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План проведення наукових заходів  
Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого на 2022/2023 навчальний рік 
 

№ 
п/п 

Термін 
проведення 

(число, місяць, 
рік) 

Назва конференції Основні питання, 
що пропонуються для обговорення 
(назва секцій, дискусійних панелей) 

Відповідальна кафедра та особа за 
проведення заходу, контакти 

1.  7 вересня 2022 р. Кафедральний 
 науково-методичний семінар  

«Проблеми викладання дисциплін 
кримінального циклу  

в умовах воєнного стану» 
 

Проблеми викладання дисциплін 
кримінального циклу в умовах воєнного 

стану 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу 
Капліна О.В., 

вул. Пушкінська, 77,  
тел.: +38057-704-93-10, 

kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  
В режимі відеоконференції на 

платформі Zoom 
2.  12 вересня 2022 р. Кафедральний  

науково-методичний семінар 
 «Методика викладання практико-
орієнтованих навчальних дисциплін 

 (на прикладі практикуму 
«Процесуальні документи у 

кримінальному провадженні») 
 

Методика викладання практико-
орієнтованих навчальних дисциплін 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу 
Капліна О.В., 

вул. Пушкінська, 77, 
тел.: +38057-704-93-10, 

kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  
В режимі відеоконференції на 

платформі Zoom 

mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
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3.  19 вересня 2022 р. Кафедральний методичний семінар 
«Навчальний інформаційний 

електронний комплекс як сучасний засіб 
комунікації в навчальному процесі» 

Навчальний інформаційний  
електронний комплекс 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу, 
доцент Дудченко О.Ю. 

вул. Пушкінська, 77,  
тел.: +38057-704-93-10, 

kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  
В режимі відеоконференції на 

платформі Zoom 
4.  23 вересня 2022 р. Кафедральний методичний семінар 

«Підготовка та наповнення навчально-
інформаційних комплексів кафедри в 

світлі сучасної педагогічної діяльності» 

Підготовка та наповнення навчально-
інформаційних комплексів кафедри в 

світлі сучасної педагогічної діяльності 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінальної юстиції, 
Лапкін А.В. 

вул. Динамівська, 4, к. 504,  
тел.: (057) 704-90-00 

kaf_kp-ord@nlu.edu.ua  
В режимі відеоконференції на 

платформі Zoom 
5.  22 та 29 вересня 

2022 р. 
Міжнародний Академічний форум з 

питань Криму – 2022.  
Комплексний погляд на майбутнє 

- Юридичний статус Криму: визначення 
обрисів національно-територіальної 

автономії. 
- Візія економічної реінтеграції Криму: 

який півострів ми будемо відбудовувати? 
- Повернення до витоків: відродження 
корінного Криму в культурі, мові та 

історичній пам'яті. 
- Виправлення катастрофи: окупаційна 

фі  і    
   

Кафедра конституційного права 
Украйни спільно з кафедрою 

конституційного права Київського 
національного університету ім. 

Тараса Шевченко та ін. 

mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
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6.  28 вересня 2022 р. Круглий стіл. 
Проблеми викладання навчальної 

дисципліни 
 «Юридичне письмо та аналіз». 

1. Основні підходи до викладання у 
юридичних  вищих навчальних закладах 
дисциплін, спрямованих  на формування 
навичок юридичного письма та аналізу 
українського та зарубіжного досвіду. 

2. Основні вимоги до юридичних 
документів. 

3. Види юридичних документів. 
4. Основні вимоги до юридичного аналізу. 
5. Юридична аргументація та її роль для 

юридичного письма та аналізу. 
 
 

Кафедра прав людини 
 та юридичної методології. 
Т.в.о. завідувача кафедри 

 Погребняк Станіслав Петрович. 
Тел.+38503233379 
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7.  29 вересня 2022 р. 
 

Всеукраїнська  
науково-практична конференція 

 «Адаптація правової системи України 
до права Європейського союзу: 

теоретичні та практичні аспекти» 

Панель 1: теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень; 

філософія права. Панель 2: конституційне 
та муніципальне право. Панель 3: цивільне 

право та процес; сімейне та міжнародне 
приватне право; господарське та 

господарсько-процесуальне право. Панель 
4: земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоре-сурсне право. 
Панель 5: міжнародне право; право ЄС. 

Панель 6: адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. 

Панель 7: трудове право; право 
соціального забезпечення. Панель 

8: кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче 
право. 

Полтавський юридичний інститут 
 

д.ю.н., проф. Криницький І.Є. 
д.ю.н., доц.    Божко В. М. 

к.ю.н, Гаркуша А.О. 
д.ю.н., доц. Козаченко А.І. 

д.ю.н., проф. Тітко І.А. 
ас. Нога П.П. 
097-665-30-42 

eventspl1wise@gmail.com  

8.  Жовтень 2022 р. 6-й міжнародний  
медико-правовий форум  

«Правове регулювання діяльності у 
сфері охорони здоров’я» 

 

Панель 1: кримінально-правові виклики у 
сфері охорони здоров’я; Панель 2: 

епідеміологічна безпека в умовах війни та 
воєнного стану, післявоєнної відбудови; 

Панель 3: міжнародні стандарти медичної 
діяльності. Панель 4:  інтелектуальна 

власність та діджиталізація у медичній 
сфері. Панель 5:  проблеми 

фармацевтичного права. 

Полтавський юридичний інститут 
спільно з НДІ ВПЗ ім. імені 

академіка  
В.В. Сташиса НАПрН України 

 
д.ю.н., проф. Пашков В. М. 

0666931651; 
к.ю.н., доц. Гаркуша А. О. 

095-901-97-77; 
ас. Нога П. П. 
050-709-68-50. 

mailto:eventspl1wise@gmail.com


5 
 

9.  4 жовтня 2022 р. Кафедральний науково-методичний 
семінар «Формування перспективних 

напрямів наукових досліджень 
харківської школи кримінального 

процесуального права» 

Формування перспективних напрямів 
наукових досліджень харківської школи 

кримінального процесуального права 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу 
Капліна О.В., 

вул. Пушкінська, 77,  
тел.: +38057-704-93-10, 

kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  
В режимі відеоконференції на 

платформі Zoom 
10.  4 жовтня 

2022 р. 
VI Харківський міжнародний 

 юридичний форум 
 

Панельна дискусія: 
«Захист жертв війни  

в Україні» 

Панельна дискусія: 
«Захист жертв війни 

в Україні» 
 

Кафедра міжнародного права,  
доцент Оксана Сенаторова, 

тел.: 050 976 4672 

11.  05 жовтня  
2022 р. 

