
Освітні, наукові та виховні заходи юридичного 

факультету 

№ 

з/п 

Дата 

проведенн

я заходу 

 

Учасники заходу 

 

 

Тематика заходу 
 

Посилання 

1 2018  Студент Роман 

Токарик 

у складі команд юридичного факультету 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича виходив у 

півфінал найпрестижніших світових 

змагань для студентів-правників – 

судових дебатів з прав людини імені 

Нельсона Мандели, які відбувалися у м. 

Женева (Швейцарія). 

https://law.chnu.edu.ua/formula-uspihu-

romana-tokarika/ 

 

2 Квітень  

2019 

Викладачі:  

Бабін І.   

Солодан К. 

Воробець Х. 

Наукове стажування  рамках 

стипендіальної програми PROM 

Programme – International scholarship 

exchange of PhD candidates and academic 

staff (міжнарожна програма 

стипендіального обміну для аспірантів та 

науковців) стажування в Люблінському 

католицькому університеті імені Яна 

Павла ІІ (Республіка Польща) 

https://law.chnu.edu.ua/stazhuvannya-v-

lyublinskomu-katolitskomu-universiteti/ 

3 12.04.2019 Кафедри 

публічного права, 

кафедра 

процесуального 

права, Проект ЄС 

«Право-Justice» і 

Юридичний 

факультет 

Білостоцького 

державного 

університету 

(Республіка 

Польща)  

І Міжнародний правничий молодіжний 

форум. 

https://law.chnu.edu.ua/pershij-

mizhnarodnij-pravnichij-molodizhnij-

forum/ 

 

4 9-10 травня 

2019 

Викладачі  

Бутирський А.  

Бутирська І. 

міжнародна конференція «Безпека, 

людські права і сталий розвиток», яка 

зібрала науковців з Польщі, США, ООН 

та України на базі юридичного 

факультету Університету в Білостоку 

https://law.chnu.edu.ua/develop-

relationships-with-university-of-

bialystok/ 

5 16.05.2019 міжнародний 

експерт Проекту 

ЄС  Право-Justice 

Алвідас 

Медалінскас  

публічна лекція «Реформування 

правничої освіти в Україні: 

європейський погляд». 

https://law.chnu.edu.ua/week-of-

chernivtsi-law-school/ 

 

6 17.05.2019-

18.05.2019  

кафедри 

публічного права 

та Європейського 

права і 

порівняльного 

правознавства 

юридичного 

факультету ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича 

та юридичний 

факультет 

Сучавського 

університету 

імені Штефана 

Челмаре 

(Румунія) 

3 міжнародна конференція «Етичні і 

соціальні виміри у публічному 

адмініструванні і праві»  

https://law.chnu.edu.ua/week-of-

chernivtsi-law-school/ 

 

7 21.05.2019-

22.05.2019 

Френк Лейні, 

сертифікований 

медіатор 

Федерального 

окружного 

апеляційного 

дводенний тренінг із сімейної медіації та 

переговорів. Його учасниками стали 

студенти, викладачі факультету, 

адвокати, нотаріуси та судді. 

https://law.chnu.edu.ua/week-of-

chernivtsi-law-school/ 
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суду США, 

Голова Комітету 

Судової Ради з 

альтернативного 

вирішення спорів 

(штат Північна 

Кароліна), член 

Академії 

сімейних 

медіаторів 

8 травень 

2019 

студентка 4 курсу 

Каріна Паскар 

перебуваючи на навчанні за програмою 

мобільності Ерасмус+ в Університеті 

міста Грац (Австрія) брала участь у 

«Європейські змагання зі судових 

дебатів з прав людини (European Human 

Rights Moot Court Competition)». 

https://law.chnu.edu.ua/karina-paskar-

stvoryuye-novij-pretsedent/ 

 

9 9.06.2019-

15.06.2019 

Аспіранти  

Віталій Яремчук  

 Ілля Юрійчук  

наукове стажування в рамках 

міжнародної програми стипендіального 

обміну для аспірантів та викладачів 

“PROM Programme – International 

scholarship exchange of PhD candidates 

and academic staff” на базі Люблінського 

католицького університету Яна Павла II 

 (м. Люблін, Польща). 

https://law.chnu.edu.ua/phd-students-

internship-in-poland/ 

 

10 15.07.2019  команда Романа 

Токарика 

півфінал найпрестижнішого 

традиційного світового Мут-корту для 

студентів-правників «Судові дебати з 

прав людини імені Нельсона Мандели» у 

м. Женева (Швейцарія). 

https://law.chnu.edu.ua/moot-court-

competition-2019/ 

 

11  15.06.2019  

06.09. 2019 

Студент Віталій 

Шевчук 

Стажування в університеті Вінніпегу за 

програмою Mitacs Globalink Research 

Internship 

https://law.chnu.edu.ua/internship-at-

university-of-winippeg/ 

12 16.09.2019-

20.09.2019 

Рой Гонас (США) Авторський спецкурс з міжнародного 

комерційного арбітражу та 

американської юриспруденції  

https://law.chnu.edu.ua/pershyi-den-

lektsii-roia-honasa/ 

https://law.chnu.edu.ua/roy-b-gonas-

lecture-courses/ 

13 09.09.2019-

23.09.2019 

команди 

завідувачів 

кафедр 

Європейського 

права та 

порівняльного 

правознавства 

Сергія Меленка, 

публічного права 

Руслани 

Гаврилюк, 

процесуального 

права Оксани 

Щербанюк та 

доцента кафедри 

процесуального 

права Людмили 

Остафійчук 

Науково-педагогічне стажування   на 

юридичному факультеті Вільнюського 

університету (м.Вільнюс, Республіка 

Литва) 

https://law.chnu.edu.ua/productive-

internship-resume/ 

 

https://law.chnu.edu.ua/internship-

reports-to-vilnius-university/ 

 

14 Жовтень 

2019 

Професор, 

Доктор Ґінтарас 

Шведас 

(юридичний 

факультет, 

Вільнюський 

університет, 

Литва) 

ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ 

Навчальної програми «Бакалавр права» 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича (Україна) 

https://law.chnu.edu.ua/final-report-of-

the-evaluation-at-chernivtsi-law-school/ 

 

15 05.10.2019- 

20.10.2019  

доцент кафедри 

процесуального 

права, к.ю.н. 

