
 

РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

1.  Ідентифікатори 

автора 

 

2.  Освіта та 

кваліфікація 
 У 2013 р. закінчив інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні 

економічні відносини», спеціалізація 

«Міжнародна комерція». Дипломна робота на 

тему: «Розвиток конкурентного середовища на 

ринку фінансових послуг Європейського союзу в 

умовах глобалізації» (http://www.iir.edu.ua). 

 У 2006 р. закінчив Президентський університет 

Міжрегіональна Академія управління 

персоналом і Міжнародна кадрова Академія, 

спеціальність «Правознавство», кваліфікація 

юрист. Дипломна робота з відзнакою на тему: 

«Законодавче регулювання процедур банкрутства 

в Україні» (http://maup.com.ua). 

 У 2009 р. закінчив аспірантуру Одеської 

національної юридичної академії, Кафедра теорії 

держави і права, спеціальність «12.00.01 Теорія 

та історія держави і права, історія політичних і 

правових учень». Дисертація кандидата 

юридичних наук на тему «Правові традиції 

України» (http://onua.edu.ua). 

Науковий керівник:  

д.ю.н., професор; член кореспондент правових наук 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ВИКЛАДАЧА 

1.  ПІП Павлов Сергій Сергійович  

2.  Вчене звання, 

посада на кафедрі 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

3.  Адреса 

персональної 

робочої електронної 

пошти 

kafedraprava.vtei@gmail.com 

4.  Правильна 

транслітерація 

прізвища 

PAVLOV 

http://www.iir.edu.ua/
http://maup.com.ua/
http://onua.edu.ua/


України; заслужений юрист України; завідувач 

кафедри теорії, держави і права; проректор по 

науковій діяльності Оборотов Юрій Миколайович 

3.  Підвищення 

кваліфікації  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації адвоката 

Ради адвокатів Вінницької області, а також 

сертифікати з різних професійних тренінгів. 

Підвищення кваліфікації в Вінницькому 

національному аграрному університеті «Засвоєння 

новітніх методик викладання дисципліни 

«Політологія» у 2017 р. 

4.  Міжнародний досвід Ведення в якості адвоката цивільних справ у 

іноземних юрисдикціях, зокрема: Вищий суд 

справедливості, Торонто, Онтаріо, Канада; 

Окружний суд Меттмана, Федеративна республіка 

Німеччина; Європейський суд по правам людини, 

Страсбург, Франція, та ін. 

5.  Особисті нагороди У 2008 році нагороджений подякою Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті 

міністрів України «За високий професіоналізм». 

6.  Перелік 

найвагоміших 

праць 

1. Павлов С.С. Роль прагматизма в развитии 

современной юридической. Розвиток 

методології сучасної юриспруденції : матер. 

Третьої міжнарод. наук. конф. (м. Одеса, 12 

квітня 2013 р.) відп. ред. Ю.М. Оборотов; 

Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – 

Одеса : Фенікс, 2013. 220 с. 

2. Павлов С.С. Суверенитет современного 

государства в эпоху глобализма. Правове 

життя сучасної України : тези Міжнарод. 

наук. конф. проф.-викл. та аспір. складу; 

м. Одеса 20-21 травня 2014 року від. ред. 

Ю.М. Оборотов. О. : Фенікс, 2014. С. 165-174. 

3. Павлов С.С. «Європа 2020» та «Україна 2020»: 

методологія аналізу в контексті 2016. Добробут 

націй в умовах глобальної нестабільності. 

Збірник наукових праць шостої міжнародної 

науково-практичної конференції. Одеса: 

Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова. 2016. С. 87-89. 

4. Павлов С.С. Правові традиції в правовій системі 

України. Правова система України: проблеми 

та перспективи : тези Всеукраїнська науково-



практична конференція; м. Київ 26 вересня 2017 

року Від. ред. А.Ю. Олійник, О.С. Шморгун. К.: 

КНУТД, 2017. 246 с. С. 41-44. 

7.  Досвід роботи На даний час: 

Доцент кафедри права Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (з 2018 р. 

по д.ч.) 

Адвокат (з 2006 р. по д.ч.) (http://unba.org.ua) 

Генеральний партнер Адвокатського об’єднання 

«ЮК «SeP&P» (з 2016р. по д.ч.) 

(www.anwalt.com.ua), 

Член Комітету медичного і фармацевтичного права 

та біоетики Національної асоціації адвокатів 

України (з 2017 р. по д.ч.) 

(http://unba.org.ua/komitety), 

Почесний член Союзу юристів України (з 2001 р. по 

д.ч.) (https://lawyersunion.org.ua) 

Член Ради Відділення Асоціації правників України 

у Вінницькій області (з 2012 р. по д.ч.) 

(https://uba.ua) 

Член Національної спілки журналістів України (з 

2019 р. по д.ч.)  (http://nsju.org/) 

Професійний журналіст Міжнародної федерації 

журналістів, Брюссель, Бельгія (https://www.ifj.org/) 

 

Трудова діяльність: 

З 2018 року по д.ч. – доцент кафедри права 

Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

З 2016 року по д.ч. – генеральний партнер 

Адвокатського об’єднання «ЮК «SeP&P» 

З 2015 року по 2017 р. – за сумісництвом викладач 

Кафедри патологічної анатомії, судової медицини 

та права Вінницького національного медичного 
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університету ім. М.І. Пирогова 

З 2015 року по 2016 р. – доцент Кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Харківського інституту 

Міжрегіональної академії управління персоналом 

З 2009 року по 2015 рік – асистент, доцент кафедри 

теорії держави і права Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

З 2009 року по 2010 рік – асистент кафедри теорії та 

історії держави і права Міжнародного 

гуманітарного університету  

З 2008 року по 2009 рік – за сумісництвом викладач 

кафедри права Вінницького інституту 

Міжрегіональної академії управління персоналом 

З 2006 року по 2009 рік – адвокат Адвокатського 

об’єднання «Вінницька обласна колегія адвокатів» 

З 2005 року по 2009 рік – аспірантура 

Національного університету «Одеська юридична 

академія» 

З 2004 року по 2006 рік – провідний юрист ТОВ 

«Юридичне агентство «Нове право» 

З 2003 року по 2004 рік – юрист Вінницького 

інституту Міжрегіональної академії управління 

персоналом 

З 2002 року по 2004 рік – журналістська діяльність, 

а саме член редакційної колегії зареєстрованого 

друкованого засобу масової діяльності 

З 2002 року по 2003 рік – юрист СТОВ «Оберіг» 

З 2001 року по 2003 рік – координатор, керівник 

Юридичної клініки Вінницька обласна організація 

«Спілка Юристів України» 

З 1999 року по 2004 рік – студент денної форми 

навчання ВНЗ 

З 1998 року по 1999 рік – художник Відділу 

культури районної ради 

З 1988 року по 1999 рік – учень загальноосвітньої 

середньої школи 

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента 

кафедри теорії, держави і права 

 


