
Наукові заходи, організовані та проведені із залученням студентів 

юридичного факультету Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне 

право, галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 
вересень 2022 року - лютий 2023 року 

 

1.  

22 вересня 2022 року з нагоди 145-річчя з дня народження Максиміліана Гакмана, 

професора міжнародного права, декана юридичного факультету, ректора Чернівецького 

університету в дуальній формі було проведено бінарний лекторій під назвою 

«Максиміліан Гакман: втрачене коріння в часі». Організаторами заходу виступили 

юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, Сучавський Університет «Штефан чел Маре», Опришенський музей 

археології та етнографії імені Максиміліана Гакмана, Наукова бібліотека Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Бакалаври та магістри спеціальності 

«Міжнародне право» взяли участь у проведеному заході. 

URL: https://law.chnu.edu.ua/binarnyi-lektorii-do-145-richnytsi-maksymiliana-hakmana/.   

2.  

28 вересня 2022 року у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича відбувся семінар на тему «Imagining peace during conflict» за участі 

представників громадських організацій та активістів з Італії, діяльність яких присвячена 

запобіганню насильства та пропагуванню миру. У заході взяли участь студенти 1, 2,4 та 6 

курсів юридичного факультету (спеціальності «Міжнародне право»), а також викладачі 

факультету. 

URL: https://law.chnu.edu.ua/obhovorennia-yevropeiskykh-tsinnostei-ta-protsesiv/.  

3.  

7 жовтня 2022 року у контексті відзначення 147 річниці з Дня народження Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та професійного свята, Дня юриста, 

відбулася знакова подія – зустріч адміністрації, викладачів та студентів юридичного 

факультету (спеціальностей «Право» та «Міжнародне право») з Почесним Консулом 

Латвійської Республіки у Чернівцях Іллею Хочем. 

URL: https://law.chnu.edu.ua/zustrich-z-pochesnym-konsulom-latviiskoi-respubliky-v-cv/.  

4.  

13 жовтня 2022 року кафедра Європейського права та порівняльного правознавства 

юридичного факультету за участю студентів та випускників спеціальності 293 

Міжнародне право організувала та провела онлайн-захід, який мав на меті створення 

Асоціації випускників кафедри Європейського права та порівняльного правознавства. 

Учасниками події стали викладачі кафедри, студенти 1, 2 та 5, 6 курсів, а також 

випускники, які відповіли на всі запитання, що цікавили молодше покоління. 

URL: https://www.instagram.com/p/CjqgKJBIJ6u/?igshid=YmMyMTA2M2Y=.   

5.  

20 жовтня 2022 року викладачами кафедри Європейського права та порівняльного 

правознавства було організовано зустріч із начальницею Сектору міжнародного 

поліцейського співробітництва (раніше – Укрбюро Інтерполу) Головного управління 

поліції в Чернівецькій області Анжелою Сакою. Учасниками заходу стали викладачі та 

студенти юридичного факультету. 

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

6.  

6 жовтня о 14:40 год у Блакитній залі студенти юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (спеціальностей «Право» та 

«Міжнародне право»)  мали нагоду зустрітись із керівником Антикорупційної ініціативи 

Європейського Союзу (EUACI) Алланом Пагом Крістенсеном, який розповів про шляхи 

підтримки Європейським Союзом (далі – ЄС) антикорупційної реформи в Україні, які її 

здобутки та яким чином повномасштабна війна вплинула на їх реалізацію. Зустріч 

організована юридичним факультетом. 

https://law.chnu.edu.ua/binarnyi-lektorii-do-145-richnytsi-maksymiliana-hakmana/
https://law.chnu.edu.ua/obhovorennia-yevropeiskykh-tsinnostei-ta-protsesiv/
https://law.chnu.edu.ua/zustrich-z-pochesnym-konsulom-latviiskoi-respubliky-v-cv/
https://www.instagram.com/p/CjqgKJBIJ6u/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://law.chnu.edu.ua/zustrich-z-interpol/


URL: https://law.chnu.edu.ua/zustrich-z-kerivnykom-antykoruptsiinoi-initsiatyvy-euaci-allan-

pah-kristensen/.  

7.  

27 жовтня стратегічним радником з питань митної політики Консультативної місії 

Європейського Союзу в Україні Дорелом Фронею була проведена публічна лекція 

«Митний союз ЄС і транскордонне співробітництво». На лекції були присутні студенти 

бакалаврського та магістерського рівнів юридичного факультету спеціальності «Право» і 

«Міжнародне право». Захід організовано кандидатом юридичних наук, доцентом 

кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Іваном Торончуком та 

заступником декана факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків, асистентом 

кафедри публічного права Павлом Крайнім. 

URL:  https://law.chnu.edu.ua/mytnyi-soiuz-es-i-transkordonne-spivrobitnytstvo/.   

8.  

02 листопада 2022 року на запрошення кандидатки юридичних наук, асистентки кафедри 

інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і 

права Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Ірини Кудерської  
студенти юридичного факультету змогли взяти участь у публічній онлайн-лекції 

професорки кафедри адвокатської майстерності Сієтлського університету Джанет 

Діксон. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича представляли кандидат юридичних наук, доцент кафедри Європейського 

права та порівняльного правознавства Іван Торончук та асистент кафедри публічного 

права, заступник декана факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків Павло 

Крайній. 