Татулич Ірина 

Юріївна 

стажування (підвищення кваліфікації) 

у Жешувському університеті (м. Жешув, 

Польща). 

https://law.chnu.edu.ua/stazhuvannia-u-

zheshuvskomu-universyteti/ 

 

16 24.10.2019 кафедра 

процесуального 

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні виклики та 

https://law.chnu.edu.ua/suchasni-

vyklyky-ta-aktualni-problemy-sudovoi-
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права разом з 

Німецько-

українським 

об’єднанням 

юристів, за 

підтримки 

проекту ЄС 

«Право-Justice» 

та іншими 

партнерами. 

актуальні проблеми судової реформи в 

Україні» 

reformy/ 

 

17 20.10.2019-

25.10.2019 

Студентка 

Лазарюк І.  

молодіжний обмін у рамках проєкту 

“Час на стартап: польський досвід для 

підвищення підприємницьких 

здібностей у молоді прикордонного 

регіону України.», що організовувався 

Громадською організацією «Центр 

креативності та інтелектуального 

розвитку» (м.Чернівці, Україна) у 

партнерстві із Жешувським 

університетом (Республіка Польща). 

https://law.chnu.edu.ua/molodizhnyi-

obmin-iryny-lazariuk/ 

18 07.11.2019 ELSA Chernivtsi – 

локальний 

осередок 

Європейської 

асоціації 

студентів 

правників,  

круглий стіл на тему: «Спорт. Духовний 

та фізичний розвиток чи засіб 

збагачення?» 

https://law.chnu.edu.ua/sport-dukhovnyi-

fizychnyi-rozvytok-chy-zasib-

zbahachennia/ 

19 15.11.19 спікери проєкту 

USAID 

“Трансформація 

фінансового 

сектору” 

дні тренінгів «ЗАХИСТ ПРАВ 

СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ» 

https://law.chnu.edu.ua/novi-sehmenty-

na-rynku-pravovykh-posluh/ 

20 26.11.2019 ELSA Chernivtsi воркшоп на тему: «Написання CV та 

мотиваційного листа» 

https://law.chnu.edu.ua/napysannia-cv-ta-

motyvatsiinoho-lysta/ 

21 03.12.2019 медіаторка Софія 

Дудчак (Італія) 

публічна лекція «Медіація як мистецтво 

життя» 

https://law.chnu.edu.ua/mediatsiia-yak-

mystetstvo-zhyttia/ 

22 09.12.2019 проектна група 

ЧНУ у складі Р. 

Гаврилюк, Д. 

Федорцов, П. 

Бартусяк, М. 

Федорчук, Г. 

Мойсей, 

І.Юрійчук 

навчальний візит в Університеті Turiba 

(м. Рига, Латвійська республіка). 

https://law.chnu.edu.ua/mediats-stadiia-

povnoformatnoi-realizatsii/ 

23 середина 

січня 2020 

р. 

проєктна група 

Чернівецького 

національного 

університету ім. 

Ю.Федьковича 

над реалізацією 

проєкту 

«Медіація: 

навчання та 

трансформація 

суспільства» за 

№599010-EPP-1-

2018-1-NL-

EPPKA2-CBHE-

JP 

Католицький університет м. Мурсія 

(Іспанія) 

https://law.chnu.edu.ua/treninh-yak-

yevropeiska-navchalno-metodychna-

innovatsiia/ 

24 Весняний 

семестр 

2020 

Студент Ігор 

Вербівський 

Університет м. Гронінген https://law.chnu.edu.ua/buty-studentom-

v-niderlandakh-vrazhennia-pro-

navchannia/ 

25 23.10.2020  Кафедра 

приватного права 

і Юридичний 

факультетом 

Білостоцького 

державного 

університету 

І Міжнародна онлайн науково-

теоретична конференція «Правові 

виклики сучасності: міжнародна міграція 

в умовах глобалізації», зорганізована і 

проведена спільно  

https://law.chnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/11/Pravovi_Vykl_

Mat_Conf_Vypr.pdf 

https://law.chnu.edu.ua/pravovi-vyklyky-

suchasnosti-mizhnarodna-mihratsiia-v-

umovakh-hlobalizatsii/ 
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(Республіка 

Польща)  

26 31.10.2020 Доц. Кіріяк О. В.  Участь у роботі 4-ої Міжнародної 

конференції "Правові перспективи 

діджиталізації", організована 

юридичним факультетом  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din 

Iași  

JURIDICE.ro 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1

0158711025014723&set=a.10152975832

709723 

27 26.11.2020 кафедрами 

публічного права, 

Європейського 

права та 

порівняльного 

правознавства 

юридичного 

факультету 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича та 

факультетом 

права та 

адміністративних 

наук Сучавського 

університету 

«Штефан чел 

Маре» 

5-та міжнародна наукова конференція 

«Етичні та соціальні виміри в 

державному управлінні та праві». 

https://law.chnu.edu.ua/etychni-ta-

sotsialni-vymiry-v-derzhavnomu-

upravlinni-ta-pravi/ 

28 11.12.2020 К.ю.н. Ірина 

Бутирська,  

к.ю.н.Наталія 

Процьків,  

к.ю.н. Оксана 

Кіріяк 

Круглий стіл, організований спільно 

Господарським судом Чернівецької 

області та  

EU Project "Pravo-Justice"на тему 

«Обговорення проблем малого і 

середнього бізнесу Чернівецького 

регіону" 

 

https://www.facebook.com/15060614030

46837/photos/a.1508775519442092/281

7168168602814/ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=

679885739555811&set=pcb.6798877062

22281 

 

29 11.11.20-

18.12.20 

група викладачів 

юридичного 

факультету 

(кафедра 

публічного права: 

Вдовічена Л.І, 

Федорук Н.С., 

Войцеховський 

Н.В.; кафедра 

приватного 

права: 

Бутирський А.А., 

Вакарюк Л.В., 

Орловський О.Я., 

Козуб І.Г.; 

кафедра 

кримінального 

права: Гусар Л.В., 

Стратій О.В., 

Продан Т.В.; 

кафедра 

процесуального 

права: Щербанюк 

О.В,, Паскар 

А.Л., Бутирська 

І.А.) 