Панельна дискусія 
 «Проблеми адаптації кримінального 

законодавства України до acquis 
communautaire Європейського Союзу»  

 
в межах VI Харківського міжнародного 

юридичного форуму 

Питання виконання вимог ЄС для вступу 
України, наближення кримінального 

законодавства до вимог ЄС. 

Кафедра кримінального права 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

Відповідальні особи: 
Ю.В. Баулін, Ю.А. Пономаренко,  

І.А. Вишневська 

mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
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12.  07 жовтня  
2022 р.  

 

Панельна дискусія 
 "Продовольча безпека в умовах 
сучасних викликів: національно-

правовий та міжнародний аспекти" 
 

в рамках VI Харківського Міжнародного 
юридичного форуму 

 

1. Правове забезпечення продовольчої 
безпеки в Україні в умовах воєнного стану; 

2. Міжнародно-правові механізми 
забезпечення продовольчої безпеки; 

3. Ринок земель сільсько-господарського 
призначення в умовах воєнного стану: 

актуальні зміни у земельному 
законодавстві; 

4. Агроекспортні відносини як засіб 
забезпечення продовольчої безпеки; 
5. Продовольча безпека і механізм 
банкрутства суб’єктів агробізнесу: 

синергія зв’язку. 

Кафедра земельного та аграрного 
права 

kaf_zem_agr@nlu.edu.ua 
 

в/о завідувачки кафедри 
Тетяна Курман 
 068-576-96-73 

доц. Валерій Станіславський 
 050-40-300-91 

 

13.  07 жовтня  
2022 р. 

 

Міжнародна 
 науково-практична конференція  

«Актуальні проблеми захисту прав 
громадян України на працю та 
соціальний захист на шляху до 

Євроінтеграції» 
 

1. Актуальні проблеми захисту прав 
громадян України на працю в умовах 

Євроінтеграції. 
2. Захист прав громадян України на 

соціальний захист: сучасна проблематика в 
контексті Євроінтеграції. 

Кафедра трудового права, 
ас. Соловйов О. В. 
+38050078 08 57 

14.  21 жовтня 
 2022 р. 

Міжкафедральний  
науково-методичний семінар 

«Проблеми використання цифрової 
інформації у кримінальному 

процесуальному доказуванні» 

Проблеми використання цифрової 
інформації у кримінальному 
процесуальному доказуванні 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу, 
кафедра кримінальної юстиції 

Полтавський юридичний інститут 
Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
Капліна О.В., Лапкін О.В., Тітко І.А. 

тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  

В режимі відеоконференції на 
платформі Zoom 

mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
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15.  21 жовтня 
 2022 р. 

VІ Міжнародна  
науково-практична конференція 
 «Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні» 

- Реформа системи судоустрою та органів 
суддівського врядування; 

- Реформа конституційного судочинства в 
Україні як умова членства України в ЄС; 
- Нові виклики інституту адвокатури та 

прокуратури України; 
- Проблеми застосування процесуального 

законодавства та судова аргументація; 
- Європейський досвід та європейські 

стандарти судової влади: ідеї для України; 
- Альтернативні способи вирішення 

спорів; 
- Виконавче провадження; 

- Судовий захист прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, юридичних осіб та 

держави в умовах правового режиму 
воєнного стану. 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого,  

кафедра конституційного права 
України спільно з кафедрою 

процесуального права Чернівецького 
національного університету  

ім. Юрія Федьковича, 
 +380958922730 
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16.  21-22 жовтня 
2022 р. 

Міжнародна наукова конференція 
«Кримінальне право України перед 

викликами сучасності і майбуття: яким 
воно є і яким йому бути?», 

1) «Кримінальне право України в умовах 
воєнного стану: новели, проблеми, 

перспективи»; 
2) «Кримінальне право України перед 

викликами кандидатства до Європейського 
Союзу»; 

3) «Проєкт нового КК України у фокусі 
сучасних викликів: яким йому бути?» 

Відділ дослідження проблем 
кримінального права НДІ ВПЗ ім. 

акад. В.В. Сташиса НАПрН України; 
кафедра кримінального права 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
Відокремлений підрозділ в 

Харківській області ГО 
"Всеукраїнська асоціація 

кримінального права". 
Відповідальні особи: 

Ю.В. Баулін, Ю.А. Пономаренко, 
К.А. Новікова, І.А. Вишневська 

тел. (057) 704-92-12,  
 (057)  704 -92-17 

crimlaw1@nlu.edu.ua  
 

17.  25 жовтня 
2022 р. 

Круглий стіл присвячений дню 
Європейського правосуддя 

 Кафедра цивільної юстиції та 
адвокатури 

Костянтин Гусаров  
зав.кафедрою,  

тел:+380505142967, 
Яна Коломієць, 

 к.ю.н., асистент,  
тел.: +380984346391 

mailto:crimlaw1@nlu.edu.ua
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18.  26 жовтня 
2022 р. 

Круглий стіл. Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод 

як джерело українського права. 

Дискусійні панелі: 
 1. Загальні проблеми конвенції як джерело 

українського права. 
 2. Практика застосування окремих статей 

конвенції як джерело українського права. 

Кафедра прав людини та юридичної 
методології. 

Т.в.о. завідувача кафедри 
 Погребняк Станіслав Петрович. 

Тел.+38503233379 
 

19.  31 жовтня  
2022 р. 

Бізнес, освіта, консалтинг:  
проблеми і перспективи 

1. Сучасний бізнес та суспільство. 
2. Бізнес-освіта та освіта у бізнесі. 
3. Консалтинг: завдання і напрями 

розвитку. 

Кафедра економічної теорії, 
доц. Овсієнко О. В. 

kafekonom@nlu.edu.ua  

20.  8 листопада  
2022 р. 

Кафедральний семінар 
 «Трансформація кримінального 

провадження відповідно до 
євроінтеграційного курсу України» 

 Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу і 
кафедра кримінальної юстиції 

Капліна О.В., Лапкін А.В. 
вул. Пушкінська, 77,  

тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  

В режимі відеоконференції на 
платформі Zoom 

mailto:kafekonom@nlu.edu.ua
mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
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21.  11 листопада 
2022 р. 

