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія.  
– О., 2009. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Кузнєцов Сергій Олександрович, Одеська національна юридична 
академія, професор кафедри морського та митного права;

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Майданик Роман Андрійович, Київський наці-
ональний університет ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри ци-
вільного права; 

- кандидат юридичних наук Брильов Олександр  
Анатолійович, адвокат (м. Миколаїв).

63. Ніколаєв Ігор Станіславович. Держава Україна як суб'єкт 
міжнародного приватного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.  
– Х., 2006. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 166-190. 

Ніколаєв Ігор Станіславович. Держава Україна як суб'єкт 
міжнародного приватного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого. – Х., 2006. – 20 с. 
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Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Селіванова Ірина Анатоліївна, Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри господарського 
права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, старший науковий співробітник  

Кучеренко Ірина Миколаївна, Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник;

- кандидат юридичних наук Слюсаревський Микола  
Миколайович, Центр комерційного права, юридичний радник.

64. Новосельцев Ілля Ігорович. Транскордонна неплатоспро-
можність у міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Нац. акад. прав. наук України; НДІ приват. права і 
підприємництва. – К., 2012. – 219 арк. 

Новосельцев Ілля Ігорович. Транскордонна неплатоспромож-
ність у міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Нац. акад. прав. наук України; НДІ приват. 
права і підприємництва. – К., 2012. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук Сліпачук  
Тетяна Володимирівна, НДІ приватного права і підприємництва 
НАПрН України, провідний науковий співробітник відділу міжна-
родного приватного права і порівняльного правознавства.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Бірюков Олександр  

Миколайович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри між-
народного приватного права; 

- кандидат юридичних наук, доцент Посполітак Володимир 
Володимирович, Приватний вищий навчальний заклад «Міжна-
родний інститут менеджменту», завідуючий кафедрою гуманітар-
ного розвитку.

65. Онищенко Ганна Володимирівна. Довірчі правовідносини 
з іноземним елементом: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київсь-
кий національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – 235 арк. 
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Онищенко Ганна Володимирівна. Довірчі правовідносини з 
іноземним елементом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,  
Майданик Роман Андрійович, Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент На-

ціональної академії правових наук України Довгерт Анатолій  
Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Т. Шевченка, завідувач кафедри між-
народного приватного права;

- кандидат юридичних наук Матвєєв Петро Сергійович, 
Київсь кий національний університет внутрішніх справ, доцент ка-
федри цивільного права.

66. Опадчий Ігор Михайлович. Грошові зобов’язання у при-
ватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 225 арк.

Опадчий Ігор Михайлович. Грошові зобов’язання у приватно-
му праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 22 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор  
Кисіль Василь Іванович, Інститут міжнародних відносин Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, профе-
сор кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, профессор Луць Володимир  

Васильович, Академія муніципального управління, завідувач кафе-
дри цивільно-правових дисциплін; 

- доктор юридичних наук, профессор Стефанчук Руслан  
Олексійович, Інститут законодавства Верховної Ради України, за-
відувач відділом проблем розвитку національного законодавства.
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67. Переверзєва Ольга Сергіївна. Міжнародний комерційний 
арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного море-
плавства: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 173 арк. – Бібліогр.:  
арк. 160-173. 

Переверзєва Ольга Сергіївна. Міжнародний комерційний ар-
бітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплав-
ства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 16 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, За-
служений діяч науки та техніки України Висоцький Олександр  
Федорович, провідний науковий співробітник Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Кисіль Василь Іванович, 

професор кафедри міжнародного приватного та митного права Ін-
ституту міжнародних відносин Київського національного Універси-
тету імені Тараса Шевченка; 

- кандидат юридичних наук СліпачукТетяна Володимирівна, 
провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного 
права Науково-дослідного інституту приватного права і підприєм-
ництва АПН України. 

68. Покачалова Альона Геннадіївна. Забезпечення зобов'язань 
в міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012.  
– 191 с. 

Покачалова Альона Геннадіївна. Забезпечення зобов'язань в 
міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2012. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Калакура Віктор Ярославович, Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, до-
цент кафедри міжнародного приватного права.
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 Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Луць Володимир  

Васильович, Науково-дослідний інститут приватного права і 
підприємницт ва Національної академії правових наук України, за-
відувач відділу проблем приватного права;

- кандидат юридичних наук Цірат Ганна Віталіївна, Універси-
тет сучасних знань, доцент кафедри правознавства.

69. Попко Вадим Вікторович. Уніфікація норм міжнародного 
приватного права в рамках Гаазької конференції: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2006. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 207-220. 

Попко Вадим Вікторович. Уніфікація норм міжнародного 
приватного права в рамках Гаазької конференції: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2006. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор  
Кисіль Василь Іванович, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного приватно-
го та митного права Інституту міжнародних відносин.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Коссак Володимир  

Михайлович, Львівський національний університет імені Івана 
Франка, завідувач кафедри цивільного права та процессу; 

- кандидат юридичних наук Галущенко Герман Валерійович, 
Секретаріат Президента України.

70. Порфирьева Елена Константиновна. Унификация право-
вого регулирования условий внешнеэкономических контрактов в 
международном частном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава  
Мудрого. – Х., 2000. – 177 л. – Библиогр.: л. 168-178. 

Порфір'єва Олена Костянтинівна. Уніфікація  правового ре-
гулювання умов зовнішньоекономічних контрактів у міжнародному 
приватному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / На-
ціональна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 
2000. – 20 с.
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Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Задихайло Дмитро Вітольдович, Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри правових основ 
підприємництва та фінансового права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Ака-

демії правових наук України, заслужений діяч науки і техники 
України Шевченко Ярославна Миколаївна, завідуюча відді-
лом цивільного і трудового права Інституту держави і права імені  
В. М. Корецького НАН України; 

- кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист Укра-
їни Мусіяка Віктор Лаврентійович, заступник директора Інститу-
ту законодавства Верховної Ради України.

71. Притика Юрій Дмитрович. Правові засади формування і 
функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – К., 1997. – 180 арк.

Притика Юрій Дмитрович. Правові засади формування і 
функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 16 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор  
Кузнєцова Наталія Семенівна, завідуюча кафедри цивільного 
права Київського університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Довгерт Анатолій  

Степанович, завідувач кафедри міжнародного приватного та мит-
ного права Українського інституту міжнародних відносин Київсько-
го університету імені Тараса Шевченка; 

- кандидат юридичних наук, професор Комаров Вячеслав  
Васильович, проректор Національної юридичної академії імені 
Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного процесу.
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72. Пшеничнюк Дмитро Владиславович. Колізійний принцип 
тісного зв'язку у міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; 
Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 217 арк. – Бібліогр.: арк. 196-217. 

Пшеничнюк Дмитро Владиславович. Колізійний принцип 
тісного зв'язку у міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2011. – 23 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Калакура Віктор Ярославович, Інститут міжнародних відносин 
Київсь кого національного університету імені Тараса Шевченка, до-
цент кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Майданик Роман  

Андрійович, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, завідувач кафедри цивільного права;

- кандидат юридичних наук Цірат Ганна Віталіївна, Універси-
тет сучасних знань, доцент кафедри правознавства. 

73. Пушкарьов Вадим Володимирович. Міжнародно-пра-
вові засади торговельної політики Європейського Союзу: Дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради  
України. – К., 2011. – 229 арк.

Пушкарьов Вадим Володимирович. Міжнародно-правові за-
сади торговельної політики Європейського Союзу: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради 
України. – К., 2011. – 20 с. 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, ака-
демік НАПрН України, Заслужений юрист України Малишева  
Наталія Рафаелівна, Міжнародний центр космічного права НАН 
України, заступник директора

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України Баймуратов Михайло Олександрович, Маріу-
польський державний університет, завідувач кафедри конституцій-
ного, адміністративного та міжнародного права; 
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- кандидат юридичних наук Музика Андрій Ігорович, прокура-
тура міста Ірпінь Києво-Святошинського району Київської області, 
старший помічник прокурора.

74. Рибій Олександр Вікторович. Міжнародно-правове ре-
гулювання інвестиційної діяльності: теорія та практика: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2008. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 178-193.

Рибій Олександр Вікторович. Міжнародно-правове регулю-
вання інвестиційної діяльності: теорія та практика: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2008. – 21 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Висоцький Олександр Федорович , Українська академія зо-
внішньої торгівлі, доктор юридичних наук, професор; Тимченко  
Леонід Дмитрович, Національний університет Державної податко-
вої служби України.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Микієвич Михайло  

Миколайович, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, завідувач кафедри європейського права; 

- кандидат юридичних наук Перевезенцев Олексій Юрійович, 
Секретаріат Президента України, головний консультант відділу 
міжнародно-правових питань Головної служби зовнішньої політики 
України.

75. Романадзе Луїза Джумберівна. Захист прав на торговель-
ні марки у міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2008.  
– 217 арк. – Бібліогр.: арк. 202-217. 

Романадзе Луїза Джумберівна. Захист прав на торговельні 
марки у міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія.  
– О., 2008. – 18 с.
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Науковий керівник: кандидат юридичних наук, профессор  
Черкес Марко Юхимович, Одеська національна юридична ака-
демія, завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних  
відносин.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, профессор Шишка Роман  

Богданович, Київський міжнародний університет, завідувач кафе-
дри цивільного та господарського права; 

- кандидат юридичних наук, доцент Макода Володимир  
Євгенович, Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка, доцент кафедри цивільного права.

