
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В. о. ректора
Національного університету
«Одеська юридична академія»
проф^боп^^^^^^^^^Лінас АРАКЕЛЯН

План наукових заходів 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

на період з 01.01.2023 р. по 31.08.2023 р.

№ 
п/п Назва заходу Дата та місце 

проведення
Формат 

проведення Рівень заходу Організатор Співорганізатори
(за наявності)

Цільова 
аудиторія

1.
Круглий стіл «Проблеми залучення 

фахових експертів для підготовки якісних 
блогів на платформі YouTube»

17.01.2023 р. 
м. Одеса дистанційно всеукраїнський кафедра журналістики

факультети журналістики 
Ужгородського 

національного університету 
та Львівського 

національного університету 
ім. І. Франка

науковці, 
здобувані 

вищої освіти

2.
Науково-методичний семінар «Інноваційні 
технологічні інструменти в умовах онлайн 

викладання англійської мови»

20.01.2023 р. 
м. Одеса дистанційно університетський

кафедра іноземних мов, 
факультет цивільної та 

. господарської юстиції

науковці, 
здобувані 

вищої освіти

3. Круглий стіл «Перспективні напрями 
розвитку сучасної лінгвістики»

17.02.2023 р.
м. Одеса 

вул. Академічна, 2 
ауд. 201

дистанційно університетський
кафедра іноземних мов, 
факультет цивільної та 
господарської юстиції

науковці, 
здобувані 

вищої освіти

4.

II Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Трансформація українського 

суспільства в цифрову еру» (присвячена 
початку війни Росії проти України)

24.02.2023 р. 
м. Одеса 

вул. Академічна, 2 
ауд. 906

змішано всеукраїнський кафедра соціології

науковці, 
практичні 

працівники, 
здобувані 

вищої освіти

5.

Науково-практичний семінар «Інтеграційні 
стратегії як елемент організаційно- 

економічного забезпечення управління 
змінами в процесі безпечного розвитку 

суспільства»

лютий 2023 р. 
м. Одеса 

вул. Академічна, 9 
ауд. 54

змішано університетський кафедра 
національної економіки

• науковці



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

6.  

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Цивільне та сімейне право» 

у 2022/2023 навчальному році 

лютий-квітень 2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 

науково-дослідна 

частина,  

Державна наукова 

установа  

«Інститут модернізації 

змісту освіти» 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

7.  
Круглий стіл «Як працювати у державному 

архіві журналісту» 

02.03.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Жуковського, 18 

Державний архів 

Одеської області 

змішано регіональний кафедра журналістики 
Державний архів 

Одеської області 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

8.  

Conference for faculty and students «Secrets to 

writing a (non)winning research grant» (on 

materials of the EU research funding programs) 

08.03.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 5 

ауд. 8, 9 

дистанційно університетський кафедра журналістики  
здобувачі 

вищої освіти 

9.  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

розвитку правової системи в Україні на 

сучасному етапі державотворення»  

(до 25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

10.03.2023 р.  

м. Чернівці 

вул. Г. Сковороди, 7 

ауд. 406 

дистанційно всеукраїнський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

10.  

Панельна дискусія «Проблеми розвитку 

цифрової культури в українському 

суспільстві» 

10.03.2023 р 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 404 

дистанційно університетський кафедра політичних теорій  

науковці, 

практичні 

працівники, 

аспіранти 

11.  
Круглий стіл «Медіатенденції в сучасній 

рекламі та зв’язках з громадськістю» 

14.03.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 5 

ауд. 8, 9 

змішано університетський кафедра журналістики  
здобувачі 

вищої освіти 

12.  

Навчально-методичний семінар 

«Модернізація навчального процесу та 

вивчення правових дисциплін в умовах 

дистанційного навчання» 

16.03.2023 р. 

м. Чернівці 

вул. Г. Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
університетський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

громадська організація 

«Асоціація фінансового 

права» 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

13.  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Міжнародне та національне 

право в епоху цифрових технологій: 

перспективи, виклики та загрози»  

(до Дня Української Державності) 

16.03.2023 р. 

м. Чернівці 

вул. Г. Сковороди, 7 

Актова зала 

дистанційно всеукраїнський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
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(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

14.  

Науково-методичний семінар з 

практичною компонентою: 

Research&Library skills: весняний сезон 

«Академічна доброчесність в 

епоху відкритості» 

16.03.2023 р 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

читальний зал 

змішано університетський наукова бібліотека 

Наукове товариство 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

15.  

Науково-теоретичний круглий стіл 

«Спрощення митних процедур під час 

оформлення товарів та транспортних засобів» 

16.03.2023 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
університетський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

громадська організація 

«Асоціація фінансового 

права» 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

16.  

Конференція «Функціонування правової 

системи України в умовах військової 

агресії» 

17.03.2023 р. 

м. Івано-Франківськ 

вул. Максимовича, 13 

ауд. 305 

дистанційно всеукраїнський 

Івано-Франківський 

навчально-науковий 

юридичний інститут 

 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

17.  