Україна і Європейський Союз:  
шлях до сталого розвитку: 

VI Всеукраїнська науково-практична 
конференція з нагоди Всесвітнього дня 

науки в ім’я миру та розвитку 

Обговорення питання набуття статусу 
країни-кандидата, початку переговорів про 

вступ до ЄС, участі у новому форматі 
інтеграції – Європейському політичному 

співтоваристві, актуальні проблеми 
адаптації вітчизняного законодавства до 

законодавства ЄС, роль і місце ЄС у 
відновленні України у повоєнний період 

Кафедра права Європейського Союзу 
Яковюк І.В. 

Трагнюк О.Я. 
i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua  

22.  17 листопада 
2022 р. 

Міжнародна  
науково-практична конференції 
молодих учених та студентів  

«Юридична осінь 2022» 

1. Правові аспекти захисту прав людини в 
умовах збройної агресії Російської 

Федерації. 
2. Євроінтеграційні процеси: сучасні 

виклики та перспективи. 
3. Юридична відповідальність РФ за 

злочини в Україні. 
4. Національна безпека у воєнний та 

повоєнний часи: нагальні проблеми для 
України та світу. 

 

Відділ наукових досліджень, 
 Рада молодих вчених 

 Штефан В.С.  
+380508412608 

e-mail: vnd.konf@i.ua  
 

Анісімов К.Г., 
+380501859842 

e-mail: k.g.anisimov@nlu.edu.ua 
 

23.  21 листопада 
2022 р. 

Кримінальний процес: сучасний вимір 
та проспективні тенденції:  
ІV Харківський кримінальний 

процесуальний полілог, присвячений 10-
річчю набуття чинності Кримінального 

процесуального кодексу України 

 Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу і 
кафедра кримінальної юстиції 

Капліна О.В., Лапкін А.В. 
вул. Пушкінська, 77,  

тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua 

 
 

 

mailto:i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua
mailto:vnd.konf@i.ua
mailto:k.g.anisimov@nlu.edu.ua
mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
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24.  25 листопада 
2022 р. 

 

ХХIV Всеукраїнська наукова 
конференція викладачів, молодих 

науковців і студентів 
 

«Український соціум: соціально-
політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього». 

- Методологічні проблеми дослідження 
сучасного українського суспільства. 

- Консолідація українського соціуму в 
умовах повномасштабної війни з РФ. 

- Демографічні процеси в сучасній Україні. 
- Транзит політичної системи сучасної 

України до оптимальної моделі демократії. 
- Державно-політичні проблеми 

національної безпеки. 
- Молодь в українському соціумі: 

суперечливість соціалізації. 
- «Гібридні війни» у світовому 

політичному процесі. 
- Зміни геополітичної ролі України у світі 

в період захисту національного 
суверенітету. 

- Специфіка дій українських еліт за умов 
воєнного часу. 

- Зміцнення громадянського суспільства 
України та активність волонтерського 

руху. 

Кафедра соціології та політології, 
вул. Пушкінська, 77 

 
 

Панфілов О.Ю. 
+380678126513 

kafedrasoc@ukr.net 
 
 

25.  Листопад 
2022 р. 

 

Круглий стіл 
Ключові законодавчі проблеми 

підвищення ефективності інноваційного 
права 

1. Організаційно-правова форма стартапу 
як суб’єкту інноваційної діяльності. 

2. Правове положення та функції компанії 
по управлінню інтелектуальними 

активами. 
3. Проблема організаційно-господарського 

забезпечення функціонування 
національної інноваційної системи. 

Кафедра господарського права 
Задихайло Д.В. 

hp.nuau@gmail.com  

26.  Листопад 2022 р.  
 

Круглий стіл: «Проблемні питання 
судово-експертної діяльності» 

1. Проблеми судово-експертної діяльності 
в умовах війни 

2. Науково-технічний прогрес та судово-
експертна діяльність 

Полтавський юридичний інститут  
Кафедра кримінального права та 

кримінально-правових дисциплін, 
к.ю.н., доц. Гринько Л.П., 
 e-mail: gull_ukr@ukr.net 

mailto:kafedrasoc@ukr.net
mailto:hp.nuau@gmail.com
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27.  Листопад 
2022 р. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

«Актуальні проблеми національного 
законодавства» 

 

1. Історія та теорія держави і права, 
філософія права; 

2. Конституційне право; муніципальне 
право; 

3. Цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; 

4. Господарське право та процес; 
5. Трудове право; право соціального 

забезпечення; 
6. Земельне право; аграрне право; 

екологічне право; 
7. Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право; 
8. Кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право; 
9. Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність; 
10. Міжнародне публічне право та 

міжнародне приватне право. 

Кафедра адміністративного права та 
адміністративної діяльності 
Національного юридичного 
університету імені Ярослава 

Мудрого, 
Мех Юлія Володимирівна, 

+38066 326-33-88, 
adm.pr.diy@gmail.com  

 
 

Кафедра права та правоохоронної 
діяльності Центральноукраїнського 

державного університету імені 
Володимира Винниченка, 

Чернік Світлана Дмитрівна, 
+38095 131-16-32, 

chernik_svitlana@ukr.net  
 
 

28.  5 грудня  2022 р. Сучасний економічний розвиток: нові 
моделі бізнесу та консалтингу 

1. Соціально-економічний розвиток: 
виклики та можливості. 

2. Сучасні бізнес-моделі та процеси. 
3. Ринок консалтингових послуг. 

Кафедра економічної теорії, 
доц. Овсієнко О. В. 

kafekonom@nlu.edu.ua 

29.  8 грудня 2022 р. Міжкафедральна конференція 
«Формування еколого-правової 
безпекової складової суверенної 

держави в умовах воєнного стану» 
 

 Кафедра екологічного права,  
спільно з кафедрою права 

Європейського Союзу 
к. ю. н., доцент,  

завідувач кафедри 
 Суєтнов Євгеній Павлович,  

тел: +380938506200 
30.  9 грудня 2022 р. Круглий стіл, присвячений 

Міжнародному дню прав людини 
 

Дотримання міжнародно-правових норм 
про захист прав людини під час збройних 

конфліктів. 

Кафедра міжнародного права, 
завідувач кафедри  

Володимир Стешенко, 
тел.: 050 300 7504 

 

mailto:adm.pr.diy@gmail.com
mailto:chernik_svitlana@ukr.net
mailto:kafekonom@nlu.edu.ua
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31.  9 грудня 2022 р. XIV вузівська 
науково-практична конференція 

студентів 
«Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в Україні» 

1. Загальнотеоретичні питання державного 
будівництва і місцевого самоврядування. 