76. Руденко Оксана Валеріївна. Уніфікація міжнародного 
приватного права в Європейському Союзі: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2007. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 174-189. 

Руденко Оксана Валеріївна. Уніфікація міжнародного приват-
ного права в Європейському Союзі: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2007. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор член-
кореспондент Академії правових наук України Довгерт Анатолій 
Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри 
міжнародного приватного та митного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Притика Юрій Дмитрович, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в.о. 
завідувача кафедри правосуддя; 

- кандидат юридичних наук Трутень Віктор Володимирович, 
Рівненський інститут Київського університету права НАН України, 
доцент кафедри конституційного, адміністративного та підприєм-
ницького права.

77. Самойлов Максим Олександрович. Цивільно-правове 
становище громадян України в республіці Польща: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 192 арк. 
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Самойлов Максим Олександрович. Цивільно-правове стано-
вище громадян України в республіці Польща: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Ситник 
Олександр Михайлович, Національний університет внутрішніх 
справ, доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Жилінкова Ірина  

Володимирівна, професор кафедри цивільного права Національної 
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого МОН України;

- кандидат юридичних наук, доцент Васильченко Віталій  
Васильович, докторант кафедри цивільного права Київського на-
ціонального університету ім. Т. Г. Шевченка МОН України.

78. Семеняка Василь Васильович. Цивільно-правове ре-
гулювання страхування в сфері космічної діяльності: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 188-199. 

Семеняка Василь Васильович. Цивільно-правове регулю-
вання страхування в сфері космічної діяльності: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Академії правових наук України Малишева Наталія 
Рафаелівна, Міжнародний центр космічного права при Інституті 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, заступник ди-
ректора.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Луць Володимир Васильович, Академія муніци-
пального управління, завідувач кафедри; 

- кандидат юридичних наук, доцент Труба Вячеслав Іванович, 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, завідувач 
кафедри. 
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79. Семерак Олександр Созонович. Цивільно-правові аспек-
ти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на прак-
тиці України, Угорщини, Польщі та Словаччини: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 1999. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 179-196. 

Семерак Олександр Созонович. Цивільно-правові аспекти 
регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на прак-
тиці України, Угорщини, Польщі та Словаччини: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 1999. – 19 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Кузнєцова Наталія Семенівна, завідувач кафедри цивільного пра-
ва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, Луць Володимир  

Васильович, професор Прикарпатського університету ім.  
В. Стефаника; 

- кандидат юридичних наук, доцент Шишка Роман  
Богданович, доцент Університет внутрішніх справ МВС України.

80. Сергєєва Світлана Миколаївна. Нормативно-правове ре-
гулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична 
академія. – О., 2004. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 174-190. 

Сергєєва Світлана Миколаївна. Нормативно-правове регулю-
вання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юри-
дична академія. – О., 2004. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Бичківський Олексій Петрович, Запорізький державний універ-
ситет, завідувач кафедри цивільного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Акаде-

мії правових наук України Довгерт Анатолій Степанович, Інсти-
тут міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародного приватно-
го та митного права;
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- кандидат юридичних наук, доцент Труба В'ячеслав Іванович, 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін.

81. Серьогін Олександр Юрійович. Правове регулюван-
ня міжнародних туристичних відносин: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2002. – 202 арк. – арк. 187-202.

Серьогін Олександр Юрійович. Правове регулювання міжна-
родних туристичних відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2002. – 21 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист 
України Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса  
Шевченка, завідувач кафедри міжнародного приватного та митного 
права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Харитонов Євгеній  

Олегович, Одеська національна юридична академія, завідувач ка-
федри цивільного права; 

- кандидат юридичних наук, доцент, Рижий Володимир  
Іванович, Президент Юридичного бюро Рижого.

82. Сирота Дмитро Михайлович. Вдосконалення законодав-
ства України про суміжні права до рівня основних універсальних 
міжнародних договорів про суміжні права: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2004. – 222 арк. – арк. 200-222.

Сирота Дмитро Михайлович. Вдосконалення законодавства 
України про суміжні права до рівня основних універсальних між-
народних договорів про суміжні права: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2004. – 17 с.
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Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент АПрН України Довгерт Анатолій Степанович, Ін-
ститут міжнародних відносин Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародного при-
ватного та митного права

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, профессор Підопригора Оксана 

Опанасівна, Новокаховська філія Відкритого міжнародного універ-
ситету розвитку людини «Україна», заступник проректора;

- кандидат юридичних наук, профессор Мусіяка Віктор  
Лаврентійович, Верховна Рада України, народний депутат України.

83. Смітюх Андрій Володимирович. Принципи міжнародних 
комерційних договорів УНІДРУА та lex mercatoria в контексті між-
народного приватного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 2003. – 215 
арк. – Бібліогр.: арк. 183-207. 

Смітюх Андрій Володимирович. Принципи міжнародних ко-
мерційних договорів УНІДРУА та lex mercatoria в контексті між-
народного приватного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Черкес 
Марк Юхимович, Одеська національна юридична академія завіду-
ючий кафедрою міжнародного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана  

Опанасівна, Новокаховська філія Відкритого міжнародного універ-
ситету розвитку людини «Україна», заступник проректора зі страте-
гічних питань;

- кандидат юридичних наук, доцент Ківалова Тетяна  
Сергіївна, Юридична фірма «ТСК», м. Одеса, директор.

84. Соколецька Клавдія Михайлівна. Особливості цивільно-
правового положення іноземних громадян в Україні: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / МВС України; Національний ун-т внутрішніх 
справ. – Х., 2004. – 183 арк. – Бібліогр.: арк. 174-183. 
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Соколецька Клавдія Михайлівна. Особливості цивільно-пра-
вового положення іноземних громадян в Україні: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Ситнік 
Олександр Михайлович, Національний університет внутрішніх 
справ, кафедра правових основ підприємницької діяльності, доцент.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана  

Опанасівна, Новокаховська філія Відкритого Міжнародного уні-
верситету розвитку людини «Україна», заступник проректора зі 
стратегічних питань;

- кандидат юридичних наук, доцент, Жуков Віктор Іванович, 
Приватний інститут інтелектуальної власності «Жуков і син», ди-
ректор.

85. Степанюк Альона Анатоліївна. Застосування колізійних 
норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві: Дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія  
ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 200 арк. – Бібліогр.: арк. 187-200. 

Степанюк Альона Анатоліївна. Застосування колізійних норм 
щодо спадкування в міжнародному приватному праві: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія 
ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 20 с. 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Селіванова Ірина Анатоліївна, Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри підприємницько-
го і міжнародного приватного права

Офіційні опоненти: 
 - доктор юридичних наук, професор Довгерт Анатолій  

Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка, професор кафедри 
міжнародного приватного та митного права;

 - кандидат юридичних наук, доцент Слюсаревський Микола 
Миколайович, Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», доцент кафедри галузевих і правових наук.
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86. Тараба Наталя Валентинівна. Зовнішньоекономічні угоди 
з комерційним фінансуванням: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 223 
арк. – Бібліогр.: арк. 191-223. 

Тараба Наталя Валентинівна. Зовнішньоекономічні угоди 
з комерційним фінансуванням: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2007. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, 
академік Академії правових наук України Кузнєцова Наталія  
Семенівна, Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка, професор кафедри цивільного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Кисіль Василь Іванович, 

Інститут міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного при-
ватного права та митного права (м. Київ); 

- кандидат юридичних наук, доцент Задихайло Дмитро  
Вітольдович, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудро-
го, завідувач кафедри господарського права (м. Харків).

87. Тарабия Хасан. Правовое регулирование страхования во 
внешнеэкономических связях: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Киевский ун-т им. Тараса Шевченко, Институт международных 
отношений. – К., 1998. – 202 л. – Библиогр.: л. 183-202

Тарабія Хасан. Правове регулювання страхування у зовнішньо-
економічних зв’язках: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998.  
– 16 с.

Науковий керівник: Кисіль Василь Іванович, кандидат юри-
дичних наук, доцент, Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри 
міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти: 
- Луць Володимир Васильович, доктор юридичних наук, профе-

сор, член-кореспондент АПрН України, Прикарпатський університет  
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ім. Василя Стефаника, завідувач кафедрою цивільного права та про-
цесу юридичного факультету;

- Десятник Володимир Олексійович, кандидат юридич-
них наук, доцент, Київський національний університет ім. Тараса  
Шевченка, доцент кафедри цивільного права юридичного факуль-
тету.

88. Теуш Світлана Кімівна. Приватноправові конвенції Ради 
Європи: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 
174-195. 

Теуш Світлана Кімівна. Приватноправові конвенції Ради Єв-
ропи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 23 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист 
України, Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнарод-
них відносин Київського національного університету ім. Тараса  
Шевченка, завідувач кафедри міжнародного приватного та митного 
права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України, Луць Володимир Васильович, завідувач кафе-
дри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управ-
ління; 

- кандидат юридичних наук, Капіца Юрій Михайлович, Центр 
інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, ди-
ректор.

89. Трояновський Олександр Васильович. Відповідальність 
сторін за міжнародним договором комерційного посередництва: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична 
академія. – О., 2009. – 211 арк. 

