
Наукові заходи, організовані та проведені із залученням магістрів 

юридичного факультету Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, які навчаються за спеціальністю 293 

Міжнародне право, галузі знань 29 Міжнародні відносини 

1. 17-21 вересня 2018 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича організовано та проведено лекцію з міжнародного 

комерційного арбітражу та американської юриспруденції доктора права, адвоката та 

практикуючого арбітра зі США Роя Гонаса. Магістри юридичного факультету були 

слухачами проведеного заходу http://lawfaculty.chnu.edu.ua/zavershyvsia-tsykl-lektsii-z-

mizhnarodnoho-komertsiinoho- arbitrazhu-ta-amerykanskoi-iurysprudentsii/  

2. 22 жовтня 2018 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича було організовано та проведено лекцію 

практикуючих суддів з Німеччини - доктора права, судді Апеляційного соціального суду 

м. Гамбурга Андерса Леопольда та доктора права, судді Земельного суду м. Гамбурга 

Корнелії Вьольк. Магістри юридичного факультету були слухачами проведеного заходу. 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/lektsii-nimetskykh-suddiv/  

3. 6 листопада 2018 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича відбулась зустріч здобувачів вищої освіти, у тому числі й здобувачів 

юридичної освіти, із Заступником Голови Представництва Європейського Союзу в 

Україні Аннікою Вайдеманн. Магістри юридичного факультету були слухачами 

проведеного заходу. 

https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/mahistry/Naukovi-zakhody-mahistry-081.pdf  

4. 19 листопада 2018 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича організовано та проведено Круглий стіл 

«Академічна доброчесність для початківців». Магістри юридичного факультету були 

слухачами проведеного заходу. 

 http://lawfaculty.chnu.edu.ua/vidbuvsia-zakhid-akademichna-dobrochesnist-dliapochatkivtsiv/  

5. 19-20 листопада 2018 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича за сприяння програми USAID «Нове правосуддя» організовано та проведено 

міжцивілізаційний (в тім числі міжнародний, міжконтинентальний) Круглий стіл 

юридичних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, з одного боку, та Університету Вашингтона і Лі (Лексінгтон, штат 

Вірджинія, США), з іншого боку, предметом якого були проблеми морально-етичні 

правила життєдіяльності університетської академічної спільноти як такої та проблеми 

впровадження їх у повсякденне буття університетських спільнот. Зі своїми виступами під 

час обговорення виступили Брант Гелвіг, декан, професор права Школи права, 

Університет Вашингтона і Лі (Лексінгтон, штат Вірджинія, США) (через Skype), Спіді 

Райс, професор Школи права, Університету Вашингтона і Лі (Лексінгтон, штат 

Вірджинія, США). Магістри юридичного факультету були слухачами проведеного 

заходу.http://lawfaculty.chnu.edu.ua/moralno-etychnyi-minimumiurydychnoho-fakultetu- 

chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-iuriiafedkovycha-problemy- vprovadzhennia/  

6. 23 березня 2019 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича у рамках сертифікатної програми «Європейське 

право» організовано та проведено читання інтерактивних лекцій «Вступ до 

європейського права», «Формування Європейського Союзу» професора юридичного 

факультету Університету прикладних наук м. Трір (ФРН) Майкла Хакенберга Магіcтри 

юридичного факультету були слухачами проведеного заходу.  

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/spivpratsia-iurydychnoho-fakultetu-universytetu-ta 

iurydychnykh-fakultetiv-universytetiv-nimechchyny-i-avstrii-uriznomanitniuietsia-ta-

pohlybliuietsia/  

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/zavershyvsia-tsykl-lektsii-z-mizhnarodnoho-komertsiinoho-%20arbitrazhu-ta-amerykanskoi-iurysprudentsii/
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/zavershyvsia-tsykl-lektsii-z-mizhnarodnoho-komertsiinoho-%20arbitrazhu-ta-amerykanskoi-iurysprudentsii/
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/lektsii-nimetskykh-suddiv/
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http://lawfaculty.chnu.edu.ua/moralno-etychnyi-minimumiurydychnoho-fakultetu-%20chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-iuriiafedkovycha-problemy-%20vprovadzhennia/
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/moralno-etychnyi-minimumiurydychnoho-fakultetu-%20chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-iuriiafedkovycha-problemy-%20vprovadzhennia/
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/spivpratsia-iurydychnoho-fakultetu-universytetu-ta%20iurydychnykh-fakultetiv-universytetiv-nimechchyny-i-avstrii-uriznomanitniuietsia-ta-pohlybliuietsia/
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/spivpratsia-iurydychnoho-fakultetu-universytetu-ta%20iurydychnykh-fakultetiv-universytetiv-nimechchyny-i-avstrii-uriznomanitniuietsia-ta-pohlybliuietsia/
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/spivpratsia-iurydychnoho-fakultetu-universytetu-ta%20iurydychnykh-fakultetiv-universytetiv-nimechchyny-i-avstrii-uriznomanitniuietsia-ta-pohlybliuietsia/


 7. 17-18 травня 2019 року в рамках співпраці кафедр публічного права, Європейського 

права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та факультету права та 

адміністративних наук Сучавського університету «Штефан чел Маре» організовано та 

проведено 3-тю міжнародну наукову конференцію «Етичні та соціальні виміри в 

державному управлінні та праві». Магістри юридичного факультету брали активну 

участь в організації та проведенні заходу.  