2. Проблеми організації та діяльності 
органів державної влади України. 

3. Актуальні питання правової 
регламентації місцевого самоврядування 

та удосконалення роботи органів та 
посадових осіб. 

Кафедра державного будівництва - 
Серьогіна С.Г. 

kafdergbud@nlu.edu.ua  

32.  13 грудня 2022 р. Кафедральний науково-методичний 
семінар «Питання кримінального 

процесу в  нових рішеннях 
Конституційного Суду України та 

Верховного Суду» 

 Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу та 
кафедра кримінальної юстиції, 
Крицька І.О., Давиденко С.В.  

вул. Пушкінська, 77, 
 тел.: +38057-704-93-10, 

kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  
В режимі відеоконференції на 

платформі Zoom 

33.  14 грудня 2022 р. 
 

Круглий стіл на тему  
«Актуальні питання функціонування 

державної мови в Україні» 
 

Мовна політика в різних європейських  
країнах. 

Мовні проблеми на сучасному етапі 
розвитку України. 

Термінологічні новотвори в сучасній 
українській літературній мові. 

Формування мовної особистості в 
сучасних умовах. 

Функціонування державної мови в умовах 
воєнного стану. 

Кафедра культурології  
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
завідувач кафедри, к.філол.н., 

доц. Пивоваров В. М.  
v.m.pyvovarov@nlu.edu.ua  

mailto:kafdergbud@nlu.edu.ua
mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
mailto:v.m.pyvovarov@nlu.edu.ua
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34.  15 грудня 2022 р. Всеукраїнський круглий стіл  
«Наукова спадщина  

Ольги Георгіївни Шило та проблеми 
кримінальної юстиції» 

 Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінальної юстиції, 
Лапкін А.В.  

вул. Динамівська, 4, к. 504,  
тел.: (057) 704-90-00 

kaf_kp-ord@nlu.edu.ua  
В режимі відеоконференції на 

платформі Zoom 
35.  15 грудня 2022 р. 

 
Студентська 

 науково-практична конференція  
«Українська культура в умовах війни: 
між традицією і новою реальністю» 

1. Проблеми української освіти в умовах воєнного 
часу. 

2. Образ героя. Трансформація історичних наративів у 
сучасній українській літературі та кінематографі. 

3. Образотворче мистецтво в контексті війни. 
4. Війна і міфотворчість. 

5. Значення мови у продукуванні нових сенсів під час 
війни. 

Репрезентація українських архетипів у масмедійному 
дискурсі (соцмережі, кліпи, меми тощо). 

Кафедра культурології  
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

к.ф.н., доц. Сідак Л. М., 
l.m.sidak@nlu.edu.ua  

к.ю.н., ст. викл. Меліхова Ю. А. 
yu.a.melihova@nlu.edu.ua  

 

mailto:kaf_kp-ord@nlu.edu.ua
mailto:l.m.sidak@nlu.edu.ua
mailto:yu.a.melihova@nlu.edu.ua
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36.  27 грудня 2022 р. Меморіальна конференція 
 «Наукова спадщина  

професора М.І. Бажанова 
 у дискурсі сучасності і майбуття» 

1. Вирішення загальних питань кримінального 
права у працях М. І. Бажанова та його вплив на 
формування законотворчої та правозастосовної 

практики. 
2. Питання учення про злочин в роботах 
М. І. Бажанова, їх розвиток у подальших 

наукових дослідженнях та в законодавстві. 
3. Розвиток учення про покарання в трудах 
М. І. Бажанова та його вплив на доктрину, 

законотворення і правозастосування. 
4. Теоретичне і прикладне значення результатів 

наукових досліджень професором 
М. І. Бажановим проблемних питань Особливої 

частини кримінального законодавства. 
5. Питання кримінально-правової кваліфікації та 

інші питання правозастосування у працях 
М. І. Бажанова та в подальших наукових 
дослідженнях: тяглість наукової традиції. 

6. Розвиток теорії кримінального процесу в 
трудах М. І. Бажанова. 

7. Питання наукознавства і педагогіки в житті і 
творчості професора М. І. Бажанова. 

Кафедра кримінального права 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
Відокремлений підрозділ в 

Харківській області ГО 
"Всеукраїнська асоціація 

кримінального права". 
Відповідальні особи: 

Ю.В. Баулін, Ю.А. Пономаренко, 
К.А. Новікова, І.А. Вишневська 

 
тел. (057) 704-92-12,  

 (057)  704 -92-17 
crimlaw1@nlu.edu.ua  

 

37.  Грудень 2022 р. Круглий стіл,  
присвячений пам’яті 
 проф. Азімова Ч.Н. 

«Актуальні проблеми сімейного права» 

 Кафедри цивільного права №1 та №2  
 

проф. Борисова В.І.,  
проф. Яроцький В.Л. 

057-704-92-98 
e-mail: civil1nuau@ukr.net 

 
38.  Грудень 2022 р. XV Тодиківські читання  

«Український конституціоналізм: 
виклики, народжені свободою» 

 Кафедра конституційного права 
України  

kafconstpravo@nlu.edu.ua  

mailto:crimlaw1@nlu.edu.ua
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=thchEuRH9_8M0oCDE4Ow9W8N
mailto:kafconstpravo@nlu.edu.ua
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39.  Грудень 2022 р. Полілог ««Жива книга»: видатні 
науковці кримінального права» 

Науковий шлях, ідеї, сучасні погляди 
провідних науковців кримінального права 

Полтавський юридичний інститут 
Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
Кафедра кримінального права та 

кримінально-правових дисциплін, 
к.ю.н., доц. Михайліченко Т.О. 
e-mail: mihailichenko_t@ukr.net 

40.  Грудень 2022 р. Круглий стіл для студентів 2-го курсу 
до Всесвітнього дня прав людини 

Захист прав людини  
в умовах воєнного стану 

Полтавський юридичний інститут 
Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
Кафедра конституційного, 

адміністративного, екологічного та 
трудового права, к.ю.н., доц. 

Полховська І.К. 
polkhovska.inna@ukr.net  

тел. +380509371207  
к.ю.н., ас. Любченко O.O. 

oleksiy.lyubchenko@gmail.com  
тел. +380505275252 

41.  Грудень 2022 р.  Круглий стіл для студентів 3-го курсу 
«Питання реалізації норм трудового 

законодавства та здійснення 
адміністративного судочинства в 

умовах воєнного стану» 

1. Актуальні питання змін трудового 
законодавства та механізмів його 

реалізації в умовах воєнного стану. 
2. Окремі питання здійснення 

адміністративної юстиції в Україні в 
умовах війни. 