Трояновський Олександр Васильович. Відповідальність сто-
рін за міжнародним договором комерційного посередництва: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юри-
дична академія. – О., 2009. – 20 с.
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Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Ківалова 
Тетяна Сергіївна, Одеська національна юридична академія, про-
фесор кафедри цивільного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, доцент Вишняков Олександр  

Костянтинович, Одеська національна юридична академія, за-
відувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного 
правознавст ва; 

- кандидат юридичних наук Брильов Олександр  
Анатолійович, Адвокатське бюро «Морські консультації» (м. Ми-
колаїв), адво кат.

90. Трутень Віктор Володимирович. Встановлювання інозем-
ного права в міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 1996. – 212 арк. 

Трутень Віктор Володимирович. Встановлювання іноземно-
го права в міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 1996. – 26 с.

Науковий керівник: Підопригора Опанас Андронович, док-
тор юридичних наук, академік АПрН України, заслужений праців-
ник народної освіти України.

Офіційні опоненти: 
- Довгерт Анатолій Степанович, доктор юридичних наук, про-

фесор;
- Мусіяка Віктор Лаврентійович, кандидат юридичних наук, 

професор.

91. Фам Щи Чунг. Правовое регулирование иностранных ин-
вестиций во Вьетнаме: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский 
национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 1992. – 187 л.

Фам Щи Чунг. Правовое регулирование иностранных инвести-
ций во Вьетнаме: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ки-
евский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 1992. – 27 с.
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Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент 
Довгерт Анатолий Степанович.

Официальние оппоненты:
- доктор юридических наук, профессор Подопрыгора A.A.; 
- кандидат юридических наук Василенко A.B.

92. Фаренвальд Арнольд Вильгельм Эрнст Август. 
Патентно-лицензионные соглашения в английском, французском и 
итальянском праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский 
ун-т им. Тараса Шевченко; Институт международных отношений.  
– К., 1999. – 176 л. – Библиогр.: л. 159-176. 

Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-лі-
цензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Довгерт Анатолій Степанович, завідувач кафедри міжнародного 
приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Ки-
ївського університету ім. Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Підопригора Опанас Андронович, професор ка-
федри цивільного права юридичного факультету Київського універ-
ситету ім. Тараса Шевченка; 

- кандидат юридичних наук, професор, Мусіяка Віктор  
Лаврентійович, Головний консультант Науково-експертного управ-
ління Секретаріату Верховної Ради України. 

93. Фединяк Галина Степанівна. Проблеми регулювання де-
ліктних зобов'язань з «іноземним елементом»: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Львівський ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 206 
арк. 

Фединяк Галина Степанівна. Проблеми регулювання делік-
тних зобов'язань з «іноземним елементом»: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 1995. – 22 с. 
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Науковий керівник: доктор юридичних каук, професор Нор 
Василь Тимофійович.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Підопригора Опанас  

Андронович;
- кандидат юридичних наук, доцент Кисіль Василь Іванович.

94. Фединяк Лариса Степанівна. Право іноземців на звер-
нення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти): Дис… 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний університет  
ім. Івана Франка. – Л., 2000. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 173-189. 

Фединяк Лариса Степанівна. Право іноземців на звернення 
до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти): Автореф. дис… 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний університет 
ім. Івана Франка. – Л., 2000. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Богдан Йосип Гнатович, доцент кафедри цивільного права і про-
цессу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Штефан Михайло  

Йосипович, професор кафедри правосуддя Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка; 

- кандидат юридичних наук, доцент Гетманцев Олександр 
Валентинович, доцент кафедри цивільного права і процесу Черні-
вецького державного університету ім. Юрія Федьковича.

95. Філіп'єв Артем Олександрович. Застосування іноземного 
права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та 
перспективи: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 210 арк. – Бібліогр.: 
арк. 180-210. 

Філіп'єв Артем Олександрович. Застосування іноземного пра-
ва для регулювання приватноправових відносин: проблеми та пер-
спективи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 20 с.
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Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Кисіль 
Василь Іванович, професор кафедри міжнародного приватного та 
митного права Інституту міжнародних відносин Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Боднар Тетяна  

Валеріївна, професор кафедри цивільного права Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка;

- кандидат юридичних наук Трутень Віктор Володимирович, 
кафедра конституційного, адміністративного та підприємницького 
права Рівненського інституту Київського університету права НАН 
України. 

96. Хєда Світлана Миколаївна. Правове регулювання учас-
ті іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (по-
рівняльно-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Київсь кий національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 215 
арк. – Бібліогр.: арк. 193-215. 

Хєда Світлана Миколаївна. Правове регулювання участі іно-
земних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняль-
но-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004.  
– 20 с. 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, 
академік Академії правових наук України Кузнєцова Наталія  
Семенівна, Київський національний університет ім. Тараса  
Шевченка, професор кафедри цивільного права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген  

Олегович, Одеська національна юридична академія, завідувач ка-
федри цивільного права; 

- кандидат юридичних наук Щербина Олена Валентинівна, 
Міжнародна фінансова корпорація (м. Київ), радник з юридичних 
питань. 
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97. Цірат Ганна Віталіївна. Договори франчайзингу: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2003. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 183-208. 

Цірат Ганна Віталіївна. Договори франчайзингу: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 22 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Академії правових наук України Довгерт Анатолій 
Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри між-
народного приватного та митного права

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Луць Володимир Васильович, Прикарпатський 
університет ім. Василя Стефаника, завідувач кафедри цивільного 
права та процесу юридичного факультету; 

- кандидат юридичних наук Капіца Юрій Михайлович, Центр 
інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, ди-
ректор.

98. Цірат Геннадій Артурович. Виконання іноземних ар-
бітражних рішень: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 209 арк.  
– арк. 188-209.

Цірат Геннадій Артурович. Виконання іноземних арбітражних 
рішень: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський на-
ціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Довгерт Анатолій Степанович, завідувач кафедри міжнародного 
приватного та митного права, професор Інституту міжнародних від-
носин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Штефан Михайло  

Йосипович, професор Київського національного університету  
ім. Тараса Шевченка, кафедра правосуддя юридичного факультету; 
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- кандидат юридичних наук, доцент Гусєв Євген  
Володимирович, юридична фірма Сквайр, Сандерс і Демпсі Л. Л. П.,  
(м. Київ), консультант.

99. Чан Тхі Нгок Хоа. Правове положення спільних підпри-
ємств за законодавством В’єтнаму: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 
1999. – 190 арк.

Чан Тхі Нгок Хоа. Правове положення спільних підприємств 
за законодавством В’єтнаму: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН Украї-
ни. – К., 1999. – 18 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук Кучеренко  
Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник Інституту дер-
жави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук Укра-
ни.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук ви-

щої школи України Дзера Олександр Васильович, професор ка-
федри цивільного права юридичного факультету  Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка;

- кандидат юридичних наук Чеберяк Петро Архипович, Інсти-
тут законодавства Верховної Ради України, завідуючий відділом ци-
вільного та господарського законодавства.

100.  Черняк Олена Юріївна. Цивільно-правовий статус спо-
живача у контексті адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ 
приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – К., 
2011. – 230 арк. 

Черняк Олена Юріївна. Цивільно-правовий статус споживача 
у контексті адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ 
приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – К., 
2011. – 19 с.
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Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Білоусов 
Юрій Валерійович, Науково-дослідний інститут приватного права 
і підприємництва, завідувач лабораторії з проблем адаптації цивіль-
ного законодавства України до стандартів Європейського Союзу.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН 

України Погрібний Сергій Олексійович, Приморський районний 
суд міста Одеси, заступник голови суду; 

- кандидат юридичних наук Калаур Іван Романович, Терно-
пільський національний економічний університет, доцент кафедри 
цивільного права і процесу.

101.  Черняк Юлія Валеріївна. Інститут підсудності в міжна-
родному приватному праві країн Європейського Союзу та України: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 167-187. 

Черняк Юлія Валеріївна. Інститут підсудності в міжнародно-
му приватному праві країн Європейського Союзу та України: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент АПрН Довгерт Анатолій Степанович, завідувач ка-
федри міжнародного приватного та митного права Інституту міжна-
родних відносин Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, академік АПрН Украї-

ни, Заслужений діяч науки і техніки України Луць Володимир  
Васильович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Ака-
демії муніципального управління; 

- кандидат юридичних наук, доцент Гусєв Євген  
Володимирович, юрист юридичної фірми «Шевченко, Дідковський 
і партнери».

102. Чорнолуцький Руслан Васильович. Проблеми 
правосуб'єктивності осіб у колізійному праві України: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – 
О., 2006. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 182-198. 
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Чорнолуцький Руслан Васильович. Проблеми право-
суб'єктивності осіб у колізійному праві України: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична акаде-
мія. – О., 2006. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, профессор  
Баймуратов Михайло Олександрович, Маріупольський держав-
ний гуманітарний університет, завідувач кафедри правознавства

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Харитонова Олена Іванівна, 

Одеська національна юридична академія, в.о. завідувача кафедри 
підприємницького та господарського права; 

- кандидат юридичних наук, доцент Резніченко Семен  
Васильович, начальник кафедри цивільного та трудового права 
Одеського юридичного інституту Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ.

103.  Щодра Ольга Юріївна. Правове регулювання руху послуг 
у Європейському Союзі: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київ-
ський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. 
– 215 арк. 