пройшли науково-педагогічне онлайн 

стажування за програмою «Scientific 

and academic higher education activity in 

the field of law from the national and 

European perspective» (Наукова 

діяльність в дисциплінах юридичних 

наук з національної та європейської 

точки зору)  на базі юридичного 

факультету Білостоцького університету 

(м.Білосток, Польща) 

https://law.chnu.edu.ua/mizhnarodne-

stazhuvannia-vykladachiv-yurfkaku/ 

 

30 З вересня 

20-по 

лютий 

2021 

Студентка Каріна 

Паскар 

Навчання в Університеті м. Гронінген 

(Rijksuniversiteit Groningen) за 

програмою Erasmus+  

https://law.chnu.edu.ua/vrazhennia-pro-

navchannia-v-niderlandakh/ 

https://law.chnu.edu.ua/tepli-vitannia-z-

niderlandiv/ 

 

31 17.02.21- асистент кафедри науково-практична міжнародна https://law.chnu.edu.ua/bankrutstvo-

https://www.facebook.com/UAICdinIASI/?__cft__%5b0%5d=AZUoSQaW90Zo9UsL1-9QpSYuzyDjI3vT7B8mYI-20gBORpD8kVmc32nvDllz15I313qNS1IINHe6XZbJrO7rycNr37JpHb1lxJ87cT1SzEYV6Fpj0kxRlR4WRFQrlWYyOAMgINXE0_b5WHxvy2bGjm3r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UAICdinIASI/?__cft__%5b0%5d=AZUoSQaW90Zo9UsL1-9QpSYuzyDjI3vT7B8mYI-20gBORpD8kVmc32nvDllz15I313qNS1IINHe6XZbJrO7rycNr37JpHb1lxJ87cT1SzEYV6Fpj0kxRlR4WRFQrlWYyOAMgINXE0_b5WHxvy2bGjm3r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UAICdinIASI/?__cft__%5b0%5d=AZUoSQaW90Zo9UsL1-9QpSYuzyDjI3vT7B8mYI-20gBORpD8kVmc32nvDllz15I313qNS1IINHe6XZbJrO7rycNr37JpHb1lxJ87cT1SzEYV6Fpj0kxRlR4WRFQrlWYyOAMgINXE0_b5WHxvy2bGjm3r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JURIDICE.ro/?__cft__%5b0%5d=AZUoSQaW90Zo9UsL1-9QpSYuzyDjI3vT7B8mYI-20gBORpD8kVmc32nvDllz15I313qNS1IINHe6XZbJrO7rycNr37JpHb1lxJ87cT1SzEYV6Fpj0kxRlR4WRFQrlWYyOAMgINXE0_b5WHxvy2bGjm3r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/JURIDICE.ro/?__cft__%5b0%5d=AZUoSQaW90Zo9UsL1-9QpSYuzyDjI3vT7B8mYI-20gBORpD8kVmc32nvDllz15I313qNS1IINHe6XZbJrO7rycNr37JpHb1lxJ87cT1SzEYV6Fpj0kxRlR4WRFQrlWYyOAMgINXE0_b5WHxvy2bGjm3r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU9nemi4fWqeZj3XZN19mpsF1fHUV3OCRD58SDH1bax3exHNOgGK7skIF8G-i0VwTwQVZ_xgFZrj1EyX5VdWf2u-Cbb-KcP5BUdFmZLYpQi3OhDC6jZs35Yiqqx0z8aFiB794_d9qN-j1JuKVxloVfZcEFyr3m9nF21f9GKSNG0KQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU9nemi4fWqeZj3XZN19mpsF1fHUV3OCRD58SDH1bax3exHNOgGK7skIF8G-i0VwTwQVZ_xgFZrj1EyX5VdWf2u-Cbb-KcP5BUdFmZLYpQi3OhDC6jZs35Yiqqx0z8aFiB794_d9qN-j1JuKVxloVfZcEFyr3m9nF21f9GKSNG0KQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU9nemi4fWqeZj3XZN19mpsF1fHUV3OCRD58SDH1bax3exHNOgGK7skIF8G-i0VwTwQVZ_xgFZrj1EyX5VdWf2u-Cbb-KcP5BUdFmZLYpQi3OhDC6jZs35Yiqqx0z8aFiB794_d9qN-j1JuKVxloVfZcEFyr3m9nF21f9GKSNG0KQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU9nemi4fWqeZj3XZN19mpsF1fHUV3OCRD58SDH1bax3exHNOgGK7skIF8G-i0VwTwQVZ_xgFZrj1EyX5VdWf2u-Cbb-KcP5BUdFmZLYpQi3OhDC6jZs35Yiqqx0z8aFiB794_d9qN-j1JuKVxloVfZcEFyr3m9nF21f9GKSNG0KQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU9nemi4fWqeZj3XZN19mpsF1fHUV3OCRD58SDH1bax3exHNOgGK7skIF8G-i0VwTwQVZ_xgFZrj1EyX5VdWf2u-Cbb-KcP5BUdFmZLYpQi3OhDC6jZs35Yiqqx0z8aFiB794_d9qN-j1JuKVxloVfZcEFyr3m9nF21f9GKSNG0KQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pravojusticeukraine/?__cft__%5b0%5d=AZU9nemi4fWqeZj3XZN19mpsF1fHUV3OCRD58SDH1bax3exHNOgGK7skIF8G-i0VwTwQVZ_xgFZrj1EyX5VdWf2u-Cbb-KcP5BUdFmZLYpQi3OhDC6jZs35Yiqqx0z8aFiB794_d9qN-j1JuKVxloVfZcEFyr3m9nF21f9GKSNG0KQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=679885739555811&set=pcb.679887706222281
https://www.facebook.com/photo/?fbid=679885739555811&set=pcb.679887706222281
https://www.facebook.com/photo/?fbid=679885739555811&set=pcb.679887706222281
https://law.chnu.edu.ua/mizhnarodne-stazhuvannia-vykladachiv-yurfkaku/
https://law.chnu.edu.ua/mizhnarodne-stazhuvannia-vykladachiv-yurfkaku/
https://law.chnu.edu.ua/vrazhennia-pro-navchannia-v-niderlandakh/
https://law.chnu.edu.ua/vrazhennia-pro-navchannia-v-niderlandakh/
https://law.chnu.edu.ua/tepli-vitannia-z-niderlandiv/
https://law.chnu.edu.ua/tepli-vitannia-z-niderlandiv/
https://law.chnu.edu.ua/bankrutstvo-problemy-realnist-perspektyvy/


18.02.21 кримінального 

права 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

Маріана Тома 

конференція «Банкрутство: проблеми, 

реальність, перспективи» організована 

юридичним факультетом Молдавського 

державного університету, Адвокатським 

домом MACOVEIENACHI, 

Національним центром з підготовки 

спеціалістів у сфері банкрутства – 

MOLDINSOV та Спілкою арбітражних 

керуючих Республіки Молдова. 

problemy-realnist-perspektyvy/ 

 

32 01.03.21 -

24.05.21 

проф. Я.-У. 

