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Організатори Німецький Фонд міжнародного правового 

співробітництва (IRZ) 

Убіерштрассе 92  

53173 Бонн 

Відділення цивільно-правових наук Національної 

академії правових наук України 

Пилипа Орлика 3 

01024 Київ 

Київський регіональний центр Національної академії 

правових наук України 

Пилипа Орлика 3 

01024 Київ 

 

Контактна особа IRZ  Вольфрам Гертиґ – старший керівник проекту  

Тел.: +49(0)228-9555 142 

Моб.: +49(0)151-52 659 142 

E-Mail: hertig@irz.de 

 

Контактна особа 

НАПрН України 

Марина Великанова 

Тел.: +38(0)44-253 34 19 

Моб.: +38(0)67-684 93 36 

E-Mail: velikanova2008@gmail.com 

  

Місце проведення Україна – Німеччина - онлайн 

 

Часові пояси Німеччина GMT + 1 – Україна GMT + 2 

 

Мови українська - німецька 

синхронний переклад 

 

Перекладачі Олег Блащук 

Володимир Швед  
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Експерти суддя Верховного федерального суду у відставці 

проф. д-р Маркус Ґерляйн  

 

проф. д-р Кристоф Шертль, Вища школа SRH – 

Гейдельберг 

 

 

Прохання звернути увагу: протягом заходу Фонд IRZ буде робити фото/відео для 

цілей зв’язків з громадськістю. Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо Ви не згодні з цим. 

У разі очних заходів Ви можете отримати додаткову інформацію в інформаційному 

листку Фонду IRZ щодо фото- та відеозаписів (вивішений біля входу).  

 

Примітка щодо опитування учасників: Ми хочемо подякувати всім учасникам, які 

погодилися наприкінці заходу анонімно заповнити стислу письмову анкету щодо 

свого задоволення заходом. Для нас дуже важливо дізнатися про Ваші враження, 

щоби проаналізувати нашу роботу та надати можливість учасникам майбутніх 

заходів отримати якомога більшу користь від спеціалізованих заходів.  

 

 

Загальна інформація щодо заходу 

Цілі Доповідь щодо реформування Цивільного кодексу України; 

фаховий обмін думками про існуючі нормативно-правові акти 

стосовно об'єктів цивільного права 

Цільова 

група 

Робоча група з підготовки законопроекту з рекодифікації 

(оновлення) цивільного законодавства України; Національна 

академія правових наук України, відділення цивільно-правових наук 

Національної академії правових наук України, Київський 

регіональний центр Національної академії правових наук України 

Найважливіші 

теми для 

обговорення  

 

1. Реформа Цивільного кодексу України  

2. Об’єкти цивільних прав 
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Четвер, 30 червня 2022 року 

09:30 

(08.30) 

10:00 – 10:30  

09:00 – 09:30 

Можливість приєднатися 

 

Відкриття 

 

д.ю.н., професор Олексій Олександрович Кот, 

директор Київського регіонального центру 

Національної академії правових наук України, 

заступник голови робочої групи з підготовки 

законопроекту з рекодифікації (оновлення) цивільного 

законодавства України 

 

Вітальні слова 

 

д.ю.н., професор Руслан Олексійович Стефанчук, 

Голова Верховної Ради України, голова робочої групи 

з підготовки законопроекту з рекодифікації 

(оновлення) цивільного законодавства України 

 

Кристіан Ланґе, Парламентський статс-секретар у 

відставці, Президент Німецького Фонду  

міжнародного правового співробітництва 

 

д.ю.н., професор Наталія Семенівна Кузнєцова, 

віце-президент Національної академії правових наук 

України, науковий координатор робочої групи з 

підготовки законопроекту з рекодифікації (оновлення) 

цивільного законодавства України 
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Четвер, 30 червня 2022 року 

 

10:30 – 10:45  

09:30 – 09:45  

A) Вступ до теми: об’єкти цивільних прав згідно 

Концепції оновлення Цивільного кодексу України 

(Книга перша, розділ ІІІ) 

 

д.ю.н., професор Олена Велеонінівна 

Кохановська, академік Національної академії 

правових наук України, професор кафедри цивільного 

права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, член робочої групи з підготовки 

законопроекту з рекодифікації (оновлення) цивільного 

законодавства України, Україна 

 

10:45 – 11:00  

09:45 – 10:00  

B) Стисла репліка німецьких експертів  

 