Щодра Ольга Юріївна. Правове регулювання руху послуг у 
Європейському Союзі: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 
/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 
2011. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Голов ко-Гавришева Оксана Ігорівна, факультет міжнародних 
відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
доцент кафедри європейського права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Дмитрієв Анатолій  

Іванович, Горлівський регіональний інститут Університету «Украї-
на», проректор з наукової роботи, завідувач кафедри правознавства;

- кандидат юридичних наук, доцент Ратушний Сергій  
Миколайович, Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана, завідувач кафедри міжнародного та євро-
пейського права.



80

104.  Щокіна Олена Олександрівна. Правовий звичай міжна-
родної торгівлі як джерело міжнародного приватного права: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія Укра-
їни ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 
183-198. 

Щокіна Олена Олександрівна. Правовий звичай міжнарод-
ної торгівлі як джерело міжнародного приватного права: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Задихайло Дмитро Вітольдович, Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого, завідувач кафедри господарського 
права.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Коссак Володимир  

Михайлович, Львівський національний університет ім. Івана Фран-
ка, завідувач кафедри цивільного права і процесу; 

- кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист Укра-
їни Мусіяка Віктор Лаврентійович, народний депутат України. 

105.  Юдін Сергій Олександрович. Міжнародний договір ку-
півлі-продажу: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Українська дер-
жавна юридична академія. – Х., 1994. – 180 арк.

Юдін Сергій Олександрович. Міжнародний договір купівлі-
продажу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Українська 
державна юридична академія. – Х., 1994. – 23 с.

Науковий керівник: к.ю.н., проф. Мусіяка В. Л.
Офіційні опоненти:
- Пушкін О.А., доктор юридичних наук, професор;
- Довгерт А.С., доктор юридичних наук, доцент.      

106.  Юніна Марина Петрівна. Уніфікація право- та дієздат-
ності юридичних осіб у міжнародному приватному праві: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. 
– 190 арк. – Бібліогр.: арк. 172-190. 

Юніна Марина Петрівна. Уніфікація право- та дієздатності 
юридичних осіб у міжнародному приватному праві: Автореф. дис. 
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... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 
2011. – 20 с. 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Кройтор Володимир Андрійович, Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ, професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Погрібний Сергій  

Олексійович, заступник голови Приморського районного суду м. 
Одеси; 

- кандидат юридичних наук, доцент Самойлов Максим  
Олександрович, Кримський юридичний інститут Одеського дер-
жавного університету внутрішніх справ, завідуючий кафедрою ци-
вільного права та процесу.

107.  Юсуф Сидо Хасан. Признание и исполнение иностранных 
судебных решений: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский 
национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 1991. – 140 л.

Юсуф Сидо Хасан. Признание и исполнение иностранных 
судебных решений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ки-
евский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 1991. – 20 с.

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент 
Довгерт Анатолий Степанович.

Официальные оппоненты:
- доктор юридических наук, профессор Штефан Марк  

Иванович;
- доктор юридических наук Чангули Глеб Иванович.

108.  Якубовська Наталія Олексіївна. Правове регулювання 
діяльності багатонаціональних компаній: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2006. – 174 
арк. – Бібліогр.: арк. 160-174. 

Якубовська Наталія Олексіївна. Правове регулювання діяль-
ності багатонаціональних компаній: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2006. 
– 15 с.
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Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Черкес 
Марко Юхимович, Одеська національна юридична академія, за-
відувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, доцент, Харитонова Олена Іванівна, 

Одеська національна юридична академія, в.о. завідувача кафедри 
підприємницького та комерційного права; 

- кандидат юридичних наук Смітюх Андрій Володимирович, 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, доцент ка-
федри адміністративного та господарського права.

109. Якубу Юссуф Фіссе. Правове регулювання інозем-
них інвестицій (міжнародно-правові аспекти): Дис… канд. юрид. 
наук: 12.00.10 / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 179 арк.

Якубу Юссуф Фіссе. Правове регулювання іноземних ін-
вестицій (міжнародно-правові аспекти): Автореф. дис… канд. 
юрид. наук: 12.00.10 / НАН України. Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 1995. – 17 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мицик 
Всеволод Всеволодович.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Висоцький Олександр 

Федорович;
- кандидат юридичних наук, доцент Козьяков Сергій  

Юрійович.

110. Яловий Костянтин Володимирович. Принципи торгового 
права Європейського Союзу: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 184 арк. 

Яловий Костянтин Володимирович. Принципи торгового пра-
ва Європейського Союзу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 
/ Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАН України Копиленко Олександр Любимович, 
Інститут законодавства Верховної Ради України, директор.
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Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Тимченко Леонід  

Дмитрович, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування 
Національного університету Державної податкової служби України, 
начальник відділу вивчення міжнародного досвіду у сфері оподат-
кування; 

- кандидат юридичних наук Воробйов Володимир Петрович, 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, молод-
ший науковий співробітник.
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Іменний покажчик дисертацій  
та авторефератів дисертацій  

з міжнародного приватного права  
на здобуття наукового ступеня  

доктора юридичних наук

1. Бірюков Олександр Миколайович. Транскордонні бан-
крутства і міжнародне приватне право: Дис. ... д-ра юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2010. – 475 арк. 

Бірюков Олександр Миколайович. Транскордонні банкрут-
ства і міжнародне приватне право: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2010. – 34 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, профе-
сор, член-кореспондент Академії правових наук України Довгерт  
Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, завідувач кафе-
дри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Академії право-

вих наук України Луць Володимир Васильович, Академія муні-
ципального управління, завідувач кафедри цивільно-правових дис-
циплін; 

- доктор юридичних наук, професор Притика Юрій  
Дмитрович, заступник Міністра юстиції України; 

- доктор юридичних наук Джунь В’ячеслав Васильович, суддя 
Конституційного Суду України. 

2. Виговський Олександр Ігорович. Інститут цінних паперів 
в міжнародному приватному праві: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 
455 арк. 

Виговський Олександр Ігорович. Інститут цінних паперів в 
міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 
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12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2012. – 34 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук України 
Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, завід-
увач кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік Національної ака-

демії правових наук України Луць Володимир Васильович, Акаде-
мія муніципального управління, завідувач кафедри цивільно-право-
вих дисциплін; 

- доктор юридичних наук, профессор Майданик Роман  
Андрійович, Київський національний університет ім. Тараса Шев-
ченка, завідувач кафедри цивільного права; 

- доктор юридичних наук, профессор Стефанчук Руслан  
Олексійович, Інститут законодавства Верховної Ради України, за-
відувач відділу проблем розвитку національного законодавства.

3. Вишняков Олександр Костянтинович. Апроксимація 
правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до 
умов внутрішнього ринку Європейського Союзу: Дис. ... д-ра юрид. 
наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – О., 2008. 
– 459 арк. – Бібліогр.: арк. 430-459. 

Вишняков Олександр Костянтинович. Апроксимація право-
вого забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов 
внутрішнього ринку Європейського Союзу: Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія.  
– О., 2008. – 36 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, профессор  
Ківалов Сергій Васильович, академік Академії правових наук 
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань право-
суддя

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, профессор Луць Володимир  

Васильович, Академія муніципального управління Міністерства 
освіти і науки України, завідувач кафедри цивільно-правових дис-
циплін; 
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- доктор юридичних наук, профессор Кисіль Василь Іванович, 
Інститут міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного при-
ватного та митного права; 

- доктор юридичних наук, профессор Васильєва Валентина 
Антонівна, декан юридичного факультету Юридичного інституту 
Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерст-
ва внутрішніх справ України.

4. Довгерт Анатолий Степанович. Правовое регулирование 
международных трудовых отношений: Дисс. ... д-ра юрид. наук: 
12.00.03 / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 
1994. – 205 л. 

Довгерт Анатолій Степанович. Правове регулювання між-
народних трудових відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
1995. – 49 с.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Дмітрієва Галина  

Кирилівна;
- Лауреат Державної премії України, Заслужений юрист Укра-

їни, доктор юридичних наук, професор Пушкін Олександр  
Анатолійович; 

- член-кореспондент Академії правових наук, доктор юридич-
них наук, професор Денисов Володимир Наумович.

5. Кисіль Василь Іванович. Механізми колізійного регулю-
вання в сучасному міжнародному приватному праві: Дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2001. – 396 арк. – Бібліогр.: арк. 380-396. 

Кисіль Василь Іванович. Механізми колізійного регулюван-
ня в сучасному міжнародному приватному праві: Автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2001. – 39 с.
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Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Дмитрієва Галина  

Кирилівна, Московська державна юридична академія, професор 
кафедри міжнародного права;

- доктор юридичних наук, професор Луць Володимир  
Васильович, Прикарпатський державний університет ім.  
В. С. Стефаника, завідувач кафедри цивільного права і процесу;

- доктор юридичних наук, професор Боброва Діна Василівна, 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, профе-
сор кафедри цивільного права.

6. Коссак Володимир Михайлович. Цивільно-правові про-
блеми регулювання іноземних інвестицій в Україні: Дис... д-ра 
юрид. наук: 12.00.03 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 
1996. – 377 арк.

Коссак Володимир Михайлович. Цивільно-правові пробле-
ми регулювання іноземних інвестицій в Україні: Автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 1996. – 48 с.

Науковий консультант: член-кореспондент Академії правових 
наук України, доктор юридичних наук, професор Луць Володимир 
Васильович.