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

8. 27 вересня 2019 року спільно з ініціативою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (Україна) та Сучавського університету імені Стефана чел Маре 

(Румунія) організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Новітні ціннісні виклики юридичній освіті та науці: історія та сучасність». Магістри 

юридичного факультету брали участь в організації та проведенні заходу. 

http://chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news&data[5012][id]=11736  

9. 1-2 липня 2020 року за ініціативи та організації університету «Штефана чел Маре» 

(Румунія), Молдовського державного університету (Молдова), Запорізького 

національного університету (Україна), Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (Україна), Науково-дослідного інституту державного будівництва та 

місцевого самоврядування НАПрН України (Україна), Навчальнонаукової лабораторії 

дослідження проблем службового права НАПрН України (Україна), Центру українсько-

європейського наукового співробітництва, ВД «Гельветика» (Україна), ВГО «Асоціація 

фахівців адміністративного права» (Україна), ГО «Європейський центр верховенства 

права» (Україна) проведено тематичний онлайн-дискурс на платформі Zoom на тему 

«Можливості та виклики підготовки докторів філософії (PhD) спеціальності 081 право: 

практика закладів вищої освіти України, Румунії, Молдови» до участі у якому 

долучилось понад 100 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України, 

Румунії, Молдови, наукові працівники наукових установ НАПрН України, юристи-

практики, здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів 

вищої освіти, представники громадських професійних правничих організацій, 

видавництв фахової літератури, представники органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування Магістри юридичного факультету були слухачами 

проведеного заходу https://law.chnu.edu.ua/dosvid-pidhotovky-doktoriv-filosofii-z-prava/  

10. 26-27 листопада 2020 року в рамках співпраці кафедр публічного права, Європейського 

права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та факультету права та 

адміністративних наук Сучавського університету «Штефан чел Маре» організовано та 

проведено 5-ту міжнародну наукову конференцію «Етичні та соціальні виміри в 

державному управлінні та праві» Магістри юридичного факультету взяли участь в 

організації та проведенні заходу https://law.chnu.edu.ua/etychni-ta-sotsialni-vymiry-v-

derzhavnomu-upravlinni-ta-pravi/  

11. 8 квітня 2021 року відбулася 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. Магістри юридичного факультету брали активну участь в підготовці заходу. 

https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-lektsiia-prof-shtefana-purycha/  

12. 21-22 квітня 2021 року юридичним факультетом Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Університетом «Овідіус» (Румунія) та Державним 

університетом Молдови (юридичний факультет) організовано та проведено студентська 

наукова конференція «Dematerialization of Law and Public Administration» Магістри 

юридичного факультету взяли участь в організації та проведенні заходу.  

https://law.chnu.edu.ua/vidkryttia-mizhnarodnoi-studentskoi-konferentsii/  

https://law.chnu.edu.ua/week-of-chernivtsi-law-school/
https://law.chnu.edu.ua/dosvid-pidhotovky-doktoriv-filosofii-z-prava/
https://law.chnu.edu.ua/etychni-ta-sotsialni-vymiry-v-derzhavnomu-upravlinni-ta-pravi/
https://law.chnu.edu.ua/etychni-ta-sotsialni-vymiry-v-derzhavnomu-upravlinni-ta-pravi/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-lektsiia-prof-shtefana-purycha/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryttia-mizhnarodnoi-studentskoi-konferentsii/


13. 20-22 травня 2021 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 

університету організовано та проведено щорічну студентську наукову конференцію 

Магістри юридичного факультету взяли участь в організації та проведенні заходу. 

https://law.chnu.edu.ua/pidsumky-shchorichnoi-studentskoi-naukovoi-konferentsii/  

14. 21 травня 2021 року кафедрою публічного права, Європейського права та порівняльного 

правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету 

організовано та проведено IV міжнародний форум «Права людини та публічне 

врядування». Магістри юридичного факультету взяли участь в організації та проведенні 

заходу.   

https://law.chnu.edu.ua/4-forum-prava-liudyny-ta-publichne-vriaduvannia/  

15. 07 червня 2021 року викладачі юридичного факультету (доцент кафедри Європейського 

права та порівняльного правознавства Іван Торончук та асистент кафедри публічного 

права Павло Крайній) взяли участь в щорічній міжнародній он-лайн конференції «Black 

