
1. Професор   Мазаракі  Н.А.  

Член робочої групи Міністерства юстиції України із розробки проекту Закону 

України «Про медіацію» та «Про ратифікацію Конвенції ООН про міжнародні угоди про 

вирішення спорів за результатами медіації»  

Закон України “Про медіацію” було прийнято у 2021 році 

Триває робота над формулюванням змін до Цивільного процесуального кодексу 

України для створення передумов до ратифікації Сінгапурської Конвенції. 

 

2. Доцент Невара Л.М. 

Член робочої групи з розробки професійних стандартів у рамках реалізації Проєкту 

USAID “Кібербезпека критично важливої інфраструктури України” 

Керівник робочої групи у ВГО “Українська асоціація міжнародного права” з 

розроблення стандартів вищої освіти України спеціальності 293 міжнародне право 

 

3. Доцент Кабенок Ю.В. 

Член робочої групи Науково-консультативної ради при Національній асоціації 

арбітражних керуючих України по підготовці пропозиції до проектів: 

Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання 

окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19” № 4220; 

Закону України “Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства” № 

4409. 

4. Професор Гончаренко О.М.  

Член робочої групи з розроблення проекту закону України  “Про саморегулювання 

господарської та професійної діяльності” при Міністерстві економіки України. 

 

5. Доцент Микитенко Л.А. 

 Член робочої групи з розробки проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю» 

при Міністерстві економіки України (2002-2003 роки) 

Член робочої групи з розробки  проекту Закону України «Про захист прав 

споживачів» при Міністерстві економіки України(2017-2019) 

 

6. Професор Фурса С.Я.  

 

Член робочої групи  з розробки нової редакції ЦПК України при Верховній Раді 

України. 

 



7. Професор Фурса Є.І. , професор Фурса С.Я. 

Члени робочої групи  з розробки проєкту Закону України «Про виконавче 

провадження», міжнародний проєкт Justice- Право,  Міністерство Юстиції України. 

 

Члени робочої групи  міжнародного проекту Світового банку по створенню системи 

реєстрації прав на нерухоме майно. 

 

8. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Нескороджена Л.Л.  

 

Були активними членами робочої групи з розроблення проекту Торгового кодексу 

України  при Міністерстві економіки України (2000-2003 рік) 

 

 

 