Офіційні опоненти:
- Лауреат Державної премії України, Заслужений юрист Укра-

їни, доктор юридичних наук, професор Пушкін Олександр  
Анатолійович; 

- доктор юридичних наук, професор Довгерт Анатолій  
Степанович; 

- член-кореспондент Академії правових наук України, доктор 
юридичних наук, професор Денисов Володимир Наумович.

7. Мережко Олександр Олександрович. Теорія та прин-
ципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria): 
Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 388 арк. – Бібліогр.:  
арк. 355-388.
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Мережко Олександр Олександрович. Теорія та принци-
пи транснаціонального торгового права (lex mercatoria): Автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 39 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук України 
Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, завід-
увач кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Євінтов Володимир  

Ісакович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН Укра-
їни, провідний науковий співробітник відділу міжнародного права; 

- доктор юридичних наук, професор Кузнєцова Наталія  
Семенівна, Київський національний університет ім. Тараса Шев-
ченка, професор кафедри цивільного права; 

- доктор юридичних наук, професор Тимченко Леонід  
Дмитрович, Академія державної податкової служби України про-
фесор кафедри міжнародного права.
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Іменний покажчик дисертацій  
та авторефератів дисертацій  

з міжнародного приватного права  
на здобуття наукового ступеня кандидата  

і доктора юридичних наук,  
які захищені за спеціальністю 12.00.04 

«Господарське право;  
господарсько-процесуальне право»

1. Ашурков Олег Алексеевич. Особенности правового ре-
гулирования внешнеэкономических отношений купли-продажи: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 
1999. – 172 л. 

Ашурков Олег Олексійович. Особливості правового регулю-
вання зовнішньоекономічних відносин купівлі-продажу: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Інститут економіко-правових до-
сліджень НАН України. – Донецьк, 1999. – 19 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Чувпило 
Олександр Олександрович, Донецький державний університет, 
завідувач кафедри державно-правових дисциплін. 

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, старший науковий співробітник  

Замойський Ігор Євгенович, Донецький інститут економіки та 
господарського права, професор кафедри;

- кандидат юридичних наук, доцент Новошицький Олександр 
Миколайович, Донецький державний університет, доцент кафедри 
господарського права.

2. Буткевич Ольга Василівна. Правове регулювання гос-
подарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах 
України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 236 арк.



90

Буткевич Ольга Василівна. Правове регулювання господарсь-
кої діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Пронська Граціелла Василівна, Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, професор кафедри господарського 
права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Бобкова Антоніна  

Григорівна, Донецький національний університет МОН України, 
завідувач кафедри господарського права;

- кандидат юридичних наук Кашинцева Оксана Юріївна, Ака-
демія адвокатури України (м. Київ), доцент кафедри цивільного, 
господарського та процесуального права.

3. Купцова Марина Валентинівна. Арбітражна угода як 
основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 225 арк. 

Купцова Марина Валентинівна. Арбітражна угода як основа 
компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 17 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Винокурова Людмила Федорівна, Київський національний уні-
верситет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Притика Юрій  

Дмитрович, Київський національний університет ім. Тараса Шев-
ченка, професор кафедри правосуддя;

- кандидат юридичних наук Сліпачук Тетяна Володимирів-
на, Інститут приватного права і підприємництва Академії правових 
наук України, провідний науковий співробітник.
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Іменний покажчик дисертацій  
та авторефератів дисертацій  

з міжнародного приватного права на 
здобуття наукового ступеня кандидата  

і доктора юридичних наук, які захищені  
за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; 

право соціального забезпечення»

1. Горбань Олександр Павлович. Правове регулювання пра-
ці іноземців та осіб без громадянства в Україні: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.05 / Харківський національний університет внутрішніх 
справ Міністерства внутрішніх справ України. – Х., 2009. – 191 арк. 
– Бібліогр.: арк. 174-191. 

Горбань Олександр Павлович. Правове регулювання праці 
іноземців та осіб без громадянства в Україні: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 
2009. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент  
Ярошенко Олег Миколайович, Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Лазор Валерій  

Васильович, Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, професор кафедри правознавства; 

- кандидат юридичних наук, професор Андріїв Василь  
Михайлович, Чернігівський державний інститут права, соціальних 
технологій та праці, ректор.

2. Журба Олександр Валерійович. Праця громадян Украї-
ни за кордоном: особливості правового регулювання: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Харківській національний університет вну-
трішніх справ Міністерства внутрішніх справ України. – Х., 2008.  
– 194 арк. 
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Журба Олександр Валерійович. Праця громадян України за 
кордоном: особливості правового регулювання: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / Харківській національний універси-
тет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України. – Х., 
2008. – 22 с. 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший нау-
ковий співробітник Мельник Костянтин Юрійович, Харківський 
національний університет внутрішніх справ, провідний науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії з розроблення законо-
давчих та інших нормативно-правових актів.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Ярошенко Олег  

Миколайович, Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права;

- кандидат юридичних наук, доцент Копайгора Іван  
Данилович, Криворізький економічний інститут Київського Наці-
онального економічного університету ім. В. Гетьмана, завідуючий 
кафедрою правознавства.
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Іменний покажчик дисертацій  
та авторефератів дисертацій  

з міжнародного приватного права  
на здобуття наукового ступеня кандидата і 

доктора юридичних наук, які захищені  
за спеціальністю  

12.00.11 «Міжнародне право»

1. Айеле Надемо Атисо. Международно-правовые формы рас-
четов в трансграничном обороте финансовых средств: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / НАН Украины; Институт государства и права 
им. В. М. Корецкого. – К., 2004. – 215 л. – Библиогр.: л. 190-212.

Айеле Надемо Атісо. Міжнародно-правові форми розрахун-
ків у транскордонному обігу фінансових коштів: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 16 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, член-
кореспондент Академії правових наук України Нагребельний  
Володимир Петрович, заступник директора Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ).

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор член-кореспондент Акаде-

мії правових наук України Довгерт Анатолій Степанович, завід-
увач кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка (м. Київ);

- кандидат юридичних наук, професор Репецький Василь  
Миколайович, завідувач кафедри міжнародного права Львівського 
національного університету ім. Івана Франка (м. Львів).

2. Зайчук Юрій Володимирович. Формування єдиного пра-
вового простору членів Європейського Союзу у сфері діяльності 
банків і інвестиційних фірм: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / 
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 
1994. – 192  арк.
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Зайчук Юрій Володимирович. Формування єдиного правового 
простору членів Європейського Союзу у сфері діяльності банків і 
інвестиційних фірм: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / 
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 
1994. – 19 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Дени-
сов Володимир Наумович.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Воронова Лідія  

Костянтинівна;
- кандидат юридичних наук, доцент Муравйов Віктор  

Іванович.

3. Зозуля Олеся Олександрівна. Міжнародний змішаний ар-
бітраж: досвід та національна практика: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11 / Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – К., 2008. 
– 206 арк. : рис. – Бібліогр.: арк. 173-194 

Зозуля Олеся Олександрівна. Міжнародний змішаний арбі-
траж: досвід та національна практика: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради України. – 
К., 2008. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, За-
служений діяч науки і техніки України Висоцький Олександр  
Федорович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Наці-
ональної академії наук України, провідний науковий співробітник 
відділу міжнародного права та порівняльного правознавства 

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

Академії правових наук України Буроменський Михайло  
Всеволодович, Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого, завідувач кафедри міжнародного права та 
державного права зарубіжних країн; 

- кандидат юридичних наук, доцент Вінгловська Олена  
Іванівна, Міжнародний Соломонів університет, заступник декана 
юридичного факультету.



95

4. Кметик Христина Володимирівна. Міжнародно-правові 
проблеми функціонування транснаціональних корпорацій: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. тор-
гівлі. – К., 2010. – 183 арк.

Кметик Христина Володимирівна. Міжнародно-правові 
проблеми функціонування транснаціональних корпорацій: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Нац. юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Костицький Василь Васильович, Національна експертна ко-
місії України з питань захисту суспільної моралі, Голова, член-
кореспондент Національної академії правових наук України, Заслу-
жений юрист України.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Микієвич Михайло  

Миколайович, Львівський національний університет імені  
І. Франка, завідувач кафедри європейського права;

- кандидат юридичних наук, доцент Сироїд Тетяна Леонідівна, 
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор 
кафедри конституційного та міжнародного права.

5. Корнійчук Євген Володимирович. Юрисдикційні імуніте-
ти держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному 
та внутрішньому праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН 
України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. 
– 215 арк.

Корнійчук Євген Володимирович. Юрисдикційні імунітети 
держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та 
внутрішньому праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / 
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 
2008. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Денисов Володимир Наумович, Інститут держави і права ім.  
В. М. Корецького НАН України, завідувач відділу міжнародного 
права і порівняльного правознавства.
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Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Шемякін Олександр  

Миколайович, Одеська національна морська академія, декан фа-
культету морського права;

- кандидат юридичних наук, доцент Гнатовський Микола  
Миколайович, Інститут міжнародних відносин Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри між-
народного права.

6. Литинас Иоаннис. Правовое регулирование отношений 
Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / Киевский национальный ун-т им. Тараса  
Шевченко; Институт международных отношений. – К., 2000.  
– 169 л. – Библиогр.: л. 151-167.