Сандал, 

засновник 

Інституту 

соціального 

підприємництва  

(Норвегія) 

Навчальний курс «Соціальне 

підприємництво» 

https://law.chnu.edu.ua/sotsialne-

pidpryiemnytstvo-jan-urban-sandal/ 

 

33 01.10.2020-

28.02.2021 

Марьяна Клипак Університет м. Єна (Німеччина) https://law.chnu.edu.ua/dystantsiine-

navchannia-u-nimechchyni/ 

 

34 11.03.2021 Д.ю.н., проф. 

афедри 

цивільного права 

та процесу 

Харківського 

національного 

університету 

внутрішніх справ, 

О. Є. Кухарєв 

Відкрита онлайн-лекція на тему 

«Недійсність заповіту» 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-

lektsiia-prof-kukharieva-na-temu-

nediisnist-zapovitu/ 

35 17.03.2021 Д.ю.н., проф., 

директор 

Науково-

дослідного 

інституту 

порівняльного 

публічного права 

та міжнародного 

права 

Ужгородського 

національного 

університету М. 

В. Савчин 

Відкрита онлайн-лекція на тему: 

«Методологічні аспекти взаємодії 

публічного і приватного права» 

https://www.facebook.com/michael.sav

chyn/posts/10159622209599887?notif_

id=1615985821441569&notif_t=feedba

ck_reaction_generic_tagged&ref=notif 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159058800839723?notif_

id=1616054633630046&notif_t=feedba

ck_reaction_generic&ref=notif 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-

lektsiia-profesora-mykhaila-savchyna/ 

 

36 13.03.21-

25.03.21 

Студ. В. 

Петровська 

Стажування ELSA юридичній фірмі 

«Diaconu Carmen Mariana», в Яссах, 

Румунія 

https://law.chnu.edu.ua/mizhnarodne-

studentske-stazhuvannia/ 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159090481104723?notif_

id=1617252590375207&notif_t=feedba

ck_reaction_generic&ref=notif 

https://prnt.sc/11audwg 

37 29.03.2021 К.ю.н., доц. А. В. 

Бурка 

вебінар Harvard Business Review: Turn 

Departing Employees Into Loyal Alumni 

(Гарвардський бізнес-огляд: 

перетворіть співробітників, що 

виїжджають (залишають компанію), 

на відданих випускників). 

Спікери: Erin Makarius Ph.D. Associate 

Professor College of Business at The 

University Of Akron Alison Dachner 

Ph.D. Associate Professor The Boler 

College Of Business Jhon Carroll 

University James Sinclair Principal 

Enterprise Alumni. 

https://law.chnu.edu.ua/harvard-

business-review-turn-departing-

employees-into-loyal-alumni/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=

3780158078771090&set=pcb.3780158

425437722 

https://prnt.sc/11aueaj 

 

38 01.04.21 Студенти, 

викладачі, 

аспіранти 

відкрита лекція керівниці відділу по 

правах мігрантів у Польщі (OSCE 

Poland), Європейської судової 

медіаторки, адвокатки з багаторічним 

досвідом Ірини Петрунько зі 

студентами юридичного факультету 

ЧНУ на тему: «Врегулювання 

спадкових спорів з іноземним 

https://law.chnu.edu.ua/zustrich-z-

irynoiu-petrunko/ 

 

https://prnt.sc/11auc0o 

 

https://law.chnu.edu.ua/bankrutstvo-problemy-realnist-perspektyvy/
https://law.chnu.edu.ua/sotsialne-pidpryiemnytstvo-jan-urban-sandal/
https://law.chnu.edu.ua/sotsialne-pidpryiemnytstvo-jan-urban-sandal/
https://law.chnu.edu.ua/dystantsiine-navchannia-u-nimechchyni/
https://law.chnu.edu.ua/dystantsiine-navchannia-u-nimechchyni/
https://www.facebook.com/michael.savchyn/posts/10159622209599887?notif_id=1615985821441569&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif
https://www.facebook.com/michael.savchyn/posts/10159622209599887?notif_id=1615985821441569&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif
https://www.facebook.com/michael.savchyn/posts/10159622209599887?notif_id=1615985821441569&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif
https://www.facebook.com/michael.savchyn/posts/10159622209599887?notif_id=1615985821441569&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159058800839723?notif_id=1616054633630046&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159058800839723?notif_id=1616054633630046&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159058800839723?notif_id=1616054633630046&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159058800839723?notif_id=1616054633630046&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-lektsiia-profesora-mykhaila-savchyna/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-lektsiia-profesora-mykhaila-savchyna/
https://law.chnu.edu.ua/mizhnarodne-studentske-stazhuvannia/
https://law.chnu.edu.ua/mizhnarodne-studentske-stazhuvannia/
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159090481104723?notif_id=1617252590375207&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159090481104723?notif_id=1617252590375207&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159090481104723?notif_id=1617252590375207&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159090481104723?notif_id=1617252590375207&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://prnt.sc/11audwg
https://law.chnu.edu.ua/harvard-business-review-turn-departing-employees-into-loyal-alumni/
https://law.chnu.edu.ua/harvard-business-review-turn-departing-employees-into-loyal-alumni/
https://law.chnu.edu.ua/harvard-business-review-turn-departing-employees-into-loyal-alumni/
https://www.facebook.com/photo?fbid=3780158078771090&set=pcb.3780158425437722
https://www.facebook.com/photo?fbid=3780158078771090&set=pcb.3780158425437722
https://www.facebook.com/photo?fbid=3780158078771090&set=pcb.3780158425437722
https://prnt.sc/11aueaj
https://law.chnu.edu.ua/zustrich-z-irynoiu-petrunko/
https://law.chnu.edu.ua/zustrich-z-irynoiu-petrunko/
https://prnt.sc/11auc0o


елементом» 

39 08.04.2021 Студенти, 

викладачі, 

аспіранти 

відкрита зустріч студентів, аспірантів 

та викладачів юридичного факультету 

ЧНУ з проректором з 

університетського іміджу, 

міжнародних відносин та 

європейського розвитку Університету 

«Ştefan cel Mare» м. Сучава (Румунія), 

професором Департаменту 

гуманітарних і суспільно-політичних 

наук, Штефаном Пуричем. 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-

lektsiia-prof-shtefana-purycha/ 

https://prnt.sc/11auajw 

 