Полтавський юридичний інститут 
Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
Кафедра конституційного, 

адміністративного, екологічного та 
трудового права,  

к.ю.н., ас. Мельник О.Д. 
novakolena3@gmail.com  

тел. +380669342774; 
 к.ю.н., доц. Сидоренко А.С. 

gannusya1988@ukr.net  
тел. +380661540622 

mailto:mihailichenko_t@ukr.net
mailto:polkhovska.inna@ukr.net
mailto:oleksiy.lyubchenko@gmail.com
mailto:novakolena3@gmail.com
mailto:gannusya1988@ukr.net
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42.  Грудень 2022 р.  IX Міжнародна науково-практична 
конференція 

«Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» 

 

1. Організаційно-правові засади захисту 
прав людини органами публічної влади; 
2. Питання адміністративного права та 

адміністративної діяльності, фінансового 
права; 

3. Питання кримінального права, 
кримінально-процесуального права; 

4. Інші питання, пов’язані із тематикою 
конференції. 

 

Кафедра адміністративного права та 
адміністративної діяльності 
Національного юридичного 

університету  
імені Ярослава Мудрого,  

Мех Юлія Володимирівна, 
+38066 326-33-88, 

adm.pr.diy@gmail.com  
 

43.  21 лютого 2023 р. Кафедральний науково-методичний 
семінар "Особливості здійснення 

кримінального провадження під час 
воєнного стану" 

 

Здійснення кримінального провадження 
під час воєнного стану 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, кафедра 

кримінального процесу  та кафедра 
кримінальної юстиції,  

Капліна О.В., Лапкін А.В. 
вул. Пушкінська, 77, 

 тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  

В режимі відеоконференції на 
платформі Zoom 

44.  Лютий 2023 р. Міжнародна науково-практична 
конференція, присвячена  

пам'яті проф. Маслова В.П. 
«Актуальні проблеми приватного 

права» 

Актуальні проблеми приватного права Кафедра цивільного права №1 проф. 
Борисова В.І. 
057-704-92-98 

e-mail: civil1nuau@ukr.net 
 

45.  Лютий 2023 р. Студентський круглий стіл  
«До Міжнародного дня рідної мови» 

Актуальні питання захисту та 
популяризації української мови за 

сучасних умов 

Полтавський юридичний інститут 
Кафедра теоретико-правових 

дисциплін, 
 к. філол. н., доц. Лебеденко С.О. 

lebedenko.sa@meta.ua  

mailto:adm.pr.diy@gmail.com
mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=thchEuRH9_8M0oCDE4Ow9W8N
mailto:lebedenko.sa@meta.ua
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46.  Лютий 2023 р.  V Всеукраїнська  
науково-практична інтернет 

конференція  
«Мовна освіта фахівця:  

сучасні виклики та тренди» 

Напрями роботи конференції: 
- Викладання іноземних мов професійного 

спрямування в умовах 
глобалізації освіти та академічної мобільності. 
- Сучасні підходи та інноваційні технології в 

дослідженні та викладанні мов 
у глобалізованому освітньому просторі. 
- Мовні системи: проблеми розвитку та 

функціонування в поліетнічному та 
полікультурному просторі. 

- Освітні дослідження в умовах інтеграції 
України до світового наукового 

простору. 
 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська, німецька, французька 

Зелінська О.І. 
 0954797478 

o.i.zelinska@nlu.edu.ua 
 

Романцова Я.В. 
0632431748 

ya.v.romantsova@nlu.edu.ua 
 
 

47.  10 березня 2023 р. Міжкафедральна конференція 
«Актуальні питання земельного, 

аграрного та екологічного права в 
умовах сучасних викликів та загроз»  

 Кафедра екологічного права,  
кафедра земельного та аграрного 

права 
 

к. ю. н., доцент, завідувач кафедри 
екологічного права 

Суєтнов Євгеній Павлович,  
тел: +380938506200 

48.  14 березня 2023 р. Кафедральний науково-методичний 
семінар «Процесуальний статус 

викривача у кримінальному 
провадженні» 

Процесуальний статус викривача у 
кримінальному провадженні 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу і 
кафедра кримінальної юстиції, 

Капліна О.В., Лапкін А.В.  
вул. Пушкінська, 77,  

тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua 

В режимі відеоконференції на 
платформі Zoom 

mailto:o.i.zelinska@nlu.edu.ua
mailto:ya.v.romantsova@nlu.edu.ua
mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
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49.  Березень-квітень 
2023 р. 

Науково-практична конференція 
"Актуальні питання аграрного, 

земельного та екологічного права в 
умовах сучасних викликів і загроз" 

Секції аграрного, земельного та 
екологічного права. 

 

Кафедра земельного та аграрного 
права спільно з кафедрою 

екологічного права 
kaf_zem_agr@nlu.edu.ua  

 
Відповідальні особи: 

в/о завідувачки кафедри земельного 
та аграрного права Тетяна Курман 

068-576-96-73 
завідувач кафедри екологічного 

права Євген Суєтнов 
093-850-62-00 

 
50.  Березень 2023 р. Круглий стіл для студентів 4-го курсу 

«Особливості регулювання земельних 
відносин в умовах воєнного стану» 

Актуальні питання змін 
до земельного законодавства в умовах 

воєнного стану 
 

Полтавський юридичний інститут 
 

Кафедра конституційного, 
адміністративного, екологічного та 

трудового права,  
к.ю.н., доц. Батигіна О.М. 
elenabatyhina@gmail.com  

 тел. +380509089321;  
 

к.ю.н., доц. Троцька М.В. 
marinatrockaa@ukr.net  
тел. +380954909415 

51.  Березень 2023 р. Круглий стіл  
«Особливості проведення досудового 

розслідування в умовах воєнного стану» 

1. Законодавчі кримінальні процесуальні 
новації під час воєнного стану 

2. «Воєнні» особливості практики 
досудового розслідування 

Полтавський юридичний інститут 
Кафедра кримінального права та 

кримінально-правових дисциплін, 
к.ю.н., ас. Гнатюк А.Ю. 