Sea Maritime Cyber Security Conferences BSCySeC-2021, 5th edition», яка проводиться 

Constanta Maritime University (Румунія). https://law.chnu.edu.ua/black-sea-maritime-cyber-

security-conference-2021/  

16. 6-19 червня 2021 року доктор юридичних наук, професор, Сергій Меленко, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства 

юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича Іван Торончук взяли участь в конференції “Право майбутнього та публічне 

адміністрування в цифрову епоху. Виклики та можливості”, що проводилась на базі 

факультету права та адміністративних наук Університету «Штефана чел Маре» м. Сучава 

(Румунія). https://law.chnu.edu.ua/pravo-maibutnoho-ta-publichne-administruvannia-v-

tsyfrovu-epokhu/  

17. 21 жовтня 2021 року відбулася бінарна лекція для студентів ОП «Міжнародне право» та 

ОП «Право» на тему: «Time management як інструмент успішної кар’єри юриста 

(Управління часом в кар’єрі юриста)». Лекцію провели: Наталія Кирилюк, в.о. доцента 

кафедри Європейського права та порівняльного правознавства, та Світлана Стефанчук, 

менеджер IT проектів, НЛП практик, фасилітатор. https://law.chnu.edu.ua/time-

management-yak-instrument-uspishnoi-kariery-yurysta/  

18. 15 лютого 2022 року делегація юридичного факультету в складі першого заступника 

декана факультету, доцента Оксани Меленко, професорів Миколи Боднарука та Сергія 

Меленко, доцента Івана Торончука разом з представниками Сучавського університету 

Штефана чел Маре взяли участь у засіданні координаційного комітету з питань 

організації міжнародної конференції ESDPAL 2022 – Ethical & Social Dimensions on 

Public Administration & Law. https://law.chnu.edu.ua/espdal-2022/  

19. 17 березня 2022 року студенти юридичного факультету Чернівецького національного 

університету відвідали відкриту онлайн-лекцію професора Кристофа Шметтерера 

(Австрія, Німеччина) на тему «Карл Фрідріх Адлер – його академічний шлях з Відню до 

Чернівців і важке повернення до Австрії». Магістри юридичного факультету були 

слухачами проведеного заходу. 

 https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-onlain-lektsiia-prof-shmetterera/  

20. 14 квітня 2022 року відбулася профорієнтаційна онлайн-зустріч викладачів кафедри 

Європейського права та порівняльного правознавства та цьогорічних випускників. У 

заході взяли участь викладачі кафедри, студенти юридичного факультету 1 та 5 курсів, 

які навчаються за спеціальністю «Міжнародне право», учні 11 класу (гуманітарного 

профілю) Ліцею №11 «Престиж» м. Чернівці, Чернівецької ЗОШ І-Ш ст. та ін. 

https://law.chnu.edu.ua/chomu-varto-sohodni-obyraty-fakh-yurysta/  

21. 07 травня 2022 року на базі юридичного факультету відбувся профорієнтаційний захід 

«Стань студентом юридичного факультету на один день». Кафедра Європейського права 

і порівняльного правознавства продемонструвала модельне засідання ООН. 

https://law.chnu.edu.ua/stan-studentom-yurfaku-na-1-den/  
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https://law.chnu.edu.ua/time-management-yak-instrument-uspishnoi-kariery-yurysta/
https://law.chnu.edu.ua/espdal-2022/
https://law.chnu.edu.ua/vidkryta-onlain-lektsiia-prof-shmetterera/
https://law.chnu.edu.ua/chomu-varto-sohodni-obyraty-fakh-yurysta/
https://law.chnu.edu.ua/stan-studentom-yurfaku-na-1-den/


 20-22 травня 2022 року на базі юридичного факультету Чернівецького національного 

університету організовано та проведено щорічну студентську наукову конференцію 

Магістри юридичного факультету взяли участь в організації та проведенні заходу 

https://law.chnu.edu.ua/shchorichna-studentska-konferentsiia-2022/ 

22. 21 травня 2021 року кафедрою публічного права, Європейського права та порівняльного 

правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету 

організовано та проведено IV міжнародний форум «Права людини та публічне 

врядування» Магістри юридичного факультету взяли участь в організації та проведенні 

заходу https://law.chnu.edu.ua/provedeno-4-mizhnarodnyi-forum-prava-liudyny-ta-

publichnevriaduvannia/ https://law.chnu.edu.ua/4-forum-prava-liudyny-ta-publichne-

vriaduvannia/  

23. 26-28 травня 2022 року відбулася щорічна VII міжнародна наукова конференція, яку 

традиційно організовує кафедра Європейського права та порівняльного правознавства 

юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича та факультет права та адміністративних наук Сучавського університету імені 

Штефана чел Маре ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”. 

Магістри юридичного факультету взяли участь в організації та проведенні заходу. 

https://law.chnu.edu.ua/new-legal-challenges-in-humanitarian-crises/ 
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