 

40 12.04.2021 Викладачі 

кафедри 

приватного права  

В.М. Никифорак,  

О. В. Кіріяк 

відкрита онлайн-лекція у формі 

вебінару на тему «Сімейний бізнес: 

що може піти не так? Ми родина!», 

організована школою бізнесу 

«Аспер», що розташована в 

університеті Манітоби, (кампус Форт-

Гаррі в Південному Вінніпезі, 

Канада). 

https://law.chnu.edu.ua/vebinar-z-

simeinoho-pidpryiemnytstva-v-kanadi/ 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159121257469723?notif_

id=1618414236990261&notif_t=feedba

ck_reaction_generic&ref=notif 

https://prnt.sc/11e4ql8 

41 09.09.2021 Викладачі та 

студенти, 

аспіранти  

Зустріч з професором Лондонського 

університету Браяном Горліком 

https://law.chnu.edu.ua/profesor-

londonskoho-universytetu-brian-gorlik-

vidvidav-yurfak-chnu/ 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159434549024723?notif_

id=1631376092830220&notif_t=feedba

ck_reaction_generic&ref=notif 

https://prnt.sc/1rueoho 

42 24.09. 2021 Соціальне 

підприємництво

2  

Бакалаври ОПП «Право» і ОПП 

«Міжнародне право» 

https://law.chnu.edu.ua/sotsialne-

pidpryiemnytstvo-2-0/ 

 

https://prnt.sc/1tuucyq 

 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159456656519723?comm

ent_id=10159461516559723&notif_id=

1632507939086548&notif_t=feed_com

ment&ref=notif 

 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159461658114723?notif_

id=1632768396023338&notif_t=feedba

ck_reaction_generic&ref=notif 

https://law.chnu.edu.ua/mozhlyvist-

yaku-ne-varto-vtrachaty/ 

43 14.09-

16.09. 

2021 

Четверта 

щорічна 

конференція для 

молодих учених 

з питань 

медичного права 

пройшла в 

Єревані з 14 по 

16 вересня 2021 

р (Вірменія) 

Д.ю.н., доц. кафедри теорії права Л. І. 

Заморська 

https://www.facebook.com/permalink.p

hp?story_fbid=1294522217667484&id

=100013291540516&notif_id=1632935

011205058&notif_t=story_reshare&ref

=notif 

 

https://law.chnu.edu.ua/konferentsiia-

dlia-molodykh-vchenykh-v-yerevani/ 

 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159464778844723?notif_

id=1632935001577767&notif_t=feedba

ck_reaction_generic&ref=notif 

 

https://prnt.sc/1u462me 

 

44 04.10.2021 Бінарна лекція 4 

жовтня 2021 

року відбулася 

бінарна лекція на 

тему: «Об’єкти 

цивільних прав». 

к.ю.н., доцента кафедри приватного 

права Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича О. 

В. Кіріяк та старшого лектора 

Молдовського державного 

університету (Республіка Молдова), 

нотаріуса В. О. Піструги 

https://law.chnu.edu.ua/lektsiia-

obiekty-tsyvilnykh-prav/ 

 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159473904139723?notif_

id=1633444946332841&notif_t=feedba

ck_reaction_generic&ref=notif 

 

https://prnt.sc/1uwldt0  
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https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159461658114723?notif_id=1632768396023338&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159461658114723?notif_id=1632768396023338&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159461658114723?notif_id=1632768396023338&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159461658114723?notif_id=1632768396023338&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1294522217667484&id=100013291540516&notif_id=1632935011205058&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1294522217667484&id=100013291540516&notif_id=1632935011205058&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1294522217667484&id=100013291540516&notif_id=1632935011205058&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1294522217667484&id=100013291540516&notif_id=1632935011205058&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1294522217667484&id=100013291540516&notif_id=1632935011205058&notif_t=story_reshare&ref=notif
https://law.chnu.edu.ua/konferentsiia-dlia-molodykh-vchenykh-v-yerevani/
https://law.chnu.edu.ua/konferentsiia-dlia-molodykh-vchenykh-v-yerevani/
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159464778844723?notif_id=1632935001577767&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159464778844723?notif_id=1632935001577767&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159464778844723?notif_id=1632935001577767&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159464778844723?notif_id=1632935001577767&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://prnt.sc/1u462me
https://law.chnu.edu.ua/lektsiia-obiekty-tsyvilnykh-prav/
https://law.chnu.edu.ua/lektsiia-obiekty-tsyvilnykh-prav/
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159473904139723?notif_id=1633444946332841&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159473904139723?notif_id=1633444946332841&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159473904139723?notif_id=1633444946332841&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159473904139723?notif_id=1633444946332841&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://prnt.sc/1uwldt0


45 24.09.2021

- 

Соціальне 

підприємництво

2  

Бакалаври ОПП «Право» і ОПП 

«Міжнародне право» 

https://law.chnu.edu.ua/sotsialne-

pidpryiemnytstvo-2-0/ 

 

https://prnt.sc/1tuucyq 

 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159456656519723?comm

ent_id=10159461516559723&notif_id=

1632507939086548&notif_t=feed_com

ment&ref=notif 

 

https://www.facebook.com/oksana.pidl

ubna/posts/10159461658114723?notif_

id=1632768396023338&notif_t=feedba

ck_reaction_generic&ref=notif 

https://law.chnu.edu.ua/mozhlyvist-

yaku-ne-varto-vtrachaty/ 

46 07.10.2021 7 жовтня 

2021року 4 

жовтня 2021 

року відбулася 

відкрита онлайн-

лекція 

професорки 

кафедри 

цивільного права 

№ 2 

Національного 

юридичного 

університету 

імені Ярослава 

Мудрого, (м. 

Харків, Україна) 

на тему: 

«Здійснення та 

захист цивільних 

і сімейних прав». 

Д.ю.н., проф. кафедри цивільного права 

№ 2 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 

(м. Харків, Україна) Ольги Анатоліївни 

Явор 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-

lektsiia-prof-o-yavor/ 

47 22.10.2021 22 жовтня 2021 

року на базі 

кафедри 

приватного 

права 

юридичного 

факультету ЧНУ 

відбулася ІІ 

Міжнародна 

онлайн 

конференція на 

тему: «Правові 

виклики 

сучасності: 

захист прав 

людини в умовах 

пандемії». 