andreygnatyk13@gmail.com  

mailto:kaf_zem_agr@nlu.edu.ua
mailto:elenabatyhina@gmail.com
mailto:marinatrockaa@ukr.net
mailto:andreygnatyk13@gmail.com
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52.  11 квітня 2023 р. Науково-практичний семінар 
«Особливості досудового розслідування 

кримінальних проступків: проблеми 
нормативного регулювання та 

правозастосування»  
 

в режимі відеоконференції на 
платформі Zoom 

 Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу і 
кафедра кримінальної юстиції, 

Капліна О.В., Лапкін А.В.  
вул. Пушкінська, 77,  

тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua 

В режимі відеоконференції на 
платформі Zoom 

 53.  19 квітня 2023 р. XІ Всеукраїнська наукова конференція 
студентів і аспірантів 

 «Актуальні питання кримінального 
процесу очима молодих дослідників» 

Питання загальної частини кримінального 
процесу; 

Правове регулювання досудового 
провадження; 

Правове регулювання судового 
провадження та особливих порядків 

кримінального провадження 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу та 
кафедра кримінальної юстиції 

Крицька І.О., Гетьман Г.М, 
Лейба О.А., Зуєв В.В., Біленська 
Є.О., Жмур А.М., Марочкін О.І., 

Панова А.В.  
вул. Пушкінська, 77, 

 тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  

54.  20 квітня 2023 р. Всеукраїнська наукова конференція 
«Актуальні проблеми судового права» 

 Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу, 
Москвич Л.М.  

вул. Пушкінська, 77,  
тел.: +38057-704-93-10, 

kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  

55.  20-21 квітня  
2023 р. 

7-мі Харківські студентські 
кримінально-правові читання 

1. Кримінальне право в умовах воєнного 
стану; 

2. Наближення кримінального права 
України до стандартів ЄС; 

3. Проєкт нового КК України. 

Кафедра кримінального права 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
Відокремлений підрозділ в 

Харківській області ГО 
"Всеукраїнська асоціація 

кримінального права". 

mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua
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Відповідальні особи: Ю.А. 
Пономаренко, М.В. В’юник, К.А. 

Новікова, І.А. Вишневська,  
А. Запорожець 

56.  26-27 квітня  
2023 р. 

Безпека людини і реалізація права на 
працю в умовах воєнного стану 

 

1. Реалізація права на працю в умовах 
воєнного стану. 

2. Безпека людини та захист від воєнної  
надзвичайної ситуації. 

 

Кафедра трудового права, 
доц. Зенін А. П., 

т.+3 8(098)212 73 72 

57.  28 квітня 2023 р. «На перетині культур: сучасні 
тенденції в міжнародній комунікації» 

Секції: 
1.Професійний дискурс і міжкультурна 

комунікація 
2.Міжкультурна комунікація в 

поліетнічному середовищі. 
3. Лінгводидактичні аспекти 
міжкультурної комунікації. 

4. Інноваційні технології розвитку 
міжкультурної комунікації. 

5. Психологічні аспекти викладання 
іноземних мов 

6. Соціокультурні зміни в сучасному 
глобальному світі 

7. Мова і засоби масової комунікації 
 

Кафедра: іноземних мов №2 
Липко І.П. 

067-570-33-34 
 

Зайцева М.О. 
063-121-69-11 

 
МісеньоваВ.В. 
097-131-20-16 

58.  Квітень 2023 р. Всеукраїнська науково-практична 
інтернет конференція 

 «Сучасне суспільство і наука: 
актуальні дослідження молодих 

науковців» 

Напрями роботи конференції: 
1. Актуальні проблеми сучасної юридичної 

науки. 
2. Розвиток держави, регіонів і 

підприємств: проблеми та перспективи. 
3. Мова і культура. Міжкультурна 

комунікація. 
4. Сучасні тенденції вищої освіті. 

Робочі мови конференції: англійська, 
німецька,французька 

Лисицька О.П. 
0679301575 

o.p.lysytska@nlu.edu.ua 
 

Сергєєва Г.А. 
0972468721 

g.a.sergeyeva@nlu.edu.ua 
 

mailto:o.p.lysytska@nlu.edu.ua
mailto:g.a.sergeyeva@nlu.edu.ua
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59.  Квітень 2023 р. Всеукраїнська науково-теоретична 
конференція 

 
«Україна в контексті формування 

нового світового порядку» 
 

(ХХХV Харківські політологічні 
читання) 

 

- Новий світовий порядок: основні 
дефініції та характеристики. 

- Агресія Росії проти України: політико-
режимний, міжнародний, гуманітарний та 

правовий аспекти. 
- Історико-етнографічний чинник у 

виробленні сучасної геостратегії України. 
- Інтеграція України в ЄС та НАТО як 

пріоритет національної зовнішньої 
політики. 

- Проблеми національної безпеки України 
за нових геополітичних умов. 

 

Кафедра соціології та політології, 
вул. Пушкінська, 77 

 
 

Поліщук І.О. 
+380509355477 

kafedrasoc@ukr.net 
 
 

60.  Квітень 2023 р. Круглий стіл  
«Проблемні питання кримінального 

процесу» 

1. Кримінальний процес в умовах 
глобальної цифровізації 

2. Особливості збирання і перевірки 
цифрових доказів 

3. Цифрові докази у судовій практиці: 
основні тенденції. 

Кафедра кримінального права та 
кримінально-правових дисциплін 

(спільно з іншими кафедрами 
Полтавського юридичного 

інституту),  
д.ю.н., проф. Тітко І.А., 

 titko.iv@gmail.com 

61.  Квітень 2023 р. Студентський круглий стіл  
«Актуальні питання теорії права та 

історії держави і права України» 

1. Актуальні питання теорії права; 
2. Актуальні питання історії держави і 

права України; 
3. Проблеми захисту прав людини за умов 

воєнного стану 

Полтавський юридичний інститут 
Кафедра теоретико-правових 

дисциплін, д.ю.н., доц. 
Козаченко А.І. 

к.ю.н., доц. Любченко М.І.  
к.ю.н., ас. Прохазка Г.А. 
a.i.kozachenko@ukr.net 

62.  Квітень 2023 р. Круглий стіл 
«Медіаторні практики в юридичній 

діяльності: проблеми теорії та 
практики» 

Медіаторні практики в юридичній 
діяльності 

Полтавський юридичний інститут 
к.ю.н., доц. Губанова О. В. 

097-7848665 

63.  Квітень 
2023 р. 