Науково-методичний семінар «Методичні 

засади та особливості використання 

онлайн-інструментів для викладання 

іноземних мов» 

24.03.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 201 

очно 

(за можливості) 
університетський 

кафедра іноземних мов, 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 

 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

18.  
Круглий стіл «Проблеми цивільного права 

в постпандемічну добу» 

31.03.2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський кафедра цивільного права 

кафедра права 

інтелектуальної 

власності та патентної 

юстиції 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

19.  

Науково-практичний семінар «Розвиток 

цифрової економіки як передумова 

підвищення рівня безпеки української 

економіки у глобальному середовищі» 

(до Дня Української Державності) 

березень 2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 54 

змішано університетський 
кафедра 

національної економіки 
 науковці 

20.  
Судові дебати – рольова гра 

«Слухається справа» 

березень – квітень 2023 р. 

м. Одеса 

просп. Гагаріна, 19/21 

П’ятий апеляційний 

адміністративний суд 

очно 

(за можливості) 
університетський 

кафедра організації 

судових, правоохоронних 

органів та адвокатури, 

факультет адвокатури та 

антикорупційної 

діяльності 

П’ятий апеляційний 

адміністративний суд, 

Рада адвокатів Одеської 

області 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

21.  
Круглий стіл «Права жінок та зміна 

гендерних ролей під час війни» 

12.04.2023 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно всеукраїнський 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 

Сумський держаний 

університет, Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
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22.  

Читацька конференція до 225-річчя  

із часу видання «Енеїди» 

Івана Котляревського 1798 р. 

14.04.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

читальний зал 

очно 

(за можливості) 
університетський наукова бібліотека 

кафедра прикладної 

лінгвістики, юридичний 

фаховий коледж 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

23.  

Всеукраїнські наукові читання з 

кримінальної юстиції пам’яті професора 

В. П. Колмакова 

14.04.2023 р. 

м. Одеса 

Фонтанська дорога, 7 

Музей криміналістики 

змішано всеукраїнський 

факультет прокуратури та 

слідства (кримінальної 

юстиції), кафедра 

криміналістики, кафедра 

кримінального процесу, 

детективної та 

оперативно-розшукової 

діяльності, кафедра 

кримінального права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

24.  
Командний студентський конкурс 

«АГРОЮРИСТИ» 

17-21.04.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 34 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

25.  
Цикл занять науково-практичного 

спрямування «Через теорію до практики» 

17-21.04.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 34 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

26.  

Науково-практичний круглий стіл 

«Спадкування з урахуванням реалій 

та вимог сьогодення» 

19.04.2023 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
регіональний 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

Державний нотаріус 

Беженар А.М., Другий 

відділ державної 

виконавчої служби у 

м. Чернівці 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

27.  
Командний студентський конкурс 

«Публічне управління VS. Агробізнес» 

24-28.04.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 34 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

28.  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Правове забезпечення 

соціальної сфери» 

21.04.2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно міжнародний 

кафедра трудового права 

та права соціального 

забезпечення 

 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

29.  

Науково-методичний семінар 

«Професійно-орієнтований підхід до 

навчання німецької мови» 

28.04.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 201 

очно 

(за можливості) 
університетський 

кафедра іноземних мов, 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 

 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

30.  

Круглий стіл «Актуальні проблеми 

приватного та публічного права 

в умовах війни» 

28.04.2023 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно університетський 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

31.  
Круглий стіл «Вирішення господарських 

спорів в умовах воєнного стану» 

квітень 2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 34 

змішано університетський 
кафедра господарського 

права і процесу 

Господарський суд 

Одеської області 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

32.  
Міжнародна наукова-практична 

конференція «Сучасна цивілістика» 

квітень 2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно міжнародний 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

33.  
Наукова інтернет-конференція 

«Приватне право в умовах глобалізації» 

квітень 2023 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно міжнародний 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

34.  

Науково-практичний семінар «Формування 

стратегічних пріоритетів інноваційного 

забезпечення управління змінами в процесі 

безпечного розвитку суспільства» 

квітень 2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 54 

змішано університетський 
кафедра 

національної економіки 
 науковці 

35.  
Круглий стіл «Академічна доброчесність: 

правові проблеми» 

квітень 2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

кафедра права 

інтелектуальної власності 

та патентної юстиції 

 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

36.  

Круглий стіл «Засади системи фізичного 

виховання, спрямовані на збереження та 

зміцнення здоров’я студентів юридичної 

академії» (до Дня пам’яті та примирення) 

квітень – травень 2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

кафедра фізичного 

виховання 

змішано університетський 
кафедра 

фізичного виховання 

Національний 

університет «Одеська 

політехніка» 

здобувачі 

вищої освіти 

37.  
Курси підвищення кваліфікації 

«Базовий курс молодого викладача» 

квітень – травень 2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

Наукове товариство 

молодих вчених, 

аспірантів та студентів 

 
науковці, 

аспіранти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

38.  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Протидія організованій 

злочинній діяльності» (до 32 річниці Дня 

незалежності України) 

12.05.2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

кафедра кримінального 

процесу, детективної та 

оперативно-розшукової 

діяльності 

 

науковці, 

практичні 

працівники 

39.  