Співорганізаторами події були: 

кафедра Європейського права 

юридичного факультету Університету 

м. Бялосток (Республіка Польща), 

кафедра трудового права 

Національного юридичного 

університету ім. Я. Мудрого (м. Харків, 

Україна), а також Філіал Університету 

м. Бялосток у Вільнюсі (Литовська 

Республіка). 

https://law.chnu.edu.ua/konf-zakhyst-

prav-liudyny-v-umovakh-pandemii/ 

 

https://www.facebook.com/122417424

458672/posts/4870010496365984/?d=n 

 

https://www.facebook.com/nataliya.kly

etsova/posts/4771511539560135?com

ment_id=4771728789538410&reply_c

omment_id=4772014922843130&notif

_id=1634904153673871&notif_t=ment

ions_comment&ref=notif 

 

48 29.10. 2021 29 жовтня 2021 

року кафедрою 

процесуального 

права було 

проведено V 

міжнародну 

науково-

практичеу 

конференцію 

«Сучасні 

виклики та 

актуальні 

проблеми 

судової реформи 

в Україні». 

 Співорганізаторами конференції 

виступили: Національна академія 

правових наук України, Національна 

школа суддів України, Координатор 

проектів ОБСЄ в Україні, Німецько-

Українське об’єднання юристів, 

кафедра адвокатури, кафедра 

конституційного права України, 

кафедра судоустрою та прокурорської 

діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 

кафедра нотаріального, виконавчого 

процесу та адвокатури, прокуратури, 

судоустрою Навчально-наукового 

інституту права Київського 

національного університету імені 

http://www.chnu.edu.ua/index.php?pag

e=ua/news&data[5012][id]=15377 

 

https://law.chnu.edu.ua/5-konf-

suchasni-vyklyky-ta-aktualni-

problemy-sudovoi-reformy-v-ukraini/ 

 

https://law.chnu.edu.ua/sotsialne-pidpryiemnytstvo-2-0/
https://law.chnu.edu.ua/sotsialne-pidpryiemnytstvo-2-0/
https://prnt.sc/1tuucyq
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159456656519723?comment_id=10159461516559723&notif_id=1632507939086548&notif_t=feed_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159456656519723?comment_id=10159461516559723&notif_id=1632507939086548&notif_t=feed_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159456656519723?comment_id=10159461516559723&notif_id=1632507939086548&notif_t=feed_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159456656519723?comment_id=10159461516559723&notif_id=1632507939086548&notif_t=feed_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159456656519723?comment_id=10159461516559723&notif_id=1632507939086548&notif_t=feed_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159461658114723?notif_id=1632768396023338&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159461658114723?notif_id=1632768396023338&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159461658114723?notif_id=1632768396023338&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/10159461658114723?notif_id=1632768396023338&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://law.chnu.edu.ua/konf-zakhyst-prav-liudyny-v-umovakh-pandemii/
https://law.chnu.edu.ua/konf-zakhyst-prav-liudyny-v-umovakh-pandemii/
https://www.facebook.com/122417424458672/posts/4870010496365984/?d=n
https://www.facebook.com/122417424458672/posts/4870010496365984/?d=n
https://www.facebook.com/nataliya.klyetsova/posts/4771511539560135?comment_id=4771728789538410&reply_comment_id=4772014922843130&notif_id=1634904153673871&notif_t=mentions_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/nataliya.klyetsova/posts/4771511539560135?comment_id=4771728789538410&reply_comment_id=4772014922843130&notif_id=1634904153673871&notif_t=mentions_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/nataliya.klyetsova/posts/4771511539560135?comment_id=4771728789538410&reply_comment_id=4772014922843130&notif_id=1634904153673871&notif_t=mentions_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/nataliya.klyetsova/posts/4771511539560135?comment_id=4771728789538410&reply_comment_id=4772014922843130&notif_id=1634904153673871&notif_t=mentions_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/nataliya.klyetsova/posts/4771511539560135?comment_id=4771728789538410&reply_comment_id=4772014922843130&notif_id=1634904153673871&notif_t=mentions_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/nataliya.klyetsova/posts/4771511539560135?comment_id=4771728789538410&reply_comment_id=4772014922843130&notif_id=1634904153673871&notif_t=mentions_comment&ref=notif
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news&data%5b5012%5d%5bid%5d=15377
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news&data%5b5012%5d%5bid%5d=15377
https://law.chnu.edu.ua/5-konf-suchasni-vyklyky-ta-aktualni-problemy-sudovoi-reformy-v-ukraini/
https://law.chnu.edu.ua/5-konf-suchasni-vyklyky-ta-aktualni-problemy-sudovoi-reformy-v-ukraini/
https://law.chnu.edu.ua/5-konf-suchasni-vyklyky-ta-aktualni-problemy-sudovoi-reformy-v-ukraini/


Тараса Шевченка та Тренінговий центр 

прокурорів України. 

49 28.10. 2021  28 жовтня 2021 

року к.ю.н., 

доцент кафедри 

приватного 

права О. В. 

Кіріяк виступила 

в якості 

ключового 

спікера у рамках 

Дискусійної 

Секції 78-го 

Самміта з 

актуальних 

питань 

соціального 

підприємництва 

(Summit 

Conversation on 

Emerging Issues 

in Social 

Entrepreneurship)  

організатор Інститут д.ф. Я.-У. Сандала 

(Норвегія). 

https://law.chnu.edu.ua/uchast-u-78-

mu-sammiti-z-sotsialnoho-

pidpryiemnytstva/ 

50 04.11.2021  4 листопада 2021 

року відбулася 

відкрита онлайн-

лекція на 

тему: «Права на 

чужі речі». 

професор кафедри юридичних 

дисциплін Сумської філії Харківського 

національного університету внутрішніх 

справ Наталії Олександрівни Горобець 

https://law.chnu.edu.ua/vidhuk-na-

lektsiiu-prava-na-chuzhi-rechi/ 

 



Освітні, наукові та виховні заходи юридичного факультету 

(листопад 2021 – січень 2022 рр.) 

 11.11.2021 В межах реалізації проекту «Рівність 

заради безпеки» юридичний факультет 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича долучився до 

підписання Меморандуму коаліції 

BUKOVYNA1325. 

асистенка кафедри публічного 

права юридичного факультету 

Наталя Волкова. 