Круглий стіл 
«Актуальні проблеми господарського 

права» 

Актуальні проблеми господарського права. Полтавський юридичний інститут 
к.ю.н., ас. Шимко А. Р. 

0678844466 

mailto:kafedrasoc@ukr.net
mailto:titko.iv@gmail.com
mailto:a.i.kozachenko@ukr.net
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64.  Квітень 
2023 р. 

XІ Міжнародна науково-практична  
конференція 

«Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки та практики» 

 

1. Сектор  безпеки України: сучасні 
проблеми та тенденції розвитку; 

2. Стратегічні комунікації; 
3. Інформацiйна та кібернетична безпека 

України: доктринальнi пiдходи та стан 
забезпечення; 

4. Безпека людини і громадянина, 
суспільства та держави в умовах 

діджиталізації; 
5. Демократичний цивільний контроль 
над сектором безпеки (форми, суб'єкти, 

способи реалізації тощо); 
6. Питання міжнародної, національної, 

державної та регіональної безпеки та 
співробітництва; 

7. Інші питання, пов’язані із тематикою 
конференції. 

Кафедра адміністративного права та 
адміністративної діяльності 
Національного юридичного 
університету імені Ярослава 

Мудрого, Мех Юлія Володимирівна, 
+38066 326-33-88, 

adm.pr.diy@gmail.com  
 

65.  Квітень 
2023 р. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

«Актуальні проблеми національного 
законодавства» 

 

1. Історія та теорія держави і права, філософія 
права; 

2. Конституційне право; муніципальне право; 
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; 
4. Господарське право та процес; 

5. Трудове право; право соціального 
забезпечення; 

6. Земельне право; аграрне право; екологічне 
право; 

7. Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право; 

8. Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право; 

9. Кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність; 
Міжнародне публічне право та міжнародне 

приватне право. 

Кафедра адміністративного права та 
адміністративної діяльності 
Національного юридичного 
університету імені Ярослава 

Мудрого, Мех Юлія Володимирівна, 
+38066 326-33-88, 

adm.pr.diy@gmail.com  
 
 

Кафедра права та правоохоронної 
діяльності Центральноукраїнського 

державного університету імені 
Володимира Винниченка, 

Чернік Світлана Дмитрівна, 
+38095 131-16-32, 

chernik_svitlana@ukr.net  
 

mailto:adm.pr.diy@gmail.com
mailto:adm.pr.diy@gmail.com
mailto:chernik_svitlana@ukr.net
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66.  11 травня 
 2023 р. 

Економічна безпека: міжнародний і 
національний рівень: ІІ науково-
практична конференція з нагоди 

Всеукраїнського фестивалю науки 

Обговорення проблем повоєнного 
відновлення української економіки і ролі в 

цьому процесі міжнародних фінансових 
інституцій, Європейського Союзу і 

окремих держав членів 

Кафедра права Європейського Союзу 
Яковюк І.В. 

Білоусов Є.М. 
Глібко С.В. 

i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua 
 

67.  

16 травня  
2023 р. 

Економіка та консалтинговий бізнес: 
реалії часу 

1. Нова економічна конфігурація  світу. 
2. Бізнес як драйвер соціально-

економічного розвитку. 
3. Сучасний консалтинговий бізнес. 

 

Кафедра економічної теорії, 
доц. Овсієнко О. В. 

kafekonom@nlu.edu.ua 

68.  18 травня  
2023 р. 

VII Міжнародна науково-практична 
конференція 

"Інформаційна безпека людини, 
суспільства, держави, світу в 21 

столітті: міжнародні й європейські 
стандарти, нові виклики, 

питання удосконалення кримінального 
законодавства". 

 

- загальні питання щодо інформаційної 
безпеки в кримінальному праві й інших 
науках кримінально-правового циклу; 
міжнародні стандарти, критерії ЄС й 

досвід зарубіжних країн стосовно  
інформаційної безпеки; 

- кримінально-правові проблеми охорони 
інформаційної безпеки як складової 

національної безпеки у воєнний й мирний 
час; 

- проблеми кримінально-правового 
забезпечення  охорони інформаційної 

безпеки як складової національної безпеки 
України у воєнний й мирний час 

Відділ дослідження проблем 
кримінального права НДІ ВПЗ ім. 

акад. В.В. Сташиса НАПрН України; 
кафедра кримінального права 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
Відокремлений підрозділ в 

Харківській області ГО 
"Всеукраїнська асоціація 

кримінального права". 
Відповідальні особи: Л.М. Демидова, 

Н.В. Шульженко, А. Максименко 

69.  20 травня 
 2023 р. 

XVIII Міжнародна наукова конференція 
аспірантів та студентів  

«Філософія і право» 

Загальнофілософські проблеми минулого 
та сучасності. 

Історико-філософські передумови 
формування права та правосвідомості. 

Актуальні методологічні, гносеологічні, 
онтологічні, антропологічні, аксіологічні 

проблеми філософії права та прав людини. 
Логіка в праві. 

 

Кафедра філософії,  
доц. Жданенко Світлана Борисівна, 

тел. 057-704-92-84, 
 conference_filosofy@ukr.net  

mailto:i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua
mailto:kafekonom@nlu.edu.ua
mailto:conference_filosofy@ukr.net
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70.  20 травня 
2022 р. 

Міжкафедральний 
круглий стіл  

з нагоди Дня Європи в Україні 
«Права людини в умовах сучасних 

світових викликів» 
 

Сучасні теорії прав людини; 
Загальність, непорушність та 
універсальність прав людини; 

Глобальні загрози для прав людини; 
Світовий досвід захисту прав людини в 

умовах сучасних викликів. 

Кафедра теорії права 
Кафедра прав людини та юридичної 

методології 
Кафедра права Європейського союзу 

Ігор Процюк 
Олена Дашковська 

Олег Петришин 
i.v.protsyuk@nlu.edu.ua  

71.  23 травня  
2023 р. 

Міжкафедральний 
 науково-методичний семінар 

 «Проблеми здійснення кримінального 
провадження за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого» 

 Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу і 
кафедра кримінальної юстиції, 

Капліна О.В., Лапкін А.В.  
вул. Пушкінська, 77, 

 тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  

72.  26 травня 
 2023 р. 

VIІІ-ті Харківські 
міжнародно-правові читання 

Актуальні проблеми міжнародного 
гуманітарного права, міжнародного 

кримінального права і права міжнародної 
безпеки. 