Суддя Верховного федерального суду у відставці 

проф. д-р Маркус Ґерляйн, Університет Мангейма; 

(згідно його експертного висновку, пункту 9, з огляду 

на цивільно-правові та публічно-правові об’єкти 

регламентації) 

 

Проф. д-р Кристоф Шертль, Вища школа SRH – 

Гейдельберг 

 

 

 

 

C) Предметна дискусія 
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Четвер, 30 червня 2022 року 

11:00 – 11:30   

10:00 – 10:30   

 

1) Загальні підходи до структури та змісту Розділу III 

Книги першої «Об’єкти цивільних прав» Концепції 

оновлення Цивільного кодексу України  

 

- Український виклад конкретних питань 

д.ю.н., професор Наталія Семенівна Кузнєцова, 

академік Національної академії правових наук 

України, віце-президент Національної академії 

правових наук України, науковий координатор 

робочої групи з підготовки законопроекту з 

рекодифікації (оновлення) цивільного 

законодавства України 

- Репліка німецьких експертів  

 

11:30 – 12:00   

10:30 – 11:00   

 

 

2) Положення про речі в системі речового права в 

Концепції оновлення Цивільного кодексу України 

 

- Український виклад конкретних питань 

д.ю.н., професор Анатолій Степанович Довгерт, 

член-кореспондент Національної академії правових 

наук України, професор кафедри міжнародного 

приватного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, науковий 

координатор з підготовки законопроекту з 

рекодифікації (оновлення) цивільного 

законодавства України 
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Четвер, 30 червня 2022 року 

- Репліка німецьких експертів  

12:00 – 12:30   

11:00 – 11:30   

 

3) Співвідношення приписів Розділу III Книги першої 

Цивільного кодексу України з іншими частинами 

Цивільного кодексу України і спеціальними законами 

щодо регламентації об’єктів  

 

- Український виклад конкретних питань  

д.ю.н., професор Сергій Олексійович Погрібний, 

член-кореспондент Національної академії правових 

наук України, Суддя Верховного Суду, головний 

науковий співробітник Київського регіонального 

центру Національної академії правових наук 

України; 

к.ю.н., доцент Леонід Васильович Єфіменко, 

провідний науковий співробітник Київського 

регіонального центру Національної академії 

правових наук України; 

к.ю.н., доцент Юрій Євгенович Ходико, доцент 

кафедри цивільного права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

- Репліка німецьких експертів  

12:30 – 13:00   

11:30 – 12:00   

 

4) Цифрові об’єкти, віртуальні активи  

 

- Український виклад конкретних питань  
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Четвер, 30 червня 2022 року 

д. ю. н., професор Олексій Олександрович Кот, 

член-кореспондент Національної академії 

правових наук України, директор Київського 

регіонального центру Національної академії 

правових наук України, заступник голови робочої 

групи з підготовки законопроекту з рекодифікації 

(оновлення) цивільного законодавства України; 

д. ю. н., професор Іван Романович Калаур, 

народний депутат, член робочої групи з підготовки 

законопроекту з рекодифікації (оновлення) 

цивільного законодавства України 

- Репліка німецьких експертів  

13:00 – 13:30   

12:00 – 12:30   

 

5) Біоматеріали, донорські органи, інші нові об’єкти 

регламентації  

 

- Український виклад конкретних питань 

д. ю. н., професор Роман Андрійович 

Майданик, академік Національної академії 

правових наук України, професор кафедри 

цивільного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, член робочої 

групи з підготовки законопроекту з рекодифікації 

(оновлення) цивільного законодавства України; 

д. ю. н., доцент Наталія Михайлівна Квіт, доцент 

кафедри цивільного права та процесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка 



 
 

  9 
 

 

 

Четвер, 30 червня 2022 року 

- Репліка німецьких експертів  

13:30 – 13:50   

12:30 – 12:50   

 
 

Заключне обговорення та підбиття підсумків  

 

13:50 – 14:00   

12:50 – 13:00   

 

Заключні слова 

 

д.ю.н., професор Наталія Семенівна Кузнєцова, 

академік Національної академії правових наук 

України, віце-президент Національної академії 

правових наук України, науковий координатор робочої 

групи з підготовки законопроекту з рекодифікації 

(оновлення) цивільного законодавства України, 

Україна 

N.N., IRZ 

 

 

 

 

 

 

 