Перша заступниця О. В. Меленко 

https://law.chnu.edu.ua/zhinky-myr-bezpeka/ 

 

 11.11.2021 Бінарне заняття  на базі Головного 

управління національної поліції в 

Чернівецькій області з дисципліни 

“Адміністративне право України” 

доктор юридичних наук, доцент 

кафедри публічного права Ігор 

Ковбас, асистент кафедри 

публічного права юридичного 

факультету ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича Павло Крайній, за 

безпосереднього сприяння 

Начальника управління 

превентивної діяльності 

Головного управління 

національної поліції в 

Чернівецькій області, 

підполковника поліції 

Святослава Кішлара 

https://law.chnu.edu.ua/pro-admin-vidpovidalnist-

ta-pravoporushennia-hovoryly-z-pratsivnykamy-

hunp-v-chernivetskii-oblasti/ 

 

 12.11.21  Круглий стіл на тему «Атмосферне 

повітря: проблеми правової охорони». 

викладачками кафедри 

публічного права Козмуляк 

Катериною та Волковою 

Наталією 

https://law.chnu.edu.ua/atmosferne-povitria-

problemy-pravovoi-okhorony/ 

 

 18.11.21 Відкрита онлайн-лекція, на тему: «Право 

інтелектуальної власності як основа 

існування прав авторів та винахідників». 

кандидатка юридичних наук 

доцентка кафедри цивільного 

права і процесу Юридичного 

факультету Національного 

авіаційного університету (м. 

Київ) Валерії Вікторівни 

Філінович 

https://law.chnu.edu.ua/pravo-intelektualnoi-

vlasnosti-yak-osnova-isnuvannia-prav-avtoriv-ta-

vynakhidnykiv/ 

 

 26.11.21 Міжнародний науково-практичний захід 

«Буковинські осінні адміністративні 

читання». 

Кафедра публічного права 

юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича в рамках 

https://law.chnu.edu.ua/bukovynski-osinni-

administratyvni-chytannia/ 

 

https://law.chnu.edu.ua/zhinky-myr-bezpeka/
https://law.chnu.edu.ua/pro-admin-vidpovidalnist-ta-pravoporushennia-hovoryly-z-pratsivnykamy-hunp-v-chernivetskii-oblasti/
https://law.chnu.edu.ua/pro-admin-vidpovidalnist-ta-pravoporushennia-hovoryly-z-pratsivnykamy-hunp-v-chernivetskii-oblasti/
https://law.chnu.edu.ua/pro-admin-vidpovidalnist-ta-pravoporushennia-hovoryly-z-pratsivnykamy-hunp-v-chernivetskii-oblasti/
https://law.chnu.edu.ua/atmosferne-povitria-problemy-pravovoi-okhorony/
https://law.chnu.edu.ua/atmosferne-povitria-problemy-pravovoi-okhorony/
https://www.facebook.com/valeriia.filinovich
https://www.facebook.com/valeriia.filinovich
https://law.chnu.edu.ua/pravo-intelektualnoi-vlasnosti-yak-osnova-isnuvannia-prav-avtoriv-ta-vynakhidnykiv/
https://law.chnu.edu.ua/pravo-intelektualnoi-vlasnosti-yak-osnova-isnuvannia-prav-avtoriv-ta-vynakhidnykiv/
https://law.chnu.edu.ua/pravo-intelektualnoi-vlasnosti-yak-osnova-isnuvannia-prav-avtoriv-ta-vynakhidnykiv/
https://law.chnu.edu.ua/bukovynski-osinni-administratyvni-chytannia/
https://law.chnu.edu.ua/bukovynski-osinni-administratyvni-chytannia/


національного марафону 

наукових заходів 

 26.11.21 У 315 аудиторії юридичного факультету 

відбувся факультетський етап 

інтелектуальної гри «Brain Ring». 

 https://law.chnu.edu.ua/intelektualna-hra-brein-

rynh/ 

 

 30.11.21 У приміщенні Чернівецького окружного 

адміністративного суду відбулось 

відкрите бінарне заняття на тему: 

«Судовий захист прав людини» 

проведене для студентів 2, 3 та 4 курсів 

юридичного факультету.  

Організовано захід спільно із 

суддею – спікером суду, 

кандидатом юридичних 

наук Олегом Анасімовим та 

викладачами юридичного 

факультету: доктором 

юридичних наук, доцентом 

кафедри публічного права Ігорем 

Ковбасом, кандидаткою 

юридичних наук, доценткою 

кафедри процесуального 

права Людмилою Остафійчук, 

кандидаткою юридичних наук, 

доценткою кафедри публічного 

права Лідією Вдовіченою та 

асистентом кафедри публічного 

права Павлом Крайнім. 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryte-binarne-zaniattia-

v-chernivetskomu-oas/ 

 

 30.11.21  Інтерактивне лекційне заняття на тему: 

“Медіація як вихід з конфліктної 

ситуації”. 

К.ю.н. Лідія Нестеренко, 

керівниця навчально-наукової 

лабораторії медіації, переговорів 

та арбітражу, на запрошення 

доцентки кафедри бізнесу та 

управління персоналом к.ю.н. 

Наталії Філіпчук, 

https://law.chnu.edu.ua/akademichna-spivpratsia-

yurydychnoho-ta-ekonomichnoho-fakultetiv/ 

 

 01.12.21 Лабораторією Людських Прав, було 

проведено офлайн захід за участю 

начальника відділу захисту інтересів 

дітей та протидії насильству Чернівецької 

обласної прокуратури – Кініщук 

Людмили Іванівни  

студенти юридичного факультету 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича 

https://law.chnu.edu.ua/profesiine-sviato-den-

pratsivnykiv-prokuratury/ 

 

 02.12.21  Відкрите судовоме засідання по розгляду 

адміністративної справи у приміщенні 

Чернівецького окружного 

адміністративного суду. 

