
 
Німецько-українська асоціація юристів (УНОЮ) 

 

У співпраці з: 

                       

 

УНОЮ організовує з 15 по 19 березня 2021 року 

(віртуальнy) веснянy школy:  

"Вступ до німецького права" 
(українською мовою) 

 

Обмін між Україною та Німеччиною значно скоротився з весни 2020 року через 

пандемію корони. Тим не менше, взаємний інтерес до правового діалогу 

залишається високим. З цієї причини (віртуальна) весняна школа УНОЮ має на 

меті забезпечити початкове введення в німецьке право як основу для 

академічного та практичного обміну. 

Відомі спікери представлять різні галузі німецького права українською мовою у 

віртуальній формі. Короткий час дозволяє лише первинний огляд основ 

німецького та європейського права. Поглиблення в спеціальних галузях права 

відбудеться пізніше. 

Весняна школа призначена як для науковців і студентів так і для практикуючих 

юристів з України, а також для всіх інших україномовних людей, які цікавляться 

німецьким законодавством. 

Якщо Ви регулярно відвідуєте весняну школу, Німецько-українське об’єднання 

юристів видасть Вам сертифікат про участь. 

 

Участь у весняній школі безкоштовна, проте необхідна особиста реєстрація в 

системі ZOOM: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Z1iXm3tdT0ygQLEx8E9Mng  

  

https://zoom.us/webinar/register/WN_Z1iXm3tdT0ygQLEx8E9Mng


 
Програма весняної школи (пo київськoмy часy): 
 

Понедiлок, 15.03.2021 18.00   Вступ до німецького права,   

  методологія (Райнер Ведде, німецькою 

  мовою з синхронним перекладом) 

    19.00   Перерва 

    19.15   Конституційне та адміністративне  

     право (Miхаель Хакенберг, німецькою 

   мовою з синхронним перекладом) 

 

Вiвторок, 16.03.2021 18.00   Цивiльне право (Уляна Фешко,   

  українською мовою) 

    19.00   Перерва 

   19.15   Господарське право (Димитрі   

   Іммерманн, німецькою мовою з  

   синхронним перекладом) 

 

Середа, 17.03.2021 18.00  Кримінальне та кримінально-  

  процесуальне право (Райнер Бiрке,  

  німецькою мовою з синхронним  

  перекладом) 

    19.00   Перерва 

    19.15   Податкове право (Райнер Хартманн,  

      німецькою мовою з синхронним передом) 

 

Четвер, 18.03.2021  18.00   Європейське право (Miхаель Галер,  

   німецькою мовою з синхронним передом) 

    19.00   Перерва 

    19.15   Європейський правовий захист  

      (Лiдiя Москвич, українською мовою) 

 

П’ятниця, 19.03.2021 18.00   Міжнародне процесуальне право (Оксана 

      Щербанюк, українською мовою) 

    19.00   Перерва 

    19.15   Процесуальне право Німеччини 

      (Валерiя Воллезен, українською мовою)  

  



 

Доповідачі: 

 

 

Др. Райнер Бiрке - адвокат та фаховий адвокат з кримінального права, 

працює в кримінально-правовому бутіку Wessing & Partner у 

Дюссельдорфі. Він вивчав право в Лейпцигу та Дрездені, де здобув 

ступінь доктора з дисертацією на тему міжнародної співпраці у 

кримінальних справах. Райнер Бірке консультує та представляє 

приватних осіб та компанії німецькою, російською та англійською 

мовами. Він є головою Німецько-українського об’єднання юристів. 

 

 

Уляна Фешко штатний юрист юридичного відділу банку ODDO BHF 

Aktiengesellschaft. Вона вивчала право в Одесі і Франкфурті-на-Одері. 

Уляна Фешко спеціалізується на приватному банківському праві, 

особливо в зв'язку з платіжними операціями і управлінням рахунками, 

а також в області деривативів. 

 

Член Європейського парламенту Мiхаель Галер вивчав право в 

Майнці. Після закінчення навчання в школі дипломатичних вiдносин 

він працював у Федеральному офісі закордонних справ. Член 

Європейського парламенту з квітня 1999 року. Там він є членом 

виконавчої ради та зовнішньополітичним речником фракції ЄНП. 

Серед іншого, він є членом Комітету закордонних справах та 

доповідачем щодо імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та 

Україною. 

 

Проф. Др. Miхаель Хакенберг навчався у Фрайбурзі, Вюрцбурзі та Енн 

Арбор, був адвокатом у Штутгарті та Нью-Йорку. З 1992 по 2018 рік він 

був професором німецького та міжнародного господарського права в 

Університеті прикладних наук Тріра. 

 

Проф. Др. Райнер Хартманн вивчав право у Фрайбурзі / Брайсгау. 

Після практичної роботи в бізнесі він починаючи з 2010 року працює 

професором податкового, економічного та корпоративного права у 

Вісбаденській бізнес-школі та членом Вісбаденського інституту права 

та економіки . Він працює за сумісництвом на посаді незалежного 

податкового радника, головним чином у судових справах з питань 

оподаткування, викладає на курсах підвищення кваліфікації. У 

Вісбаденській торгово-промисловій палаті він є заступником голови 

Комітету справедливої економіки. 



 

Др. Димитрі Іммерманн - адвокат та менеджер KPMG Law в Ганновері. 

Будучи фаховим адвокатом з питань комерційного та корпоративного 

права, він консультує корпорації, середні компанії, фонди прямих 

інвестицій та фонди венчурного капіталу, а також стартапи з питань 

злиття та поглинання та реструктуризації. 

 

Проф. Др. Лiдiя Москвич є професором Харківського національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Вона 

спеціалізується на питаннях процесуального права, зокрема судової 

влади, статусу суддів та організації судів. Пані Москвич має понад 200 

публікацій у цій галузі. Вона є членом правління Німецько-української 

асоціації юристів. 

 

 

Проф. Др. Оксана Щербанюк очолює кафедру процесуального права 

в Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича. Вона є автором 

численних публікацій з конституційного та процесуального права. 

Пані Щербанюк є членом науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України, юристом та членом правління 

Німецько-української асоціації юристів. 

 

Проф. Др. Райнер Ведде є професором економічного права у 

Вісбаденській бізнес-школі та членом Вісбаденського інституту права 

та економіки. Після вивчення права в Тюбінгені, Екс-ан-Провансі, 

Дрездені та Фрайбурзі (Брайсгау) він працював адвокатом у декількох 

міжнародних юридичних фірмах. Райнер Ведде регулярно публікує та 

читає лекції з міжнародного економічного права. Він є членом 

правління Німецького-українського  об’днання юристів. 

 

Валерiя Воллезен є юристом в юридичнiй фiрмi VORBERG LAW в 

Гамбурзі. Пані Воллезен закінчила юридичний Факультет в 

Чернівецькому університеті та отримала додатково повну юридичну 

освiту в Німеччинi. З 2015 року вона працює адвокатом та консультує 

середні та великі компанії з галузі міжнародного комерційного права, 

зокрема щодо захисту даних, медичного права та клінічних 

досліджень. 

 

 