URL: https://law.chnu.edu.ua/pravova-systema-spoluchenykh-shtativ-ameryky/.  

9.  

16 листопада 2022 р. кафедрою Європейського права та порівняльного правознавства у 

рамках навчальної дисципліни «Права національних меншин у міжнародному праві» 

було організовано бінарне лекційне заняття для студентів юридичного факультету за 

участі гостьового лектора – Світлани Семчишин, представника Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в західних областях. На лекції були присутні 

студенти усіх курсів, зокрема і магістри. 

URL:  https://law.chnu.edu.ua/binarna-lektsiia-za-uchastiu-predstavnyka-vru-2022/.  

10.  

На честь історичного  рішення, яке прийняв Європарламент 23 листопада 2022 р. про 

визнання росії державою-спонсором тероризму, 4 грудня 2022 р. було проведено 

Модельне засідання законодавчого органу ЄС з аналогічним порядком денним у форматі 

наукового гуртка, учасниками якого були студенти бакалаврату та магістратури 

спеціальності «Міжнародне право». Спеціальним гостем заходу був Дорел Фроня, 

стратегічний радник з питань митної політики Консультативної місії Європейського 

Союзу в Україні, заступник міністра юстиції Румунії (2007-2008 р.р.), віце-президент 

Національного агентства з питань фіскального адміністрування, голова Національного 

митного управління (заступник державного секретаря) (2012-2013; 2016-2017 р.р.). 

URL: https://law.chnu.edu.ua/modelne-zasidannia-yevroparlamentu-pro-vyznannia-rf-

derzhavoiu-sponsorom-teroryzmu/.   

11.  

12 грудня 2022 року у приміщенні юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, в аудиторії Ганса Гросса відбувся перший 

молодіжний конгрес «Кава з правником». Участь у його роботі взяли студенти ОП 

«Право», «Міжнародне право» та «Медіація» (бакалаврського та магістерського рівнів). 

Серед запрошених гостей були: Євген Крук, суддя Апеляційної палати Вищого 

антикорупційного суду України; Дорел Фроня, стратегічний радник з питань митної 

політики Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, заступник міністра 

юстиції Румунії (2007-2008 р.р.), віце-президент Національного агентства з питань 

фіскального адміністрування, голова Національного митного управління (заступник 

державного секретаря) (2012-2013; 2016-2017 р.р.); Олег Анісімов, PhD, суддя-спікер 

Чернівецького окружного адміністративного суду; Інна Осіпова, приватний нотаріус 

Чернівецького нотаріального округу; Наталя Волкова, адвокат, медіатор ГО «Агенція 
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медіації та діалогу Чернівецької області» та Галина Жаровська, докторка юридичних 

наук, завідувачка кафедри кримінального права. 

URL: https://law.chnu.edu.ua/molodizhnyi-konhres-kava-z-pravnykom/.  

12.  

Кафедрою Європейського права та порівняльного правознавства 16 лютого 2023 року 

була проведена надзвичайно актуальна зустріч викладачів та студентів 2 та 3 курсів, а 

також магістрів спеціальності «Міжнародне право» юридичного факультету щодо 

європейських перспектив митної співпраці. Учасників – як викладачів, так і студентів – 

цікавили, передовсім, проблемні питання взаємовигідного співробітництва України у 

галузі митного співробітництва. У роботі заходу взяли участь Дорел Фроня, стратегічний 

радник з питань митної політики Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, 

заступник міністра юстиції Румунії (2007-2008 р.р.), віце-президент Національного 

агентства з питань фіскального адміністрування, голова Національного митного 

управління (заступник державного секретаря) (2012-2013; 2016-2017 р.р.) та Веллі-Матті 

Піува, стратегічний радник з питань митної політики Консультативної місії 

Європейського Союзу в Україні, керівник митної служби Північного регіону Фінляндії. 

URL: https://law.chnu.edu.ua/zmistovnyi-dialoh-shchodo-yevropeiskykh-perspektyv-mytnoi-

spivpratsi/.  

13.  

З 1 по 5 лютого 2023 року відбувся міжнародний з’їзд «Іnternational Strategy Meeting» у 

Празі, в якому взяла участь делегація національного правління ELSA. Про свої враження 

від участі у ньому вирішила розповісти Віце-президентка семінарів та конференцій 

Чернівецького осередку ELSA студентка юридичного факультету 222 групи 

спеціальності «Міжнародне право» Матушак Софія. Зустріч відбувалася за участі 

представників всіх курсів спеціальностей «Право» та «Міжнародне право». 

URL: https://law.chnu.edu.ua/international-strategy-meeting-elsa/.  

14.  

Студенти юридичного факультету успішно реалізують можливості академічного обміну і 

цього року шанс навчатися у рамках зимового навчального семестру 2022-2023 рр. в м. 

Клагенфурт (Австрія) отримали студенти ІV курсу спеціальності «Міжнародне 

право» Руслан Каряка та Ельвіна Гуцул. Erasmus+» – це програма ЄС, що підтримує 

проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти. Навчання в 

іноземному виші – це не тільки чудова нагода розширити власні освітні горизонти, 

отримати задоволення від спілкування зі студентами з інших країн, це й також 

презентація і свого університету за кордоном. 

URL: https://law.chnu.edu.ua/neimovirnyi-dosvid-studentskoho-obminu/.  
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