Літінас Іоанніс. Правове регулювання відносин України та ЄС 
у сфері здійснення інвестицій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2000. – 19 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Муравйов Віктор Іванович, Інститут міжнародних відносин Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка, завід-
увач кафедрою міжнародного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Висоцький Олександр 

Федорович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, провідний науковий співробітник; 

- кандидат юридичних наук Літкевич Володимир Сергійович, 
Укрексімбанк, заступник начальника відділу правового обслугову-
вання кредитування юридичного управління.

7. Мамон Зоя Володимирівна. Співвідношення міжнарод-
ного публічного і міжнародного комерційного арбітражів: Дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради 
України. – К., 2011. – 186 арк.

Мамон Зоя Володимирівна. Співвідношення міжнародного пу-
блічного і міжнародного комерційного арбітражів: Автореф. дис. … 
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канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради 
України. – К., 2011. – 20 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, За-
служений діяч науки і техніки України Висоцький Олександр  
Федорович , Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України, провідний науковий співробітник відділу міжнародного 
права та порівняльного правознавства;

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, Заслужений юрист України Зайчук Олег  
Володимирович, Інститут законодавства Верховної Ради України, 
перший заступник директора.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, 

Заслужений юрист України Малишева Наталія Рафаелівна, Міжна-
родний центр космічного права НАН України, заступник директора; 

- кандидат юридичних наук Воробйов Володимир Петрович, 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, молод-
ший науковий співробітник.

8. Мережко Олександр Олександрович. Теорія та прин-
ципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria): Дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2002. – 388 арк. — Бібліогр.: арк. 355-388.

Мережко Олександр Олександрович. Теорія та принци-
пи транснаціонального торгового права (lex mercatoria): Автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 39 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук Украї-
ни Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відно-
син Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
завіду вач кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Євінтов Володимир  

Ісакович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни, провідний науковий співробітник відділу міжнародного права; 
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- доктор юридичних наук, професор Кузнєцова Наталія  
Семенівна, Київський національний Університет ім. Тараса Шев-
ченка, професор кафедри цивільного права; 

- доктор юридичних наук, професор Тимченко Леонід  
Дмитрович, Академія державної податкової служби України про-
фесор кафедри міжнародного права.

9. Мозіль Зоряна Мар'янівна. Правове регулювання міжна-
родної торгівлі в рамках Європейського Союзу: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – 
Л., 2004. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 197-219.

Мозіль Зоряна Мар'янівна. Правове регулювання міжнарод-
ної торгівлі в рамках Європейського Союзу: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2004. – 17 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Микієвич Михайло Миколайович, Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка, завідувач кафедри європейського права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Ака-

демії правових наук України Денисов Володимир Наумович, за-
відувач відділу міжнародного права Інституту держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України; 

- кандидат юридичних наук Фалалєєва Людмила Григорівна, 
завідувач кафедри міжнародного права Міжрегіонального гумані-
тарного інституту Київського славістичного університету.

10. Негода Сергей Александрович. Правовое регулирование 
международных коммерческих космических проектов: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / НАН Украины; Институт государства и права 
им. В. М. Корецкого. – К., 2000. – 174 л. – Библиогр.: л. 166-174.

Негода Сергій Олександрович. Правове регулювання між-
народних комерційних космічних проектів: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 2000. – 16 с.
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Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, акаде-
мік НАН України Шемшученко Юрій Сергійович, директор Ін-
ституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, доцент Тимченко Леонід  

Дмитрович, професор кафедри конституційного та міжнародного 
права Університету внутрішніх справ МВС України;

- кандидат юридичних наук, доцент Покрещук Олександр 
Олексійович, ректор Української академії зовнішньої торгівлі.

11. Пушкарьов Вадим Володимирович. Міжнародно-правові 
засади торговельної політики Європейського Союзу: Дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради Укра-
їни. – К., 2011. – 229 арк.

Пушкарьов Вадим Володимирович. Міжнародно-правові за-
сади торговельної політики Європейського Союзу: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради 
України. – К., 2011. – 20 с. 

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, ака-
демік НАПрН України, Заслужений юрист України Малишева  
Наталія Рафаелівна, Міжнародний центр космічного права НАН 
України, заступник директора.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України Баймуратов Михайло Олександрович, Маріу-
польський державний університет, завідувач кафедри конституцій-
ного, адміністративного та міжнародного права; 

- кандидат юридичних наук Музика Андрій Ігорович, прокура-
тура міста Ірпінь Києво-Святошинського району Київської області, 
старший помічник прокурора.

12. Рибій Олександр Вікторович. Міжнародно-право-
ве регулювання інвестиційної діяльності: теорія та практи-
ка: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 194 арк. – Бібліогр.:  
арк. 178-193.
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Рибій Олександр Вікторович. Міжнародно-правове регулю-
вання інвестиційної діяльності: теорія та практика: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2008. – 21 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор  
Висоцький Олександр Федорович , Українська академія зовніш-
ньої торгівлі;

доктор юридичних наук, професор Тимченко Леонід  
Дмитрович, Національний університет Державної податкової 
служби України.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, доцент Микієвич Михайло  

Миколайович, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка, завідувач кафедри європейського права; 

- кандидат юридичних наук Перевезенцев Олексій Юрійович, 
Секретаріат Президента України, головний консультант відділу 
міжнародно-правових питань Головної служби зовнішньої політики 
України.

13. Щодра Ольга Юріївна. Правове регулювання руху послуг у 
Європейському Союзі: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – 215 арк. 

Щодра Ольга Юріївна. Правове регулювання руху послуг у 
Європейському Союзі: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 
/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 
2011. – 20 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  
Головко-Гавришева Оксана Ігорівна, факультет міжнарод-
них відносин Львівського національного університету імені Івана  
Франка, доцент кафедри європейського права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Дмитрієв Анатолій  

Іванович, Горлівський регіональний інститут Університету «Украї-
на», проректор з наукової роботи, завідувач кафедри правознавства;

- кандидат юридичних наук, доцент Ратушний Сергій  
Миколайович, Київський національний економічний університет  
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імені Вадима Гетьмана, завідувач кафедри міжнародного та євро-
пейського права.

14. Якубу Юссуф Фіссе. Правове регулювання іноземних ін-
вестицій (міжнародно-правові аспекти): Дис… канд. юрид. наук: 
12.00.10 / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 179 арк.

Якубу Юссуф Фіссе. Правове регулювання іноземних ін-
вестицій (міжнародно-правові аспекти): Автореф. дис… канд. 
юрид. наук: 12.00.10 / НАН України. Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. – К., 1995. – 17 с.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мицик 
Всеволод Всеволодович.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Висоцький Олександр 

Федорович;
- кандидат юридичних наук, доцент Козьяков Сергій  

Юрійович.

15. Яловий Костянтин Володимирович. Принципи торгового 
права Європейського Союзу: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 184 арк 

Яловий Костянтин Володимирович. Принципи торгового пра-
ва Європейського Союзу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 
/ Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2011. – 18 с.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент НАН України Копиленко Олександр Любимович, 
Інститут законодавства Верховної Ради України, директор.

Офіційні опоненти: 
- доктор юридичних наук, професор Тимченко Леонід  

Дмитрович, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування 
Національного університету Державної податкової служби України, 
начальник відділу вивчення міжнародного досвіду у сфері оподат-
кування; 

- кандидат юридичних наук Воробйов Володимир Петрович, 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, молод-
ший науковий співробітник.
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Іменний покажчик дисертацій  
та авторефератів дисертацій  

з міжнародного приватного права  
на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук, які захищені  
за спеціальністю  

12.00.11 «Міжнародне право»

1. Мережко Олександр Олександрович. Теорія та прин-
ципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria): Дис. ... 
д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – К., 2002. – 388 арк. – Бібліогр.: арк. 355-388.

Мережко Олександр Олександрович. Теорія та принци-
пи транснаціонального торгового права (lex mercatoria): Автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 39 с.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук Украї-
ни Довгерт Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відно-
син Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
завіду вач кафедри міжнародного приватного права.

Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Євінтов Володимир  

Ісакович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН Укра-
їни, провідний науковий співробітник відділу міжнародного права; 

- доктор юридичних наук, професор Кузнєцова Наталія  
Семенівна, Київський національний Університет імені Тараса Шев-
ченка, професор кафедри цивільного права; 

доктор юридичних наук, професор Тимченко Леонід  
Дмитрович, Академія державної податкової служби України про-
фесор кафедри міжнародного права.
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Предметний покажчик дисертацій  
з міжнародного приватного права  

на здобуття ступеня кандидата і доктора 
юридичних наук

 

I. Загальні питання міжнародного приватного 
права 

Задорожна С. М. Автономія сторін в міжнародному приватному 
праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т держа-
ви і права ім. В. М. Корецького. – 2006. 

Калакура В. Я. Кодифікація міжнародного приватного права в 
країнах Європи: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський на-
ціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 1993. 

Мережко О. О. Теорія та принципи транснаціонального тор-
гового права (lex mercatoria): Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11 /  
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2002.

Попко В. В. Уніфікація норм міжнародного приватного права 
в рамках Гаазької конференції: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2006. 

Руденко О. В. Уніфікація міжнародного приватного права в Єв-
ропейському Союзі: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2007.

Теуш С. К. Приватноправові конвенції Ради Європи: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – К., 2003. 