 

Кафедра міжнародного права, 
завідувач кафедри  

Володимир Стешенко, 
тел.: 050 300 7504 

 
Ольга Нанарова, 

тел.: 066 05 15 288. 
international.conf2020@gmail.com  

 
73.  26 травня 

 2023 р. 
 

ІІ Міжнародна  
науково-практична конференція 

 «Взаємодія моралі і права в сучасному 
суспільстві: від суперечностей до 

гармонії» 
 

1. Мораль і право в системі ціннісних 
орієнтацій сучасної людини. 

2. Релігійні, моральні та правові аспекти 
культур Заходу і Сходу: сучасні проблеми. 
3. Колізії між законодавством і оральними 

нормами в сучасному світі. 
4. Філософія трансгуманізму: правові межі та 

підстави. 
5. Права людини в цифровому суспільстві: 

реальність і перспективи. 
6. Біоетика і право: актуальні проблеми 

сьогодення. 

Кафедра культурології  
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

к.ф.н., доц. Сідак Л. М. 
 

l.m.sidak@nlu.edu.ua  
 
 

mailto:i.v.protsyuk@nlu.edu.ua
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7. Трансформації морально-правової культури 
в сучасному світі. 

8. Морально-правове виховання в системі 
гуманітарної освіти. 

74.  Травень 
2023 р. 

Міжнародна  
науково-практична конференція  

«Євроінтеграційні вектори реформ у 
сфері публічного адміністрування» 

1. Основні напрямки законодавчих 
ініціатив щодо європеїзації публічного 

адміністрування. 
2. Нова архітектура моделі державної 

служби в Україні. 
3. Сучасні підходи до реформування 

інституту адміністративної 
відповідальності. 

4. Особливості надання адміністративних 
послуг у воєнний час. 

5. Забезпечення й захист  прав приватної 
особи в умовах воєнного стану. 

Кафедра адміністративного права та 
адміністративної діяльності 
Мех Юлія Володимирівна, 

+38066 326-33-88, 
adm.pr.diy@gmail.com  

 
Кафедра адміністративного права 

Бойко Ірина Володимирівна, 
ir_boiko@ukr.net 
Федчишин С.А. 
 +380667009910 

75.  Травень 2023 р. Круглий стіл (до дня Європи та ЄС). 
«Європейська інтеграція України в 
сучасних умовах воєнного стану та 

післявоєнної відбудови» 

Євроінтеграція України: першочергові 
завдання в сучасних умовах воєнного 

стану та післявоєнної відбудови. 

Полтавський юридичний інститут 
к.ю.н., доц.Гаркуша А. О. 

095-901-97-77 

76.  Травень 
2023 р. 

Круглий стіл 
Проблеми ефективності 

функціонування індустріальних парків 

1.Правові проблеми спеціального режиму 
інвестиційної діяльності у деокупованих 
регіонах, що потребують відновлення. 

2.Проблема ефективності гарантій 
інвесторам та інвестиційній діяльності. 

 

Кафедра господарського права 
Задихайло Д.В. 

hp.nuau@gmail.com  

77.  Травень 
2023 р. 

XV вузівська 
науково-практична конференція 

студентів 
«Державне будівництво та місцеве 

самоврядування в зарубіжних країнах» 

1. Конституційно-правове регулювання 
суспільного ладу в зарубіжних країнах. 2. 
Конституційно-правовий інститут прав і 

свобод людини та громадянина в 
зарубіжних країнах. 

3. Конституційні моделі організації та 
діяльності органів публічної влади 

зарубіжних держав. 
 

Кафедра державного будівництва - 
Серьогіна С.Г.  

kafdergbud@nlu.edu.ua 

mailto:adm.pr.diy@gmail.com
mailto:ir_boiko@ukr.net
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78.  Травень-червень 
2023 р. 

II Digital International Criminalists 
Congress 

(II Цифровий Міжнародний 
Криміналістичний Конгрес) 

Проблеми застосування інструментарію та 
технологій. Викладання криміналістики та 

судових наук в університетах 
Європейських країн. 

 

Кафедра криміналістики 
Шепітько Валерій Юрійович 

050-593-30-33 
Shepitko.valery@gmail. com 

79.  9 червня 2023 р. Міжкафедральний 
 науково-методичний семінар 

 «Особливості співробітництва з 
Міжнародним кримінальним судом» 

 Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 

кафедра кримінального процесу і 
кафедра кримінальної юстиції, 

Капліна О.В., Лапкін А.В.  
вул. Пушкінська, 77,  

тел.: +38057-704-93-10, 
kaf_crimprocess@nlu.edu.ua  

80.  Червень 2023 р. Науковий семінар, присвячений 
проблемам виконання судових рішень по 

цивільним справам. 

 Кафедра цивільної юстиції та 
адвокатури 

Костянтин Гусаров 
 зав.кафедрою, 
 +380505142967 

 
81.  Червень 2023 р. Круглий стіл до 

 Дня  Конституції України 
Історія українського конституціоналізму, 

актуальні проблеми вдосконалення 
конституційних засад правової системи 

України, роль Конституції в удосконаленні 
правового регулювання суспільних 
відносин та її соціальної цінності, 

проблеми забезпечення стабільності 
конституційного ладу, захисту прав і 

свобод людини та громадянина, розвитку 
місцевого самоврядування та ін. 

 

Кафедра конституційного права 
України Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого, 

кафедра процесуального права 
Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича, 
кафедра конституційного права 

Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

82.  23 червня 2023р. Сучасні тенденції розвитку 
 фізичного виховання у ЗВО України 

 в умовах воєнного стану 

1. Проблеми та перспективи 
організації навчального процесу з 

дисципліни «фізичне виховання» в умовах 
воєнного стану. 

2. Місце здоров’я в рейтингу пріоритетів 

Кафедра фізичного виховання   
НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

завідувач кафедри 
Попрошаев Олександр,  

057-704-92-20 

mailto:Shepitko.valery@gmail.%20com
mailto:kaf_crimprocess@nlu.edu.ua


28 
 

сучасної молоді. 
3. Формування фізкультурно-оздоровчих 

компетентностей студентської молоді. 
4. Впровадження в навчальний процес 

сучасних напрямків фізичного виховання 
для зміцнення здоров’я студентів та 

підвищення їх фізичної підготовленості. 
Підвищення ефективності навчального 

процесу 
5. Організація дистанційного навчання у 

ЗВО України. 
 
 

o.v.poproshayev@nlu.edu.ua  
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