студенти другого курсу 

юридичного факультету 

https://law.chnu.edu.ua/studenty-2-kursu-na-

vidkrytomu-sudovomu-zasidanni/ 

 

 02.12.21 Науково-практичний семінар, Студентка Віталіна Єримей https://law.chnu.edu.ua/suchasne-rabstvo-chym-

https://law.chnu.edu.ua/intelektualna-hra-brein-rynh/
https://law.chnu.edu.ua/intelektualna-hra-brein-rynh/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryte-binarne-zaniattia-v-chernivetskomu-oas/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryte-binarne-zaniattia-v-chernivetskomu-oas/
https://law.chnu.edu.ua/akademichna-spivpratsia-yurydychnoho-ta-ekonomichnoho-fakultetiv/
https://law.chnu.edu.ua/akademichna-spivpratsia-yurydychnoho-ta-ekonomichnoho-fakultetiv/
https://law.chnu.edu.ua/profesiine-sviato-den-pratsivnykiv-prokuratury/
https://law.chnu.edu.ua/profesiine-sviato-den-pratsivnykiv-prokuratury/
https://law.chnu.edu.ua/studenty-2-kursu-na-vidkrytomu-sudovomu-zasidanni/
https://law.chnu.edu.ua/studenty-2-kursu-na-vidkrytomu-sudovomu-zasidanni/
https://law.chnu.edu.ua/suchasne-rabstvo-chym-zahrozhuiut-mify-pro-shcho-poperedzhaiut-fakty/


присвячений цим вкрай важливим 

питанням, відбувся 2 грудня у 

Львівському державному університеті 

внутрішніх справ. Подія проходила у 

рамках Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» та 

проєкту «Впровадження Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в умовах централізації у 

Львівській області». 

zahrozhuiut-mify-pro-shcho-poperedzhaiut-fakty/ 

 

 03.12.21 зустріч з дітьми в центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей служби у 

справах дітей Чернівецької обласної 

державної адміністрації 

учасники Лабораторії людських 

прав – студенти юридичного 

факультету ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича. 

https://law.chnu.edu.ua/borotba-z-bulinhom-v-

suchasnykh-realiiakh/ 

 

 03.12.21 Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» та проєкту «Впровадження 

Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, в умовах 

централізації у Львівській області». 

Студентка юридичного 

факультету Чернівецького 

національного університету імені 

Юрія Федьковича 3-го курсу 

Єримей Віталіна виступила із 

доповіддю на тему: «Зараження 

венеричними захворюваннями та 

ВІЧ-інфекцією: жертви та 

ситуації». 

https://law.chnu.edu.ua/suchasne-rabstvo-chym-

zahrozhuiut-mify-pro-shcho-poperedzhaiut-fakty/ 

 

 09.12.21 Юридичним факультетом Молдовського 

державного університету (м. Кишинів) 

організовано проведення міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Держава, безпека і права людини в 

цифрову епоху» 

Асистент кафедри публічного 

права юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича Павло 

Крайній виступив з доповіддю 

яка стосувалась порівняльного 

аналізу особливостей правового 

регулювання громадських рад в 

країнах англо-саксонської та 

романо-германської правових 

сімей 

https://law.chnu.edu.ua/derzhava-bezpeka-i-prava-

liudyny-v-tsyfrovu-epokhu/ 

 

 9-10.12. 

2021  

Міжнародна науково-практична 

конференція «CRIMES ON THE SEAS – 

INFRINGEMENT OF HUMAN RIGHTS», 

яка проводилась Морським 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри Європейського 

права та порівняльного 

правознавства Іван Торончук та 

https://law.chnu.edu.ua/crimes-on-the-seas-

infringement-of-human-rights/ 
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університетом Констанци (Румунія). асистент кафедри публічного 

права Павло 

Крайній юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича 

 09.12.21 на базі юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

відбулись Наукові читання пам’яті Ганса 

Гросса: міжнародна науково-практична 

конференція. 

У роботі конференції взяли 

участь вчені Болгарії (професор 

Йонко Кунчев), Молдови (д.ю.н. 

Ботнару Стела, доц Лілія Гирла, 

Mihaela Vidaicu.), Австрії 

(Christian Bachhiesl- куратор 

музею Гаса Гросса і кримінології 

та Nina Kaiser асистентка 

університету міста Грац), видатні 

вчені-криміналісти України  

https://law.chnu.edu.ua/naukovi-chytannia-pamiati-

hansa-hrossa/ 

 

 11.12.21 Х Ювілейна Школа з Фінансового та 

Банківського права. 

Чернівецький осередок Ліги 

студентів АПУ у співпраці з 

кафедрою публічного права 

юридичного факультету 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

організували та провели Х 

Ювілейну Школу з Фінансового 

та Банківського права. 

https://law.chnu.edu.ua/desiata-shkola-z-

finansovoho-ta-bankivskoho-prava/ 

 

 14.12.21 Публічна лекція з адміністративного 

права.  

Лектором виступив завідувач 

кафедри адміністративного та 

господарського права 

юридичного факультету 

Запорізького національного 

університету, доктор юридичних 

наук, професор Колпаков Валерій 

Костянтинович з темою: 

“Адміністративне право в умовах 

постмодерну: генезис, сучасність 

та еволюція”. 

https://law.chnu.edu.ua/publichna-lektsiia-

profesora-kolpakova-valeriia/ 

 

 22.12.21  Вперше організовано та проведено 

регіональний конкурс наукових робіт 

«Юний правник»  

Юридичний факультет 

Чернівецького національного 

університету 

https://law.chnu.edu.ua/rehionalnyi-konkurs-

naukovykh-robit-yunyi-pravnyk/ 

 

 28.12.21 Засідання наукового гуртка з Цивільного Кафедра приватного права https://law.chnu.edu.ua/osoblyvosti-oformlennia-
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права, що був присвячений проблемам 

укладення договорів купівлі продажу 

земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва після 

скасування мараторію. 

(керівник гуртка к.ю.н., ас. 

Кафедри приватного права С. В. 

Галкевич) 

dohovoriv-kupivli-prodazhu-zd-dlia-vedennia-

tovarnoho-sh-vyrobnytstva/ 

 

 04.01.22 доктор філософії, професор Я.-У. Сандал 

(Норвегія) 

відбулася урочиста церемонія 

віртуального вручення дипломів 

тим студентам юридичного 

факультету, які впродовж 2-х 

семестрів пройшли 3 навчальні 

курси в рамках дисципліни 

“Соціальне підприємництво” 

(англійською мовою), проведені у 

період з вересня по грудень 2021 

року 

 

 11.01.22 К.ю.н, доц кафедри приватного права О. 

В. Кіріяк 

Вебінар  

Juristische Fakultät der Humboldt-

Universität zu Berlin - HU Berlin, 

де професором європейського 

права Амстердамського 

університету Christina Eckes 

читається відкрита лекція на тему 

”Global Warming as a Threat to 

Democracy in Europe: What Role 

for the Judiciary?” 

 

https://www.facebook.com/oksana.pidlubna/posts/1

0159658012634723?notif_id=1641922043784287

&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif 
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