IІ. Джерела міжнародного приватного права 

Галущенко Г. В. Міжнародні договори України про правову 
допомогу в цивільних справах і внутрішнє законодавство: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – 2001. 
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Колісник Т. В. Внутрішнє законодавство України як джерело 
міжнародного приватного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Нац. ун-т внутр. справ. – 2003. 

Щокіна О. О. Правовий звичай міжнародної торгівлі як дже-
рело міжнародного приватного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого. – 2006. 

Яловий К. В. Принципи торгового права Європейського Союзу: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. – 2011. 

III.  Колізійне право 

Балдинюк В. В. Забезпечення застосування колізійної норми: 
кваліфікація, відсилання, обхід закону в міжнародному приватному 
праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2008.

Гирма Гизау Айеле. Система коллизионных норм в междуна-
родном частном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киев-
ский ун-т им. Тараса Шевченко; Институт международных отноше-
ний. – 1998. 

Кисіль В. І. Механізми колізійного регулювання в сучасному 
міжнародному приватному праві: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2001.  

Пшеничнюк Д. В. Колізійний принцип тісного зв'язку у між-
народному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Ін-т міжнар. від-
носин. – 2011. 

Трутень В. В. Встановлювання іноземного права в міжнародно-
му приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 1996. 

Філіп'єв А. О. Застосування іноземного права для регулюван-
ня приватноправових відносин: проблеми та перспективи: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – 2009. 
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IV. Уніфіковані матеріальні норми в міжнародному 
приватному праві 

Варшаломидзе Л. Г. Унификация норм международного част-
ного права в рамках УНИДРУА: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Киевский ун-т им. Тараса Шевченко; Институт международных 
отношений. – 1998. 

V. Суб'єкти міжнародного приватного права 

Бірюков О. М. Транскордонні банкрутства і міжнародне при-
ватне право: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2010. 

Гіренко О. Т. Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних іму-
нітетів у міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2009. 

Кметик Х. В. Міжнародно-правові проблеми функціонування 
транснаціональних корпорацій: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / 
Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – 2010. 

Корнійчук Є. В. Юрисдикційні імунітети держав та їхньої влас-
ності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави 
і права ім. В. М. Корецького. – 2008. 

Ніколаєв І. С. Держава Україна як суб'єкт міжнародного при-
ватного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юри-
дична академія України ім. Ярослава Мудрого. – 2006.

Новосельцев І. І. Транскордонна неплатоспроможність у міжна-
родному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. 
акад. прав. наук України; НДІ приват. права і підприємництва. – 2012.

Самойлов М. О. Цивільно-правове становище громадян Укра-
їни в республіці Польща: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. 
ун-т внутр. справ. – 2003. 

Соколецька К. М. Особливості цивільно-правового положення 
іноземних громадян в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
МВС України; Національний ун-т внутрішніх справ. – 2004. 
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Хєда С. М. Правове регулювання участі іноземних юридичних 
осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект): 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – 2004. 

Чан Тхі Нгок Хоа. Правове положення спільних підприємств за 
законодавством В’єтнаму: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Інсти-
тут держави і права ім. В. М. Корецького НАН Укаїни. – 1999.

Чорнолуцький Р. В. Проблеми правосуб'єктивності осіб у колі-
зійному праві України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська 
національна юридична академія. – 2006. 

Юніна М. П. Уніфікація право- та дієздатності юридичних 
осіб у міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2011. 

Якубовська Н. О. Правове регулювання діяльності багатонаці-
ональних компаній: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська на-
ціональна юридична академія. – 2006.

VІ. Правочини, представництво, позовна давність  
в міжнародному приватному праві

Борисова Ю. О. Цивільно-правове регулювання відносин у 
сфері електронної комерції: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ки-
ївський національний ун-т ім. Тараса Шевченко. – 2012. 

Криволапов Б. М. Исковая давность в международном част-
ном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский ун-т  
им. Тараса Шевченка; Институт международных отношений. – 1997. 

VІІ. Міжнародне речове право 

Буквич А. В. Матеріально-правове та колізійно-правове регу-
лювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – 2012. 

Виговський О. І. Інститут цінних паперів в міжнародному при-
ватному праві: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 
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VIІІ. Міжнародне право інтелектуальної власності 

Бойко Д. В. Правова природа доменних імен Інтернет: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого. – 2005. 

Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства Украї-
ни про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т держави і права  
ім. В. М. Корецького. – 2002. 

Дзіс С. А. Проблеми авторського права в сфері новітніх 
комп’ютерних технологій: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 /  
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2004. 

Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнарод-
ному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська 
національна юридична академія. – 2008. 

Сирота Д. М. Вдосконалення законодавства України про суміж-
ні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів 
про суміжні права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –  2004. 

Фаренвальд Арнольд Вильгельм Эрнст Август. Патентно-
лицензионные соглашения в английском, французском и итальян-
ском праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский ун-т  
им. Тараса Шевченко; Институт международных отношений. – 1999. 

ІX. Зобов’язання у міжнародному приватному 
праві

9.1. Договір в міжнародному приватному праві.  
Загальні положення

Кивалова Т. С. Ответственность должника за предвиденное 
неисполнение обязательства: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Одесская национальная юридическая академия. – 2001. 

Мілаш В. С. Правові особливості захисного застереження як 
умови зовнішньоекономічного договору: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого. – 2003. 
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Покачалова А. Г. Забезпечення зобов'язань в міжнародному 
приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 

Смітюх А. В. Принципи міжнародних комерційних договорів 
УНІДРУА та lex mercatoria в контексті міжнародного приватного 
права: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеський національний 
ун-т ім. І. І. Мечникова. – 2003. 

9.2. Окремі види зовнішньоекономічних договорів 
Амджад Санад Тумалла Сауд. Договор купли-продажи в меж-

дународном частном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Одесский национальный ун-т им. И. И. Мечникова; Экономико-
правовой факультет. – 2003. 

Ашурков О. А. Особенности правового регулирования 
внешнеэкономических отношений купли-продажи: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.04 / Донецкий гос. ун-т. – 1999. 

Бойчук Р. П.. Договор лизинга: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава  
Мудрого. – 1997. 

Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країн-членів Єв-
ропейського Союзу: основні засоби та напрями: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Акад. прав. наук України; НДІ приват. права і під-
приємництва. – 2009. 

Король В. І. Правове регулювання інвестиційних та зовнішньо-
торгових договірних відносин в Україні і Китаї (міжнародний приват-
но-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Академія пра-
вових наук України; НДІ приватного права і підприємництва. – 2004. 

Мостовенко С. В. Цивільно-правове регулювання договорів у 
вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом 
інвестиційної діяльності: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Інсти-
тут держави і права ім В. М. Корецького НАН Укаїни. – 2005. 

Негода С. А. Правовое регулирование международных коммер-
ческих космических проектов: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН 
Украины; Институт государства и права им. В. М. Корецкого. – 2000. 

Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елемен-
том: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2010. 
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Порфирьева Е. К. Унификация правового регулирования усло-
вий внешнеэкономических контрактов в международном частном 
праве: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Национальная юриди-
ческая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – 2000. 

Семеняка В. В. Цивільно-правове регулювання страхування в 
сфері космічної діяльності: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН 
України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – 2004.

Серьогін О. Ю. Правове регулювання міжнародних туристич-
них відносин: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2002. 

Тараба Н. В. Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінан-
суванням: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2007. 

Тарабия Хасан. Правовое регулирование страхования во 
внешнеэкономических связях: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Киевский ун-т им. Тараса Шевченко, Институт международных 
отношений ; Институт международных отношений. –  1998. 

Трояновський О. В. Відповідальність сторін за міжнародним 
договором комерційного посередництва: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – 2009. 

Цірат Г. В. Договори франчайзингу: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2003.

Юдін С. О. Міжнародний договір купівлі-продажу: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Українська державна юридична академія. – 
1994. 

9.3. Міжнародні перевезення
Брильов О. А. Арешт суден на забезпечення морських вимог 

(цивілістичні аспекти): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська 
національна юридична академія. – 2005. 

Діковська І. А. Договір повітряного чартеру у міжнародному 
приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський на-
ціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2002. 

9.4. Міжнародні фінансові зобов’язання 
Айеле Надемо Атисо. Международно-правовые формы расче-

тов в трансграничном обороте финансовых средств: Дисс. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / НАН Украины; Институт государства и права 
им. В. М. Корецкого. – 2004. 
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Виноградова Г. В. Міжнародне приватно-правове регулюван-
ня іноземного інвестування в позиковій формі в Україні: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права  
ім. В. М. Корецького. – 2002. 

Опадчий І. М. Грошові зобов’язання у приватному праві: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. –2011. 

 
9.5. Недоговірні зобовязання в міжнародному приватному праві

Забара І. М. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в 
міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2002. 

Короткий Т. Р. Приватноправовий механізм охорони морсько-
го середовища від забруднення із суден: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – 2006. 

Красільнікова О. С. Правовідносини страхування відповідаль-
ності судновласника перед третіми особами: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – 2005. 

Недбай А. В. Реалізація принципу «автономії волі» сторонами-
учасниками зіткнення суден: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Одеська національна юридична академія. – 2009. 

Фединяк Г. С. Проблеми регулювання деліктних зобов'язань 
з «іноземним елементом»: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 /  
Львівський ун-т ім. І. Франка. – 1995. 

X.  Міжнародне спадкове право 
Кармаза О. О. Спадкування у сучасному міжнародному при-

ватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2006. 

