
 
 

 
 

 

Обговорення та вироблення методологічних 
інструментів реалізації СК 8 (здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів) 
Галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 Право 

 

за участі Чернівецької, Одеської та Харківської  Регіональних Рад з питань 

Реформи Правосуддя (РРРП) 
 

3 грудня 2020 р. 
 

Zoom зустріч 

 

Модератори: Андрій Бойко, Володимир Родченко, експерти Проєкту ЄС "Право-Justice"  

 

13:00-13:10 

Вітальне слово 
Оксана Цимбрівська національний координатор РРРП та Експерт Проєкту 
ЄС "Право-Justice" 
Оксана Щербанюк координатор Чернівецької РРРП 
Петро Пацурківський, д.ю.н., професор, декан юридичного факультету, 
член Проєктної групи від ЧНУ ім. Ю.Федьковича MEDIATS, один з 
розробників Галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 Право; 
Представник Чернівецької РРРП 

13:10-13:20 

Презентація реалізації СК 8 (здатність застосовувати медіацію та інші 
правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення 
правових спорів) Галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 
Право Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича 

Петро Пацурківський д.ю.н., проф., декан юридичного факультету 
Руслана Гаврилюк, д.ю.н., доц. завідувачка кафедри публічного права 
Павло Бартусяк та Марина Федорчук, асистенти кафедри публічного 
права  

13:20-13:30 

Презентація реалізації СК 8 (здатність застосовувати медіацію та інші 
правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення 
правових спорів) Галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 
Право Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна 
 
Віктор Савченко, к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, 
медіатор, член Проєктної групи MEDIATS 

13:30-13:40 

Презентація реалізації СК 8 (здатність застосовувати медіацію та інші 
правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення 
правових спорів) Галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 
Право Київським національним університетом ім.Т.Шевченка 



 
 

 
 

 
Наталя Ковалко, PhD, доцент кафедри фінансового права Інституту 
права, національний експерт Проєкту ЄС «Право-Justice», адвокат, 
медіатор 

13:40-13:50 

Презентація реалізації СК 8 (здатність застосовувати медіацію та інші 
правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення 
правових спорів) Галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 
Право Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого  
 
Тетяна Цувіна  к.ю.н, доцент кафедри цивільного процесу НЮУ ім. 
Я.Мудрого, докторант, медіатор, адвокат 

13.50-14.00 

Презентація реалізації СК 8 (здатність застосовувати медіацію та інші 
правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення 
правових спорів) Галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 
Право Київським національним торгово-економічним університетом 

Наталя Мазаракі, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного, 
цивільного та комерційного права Київського національного торгово-
економічного університету 

14:00-14:10 

Презентація реалізації СК 8 (здатність застосовувати медіацію та інші 
правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення 
правових спорів) Галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 
Право Університетом КРОК 

Інна Доляновська, к.ю.н., доцент, сертифікований міжнародний медіатор, 
член Проєктної групи MEDIATS від університету КРОК 

14:10-15:00 

Обговорення викликів у забезпечені формування СК 8 Галузевого 
магістерського стандарту спеціальності 081 
 
Володимир Родченко Експерт Проєкту ЄС "Право-Justice", д.е.н., 
професор, заступник директора Karazin Business School, член Харківської 
РРРП, член Проєктної групи MEDIATS 
Аліна Сергєєва національний координатор РРРП та Експерт Проєкту ЄС 
"Право-Justice", адвокат, медіатор, викладач Karazin Bisness School 
Луіза Романадзе Експерт Проєкту ЄС "Право-Justice", адвокат, медіатор, 
доцент, Президент Української академії медіації 
Світлана Сергєєва Експерт Проєкту ЄС "Право-Justice", голова АО 

«Юридичне бюро Сергєєвих» медіатор, член Одеської РРРП  
 
Підведення підсумків 
 

 