Степанюк А. А. Застосування колізійних норм щодо спадкування 
в міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. – 2002. 

XІ. Міжнародне сімейне право  
Бурлай О. Є. Правовідносини подружжя в міжнародному при-

ватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2007. 
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Кожевнікова В. О. Правове регулювання укладення шлюбів 
громадянами України у державах Європейського Союзу та їх визна-
ння в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. – 2010. 

Нгуен Ван Куен. Правовое регулирование брачно-семейных 
отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и други-
ми государствами: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский 
национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – 1991. 

XII. Міжнародне приватне трудове право 
Аверочкіна Т. В. Шляхи імплементації міжнародно-правових 

стандартів професійної підготовки плавскладу в українському зако-
нодавстві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна 
юридична академія. – 2006. 

Горбань О. П. Правове регулювання праці іноземців та осіб 
без громадянства в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ Міністерства 
внутрішніх справ України. – 2009. 

Довгерт А. С. Правовое регулирование международных 
трудовых отношений: Дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Киевский 
национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – 1994. 

Довжук О. В. Правове регулювання міжнародних приватних 
трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий ас-
пект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2006. 

Журба О. В. Праця громадян України за кордоном: особливос-
ті правового регулювання: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Хар-
ківській національний університет внутрішніх справ Міністерства 
внутрішніх справ України. – 2008. 

Сергєєва С. М. Нормативно-правове регулювання трудових 
відносин, ускладнених іноземним елементом: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – 2004. 

XIІІ. Міжнародний цивільний процес. Міжнародне 
нотаріальне право 

Грабовська О. О. Особливості судочинства в справах про усинов-
лення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають  
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на території України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2005. 

Євтушенко О. І. Особливості визнання та виконання рішень 
іноземних судів: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; 
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2005. 

Фединяк Л. С. Право іноземців на звернення до суду в Україні 
(цивільно-процесуальні аспекти): Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Львівський національний університет ім. Івана Франка. – 2000. 

Черняк Ю. В. Інститут підсудності в міжнародному приватно-
му праві країн Європейського Союзу та України: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– 2006. 

Юсуф Сидо Хасан. Признание и исполнение иностранных 
судебных решений: Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский 
национальный ун-т им. Тараса Шевченко. – 1991. 

XІV. Міжнародний комерційний арбітраж.  
Альтернативні способи вирішення спорів

Гуменюк В. І. Особливості розгляду зовнішньоторгових спорів 
комерційним судом України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ін-
ститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2012. 

Зозуля О. О. Міжнародний змішаний арбітраж: досвід та націо-
нальна практика: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Укр. держ. ун-т 
фінансів та міжнар. торгівлі. – 2008. 

Купцова М. В. Арбітражна угода як основа компетенції міжна-
родного комерційного арбітражного суду: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 

Мальський М. М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів 
у міжнародному комерційному арбітражі: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 

Мамон З. В. Співвідношення міжнародного публічного і міжна-
родного комерційного арбітражів: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 
/ Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2011. 

Переверзєва О. С. Міжнародний комерційний арбітражний суд 
з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – 2006. 
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Притика Ю. Д. Правові засади формування і функціонуван-
ня міжнародного комерційного арбітражу в Україні: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – 1997. 

Цірат Г. А. Виконання іноземних арбітражних рішень: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – 2000. 

XV. Комплексні та інші теми міжнародного  
приватного права

Бек Ю. Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спе-
ціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ 
«Яворів»): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна 
юридична академія. – 2005. 

Буткевич О. В. Правове регулювання господарської діяльності 
в спеціальних (вільних) економічних зонах України: Дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса  
Шевченка. – 2004. 

Вишняков О. К. Апроксимація правового забезпечення цивіль-
них майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Єв-
ропейського Союзу: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Одеська на-
ціональна юридична академія. – 2008. 

Зайчук Ю. В. Формування єдиного правового простору членів 
Європейського Союзу у сфері діяльності банків і інвестиційних 
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Київсь кий національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2004. 

Король В. І. Правове регулювання інвестиційних та зовніш-
ньоторгових договірних відносин в Україні і Китаї (міжнародний 
приватно-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Академія правових наук України; НДІ приватного права і підпри-
ємництва. – 2004. 

Михайлів М. О. Цивільно-правові засади регулювання між-
народної технічної допомоги в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Львівський національний університет імені Івана Франка. 
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Мозіль З. М. Правове регулювання міжнародної торгівлі в 
рамках Європейського Союзу: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 /  
Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – 2004. 

Семеняка В. В. Цивільно-правове регулювання страхування 
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НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – 2004.

Сергєєва С. М. Нормативно-правове регулювання трудових 
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наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – 2004. 

Сирота Д. М. Вдосконалення законодавства України про суміж-
ні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів 
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новлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які про-
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праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т держа-
ви і права ім. В. М. Корецького. – 2006. 
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Щокіна О. О. Правовий звичай міжнародної торгівлі як дже-
рело міжнародного приватного права: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
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Якубовська Н. О. Правове регулювання діяльності багатонаці-
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ціональна юридична академія. – 2006. 
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нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2007. 

Ільков В. В. Правове регулювання створення та функціону-
вання вільних економічних зон в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2007. 

Руденко О. В. Уніфікація міжнародного приватного права в Єв-
ропейському Союзі: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2007. 

Тараба Н. В. Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінан-
суванням: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2007. 
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Балдинюк В. В. Забезпечення застосування колізійної норми: 
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Вишняков О. К. Апроксимація правового забезпечення цивіль-
них майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Єв-
ропейського Союзу: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Одеська на-
ціональна юридична академія. – 2008. 

Журба О. В. Праця громадян України за кордоном: особливос-
ті правового регулювання: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Хар-
ківській національний університет внутрішніх справ Міністерства 
внутрішніх справ України. – 2008.

Зозуля О. О. Міжнародний змішаний арбітраж: досвід та націо-
нальна практика: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Укр. держ. ун-т 
фінансів та міжнар. торгівлі. – 2008. 

Корнійчук Є. В. Юрисдикційні імунітети держав та їхньої влас-
ності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави 
і права ім. В. М. Корецького. – 2008. 

Рибій О. В. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної ді-
яльності: теорія та практика: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2008. 
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Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнарод-
ному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська 
національна юридична академія. – 2008. 
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Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країн-членів Єв-

ропейського Союзу: основні засоби та напрями: Дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Акад. прав. наук України; НДІ приват. права і під-
приємництва. – 2009. 

Гіренко О. Т. Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних іму-
нітетів у міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2009. 

Горбань О. П. Правове регулювання праці іноземців та осіб 
без громадянства в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ Міністерства 
внутрішніх справ України. – 2009. 

Недбай А. В. Реалізація принципу «автономії волі» сторонами-
учасниками зіткнення суден: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Одеська національна юридична академія. – 2009. 

Трояновський О. В. Відповідальність сторін за міжнародним 
договором комерційного посередництва: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Одеська національна юридична академія. – 2009. 

 Філіп'єв А. О. Застосування іноземного права для регулюван-
ня приватноправових відносин: проблеми та перспективи: Дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – 2009. 

2010
Бірюков О. М. Транскордонні банкрутства і міжнародне при-

ватне право: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2010. 

Кметик Х. В. Міжнародно-правові проблеми функціонування 
транснаціональних корпорацій: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / 
Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – 2010. 

Кожевнікова В. О. Правове регулювання укладення шлюбів 
громадянами України у державах Європейського Союзу та їх визна-
ння в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. – 2010. 
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Мамон З. В. Співвідношення міжнародного публічного і міжна-

родного комерційного арбітражів: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 
/ Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2011. 

Опадчий І. М. Грошові зобов’язання у приватному праві: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т  
ім. Тараса Шевченка. – 2011. 

Пшеничнюк Д. В. Колізійний принцип тісного зв'язку у між-
народному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Ін-т міжнар. від-
носин. – 2011. 

Пушкарьов В. В. Міжнародно-правові засади торговельної по-
літики Європейського Союзу: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / 
Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2011. 

Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приват. права і під-
приємництва Нац. акад. прав. наук України. – 2011. 

Щодра О. Ю. Правове регулювання руху послуг у Європей-
ському Союзі: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка. – 2011. 

Юніна М. П. Уніфікація право- та дієздатності юридичних 
осіб у міжнародному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. 

Яловий К. В. Принципи торгового права Європейського Союзу: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. – 2011. 

2012
Борисова Ю. О. Цивільно-правове регулювання відносин у 

сфері електронної комерції: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ки-
ївський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 
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Буквич А. В. Матеріально-правове та колізійно-правове регу-
лювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві: 
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – 2012. 

Виговський О. І. Інститут цінних паперів в міжнародному при-
ватному праві: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо-
нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 

Гуменюк В. І. Особливості розгляду зовнішньоторгових спорів 
комерційним судом України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ін-
ститут держави і права ім. Корецького НАН України. – 2012. 

Купцова М. В. Арбітражна угода як основа компетенції міжна-
родного комерційного арбітражного суду: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 

Мальський М. М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів 
у міжнародному комерційному арбітражі: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 

Новосельцев І. І. Транскордонна неплатоспроможність у між-
народному приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Нац. акад. прав. наук України; НДІ приват. права і підприємництва. 
– 2012. 

Покачалова А. Г. Забезпечення зобов'язань в міжнародному 
приватному праві: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2012. 
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