Круглий стіл «Героїзм і самопожертва 

заради людяності. Праведники народів 

світу на Миколаївщині» 

12.05.2023 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно університетський 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 
 

здобувачі 

вищої освіти 

40.  

Круглий стіл «Актуальні питання 

реформування кримінально-виконавчої 

системи» 

12.05.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Кленова, 8 

Відділ рідкісних 

видань 

змішано всеукраїнський 

факультет прокуратури та 

слідства (кримінальної 

юстиції), кафедра 

кримінального процесу, 

детективної та 

оперативно-розшукової 

діяльності, кафедра 

кримінального права 

 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

41.  

Круглий стіл «Кібербезпека як складова 

національної безпеки в контексті 

євроінтеграції України» 

12.05.2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно регіональний кафедра політичних теорій  

науковці, 

практичні 

працівники, 

аспіранти 

42.  

Круглий стіл «Історична роль особистості 

у державотворчих процесах доби УНР» 

(з нагоди відзначення 160-річчя від дня 

народження організатора і першого 

президента Української Академії наук 

Володимира Вернадського та 150- річчя із 

дня народження Павла Скоропадського, 

державного, політичного і військового 

діяча, гетьмана Української Держави) 

15.05.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

читальний зал 

змішано університетський наукова бібліотека 
кафедра історії держави 

і права 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

43.  

Всеукраїнська наукова конференція 

молодих вчених «Українське суспільство в 

умовах транзиції: сучасні виклики та 

напрями розвитку» 

18.05.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

Актова зала 

змішано всеукраїнський 

Наукове товариство 

молодих вчених, 

аспірантів та студентів 

 

здобувачі 

вищої освіти, 

молоді вчені 

44.  

Науково-теоретичний круглий стіл 

«Взаємодія органів поліції та 

Укртрансбезпеки в умовах військового 

стану як один із методів досягнення 

ефективності контрольної діяльності 

держави» (до Дня Української Державності) 

19.05.2023 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
регіональний 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

громадська організація 

«Асоціація фінансового 

права» 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

45.  

Міжнародна звітна науково-практична 

конференція наукових та науково-

педагогічних працівників Університету 

19.05.2023 р. 

м. Одеса 

Фонтанська дорога, 23 

Зала засідань 

вченої ради 

змішано міжнародний Науково-дослідна частина 

Південний 

регіональний центр 

НАПрН України 

науковці, 

практичні 

працівники, 

аспіранти 

46.  

Конференція «Римське право і сучасність: 

актуальні проблеми оновлення цивільного 

законодавства» (до 20-річчя прийняття 

Цивільного кодексу України) 

19.05.2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнська кафедра цивільного права 

кафедра права 

інтелектуальної 

власності та патентної 

юстиції 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

47.  

Круглий стіл «Основні напрямки 

подальшого реформування 

адміністративного судочинства»  

(до 32 річниці Дня незалежності України) 

19.05.2023 р. 

м. Одеса 

Фонтанська дорога, 23 

Зала засідань 

вченої ради 

змішано всеукраїнський 
кафедра адміністративного 

та фінансового права 

Адміністративний суд 

м. Одеса 

науковці, 

практичні 

працівники, 

аспіранти 

48.  

XIІ Всеукраїнська школа з морського 

права, присвячена Дню Української 

Державності 

19-20.05.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

Актова зала 

очно 

(за можливості) 
всеукраїнський 

кафедра морського та 

митного права, судово-

адміністративний 

факультет 

Одеський осередок Ліги 

студентів Асоціації 

правників України, 

Юридичне бюро 

Сергєєвих, Юридична 

фірма «АНК», 

Міжнародна юридична 

служба Interlegal 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

49.  
Студентська наукова конференція 

«Актуальні проблеми сучасної філології» 

20-21.05.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 34 

очно 

(за можливості) 
регіональний 

кафедра 

прикладної лінгвістики 
 

здобувачі 

вищої освіти 

50.  

Науково-методичний семінар «Відкрита 

освіта та реалізація проєкту «Єдиний 

читацький квиток» в Одеському регіоні» 

23.05.2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно регіональний наукова бібліотека 

бібліотека 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету 

науковці, 

фахівці 

бібліотеки 

51.  

Науково-методичний семінар 

«Інтерактивні методи навчання англійської 

мови у закладі вищої освіти» 

25.05.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 201 

очно 

(за можливості) 
університетський 

кафедра іноземних мов, 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 

 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

52.  

VІIІ Науково-практична конференція 

«Інформаційне суспільство: проблеми та 

перспективи» (до Дня науки) 

26.05.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Рішельєвська, 28 

ауд. 604 

змішано всеукраїнський 
кафедра 

інформаційних технологій 
 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

53.  

Круглий стіл «Протидія незаконному обігу 

та розповсюдженню наркотичних засобів 

соціальний та правовий аспекти»  

(до Дня Української Державності) 

26.05.2023 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
університетський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

 
здобувачі 

вищої освіти 

54.  

X Міжнародний круглий стіл 

«Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів» 

29.05.2023 р. 

м. Одеса 

Фонтанська дорога, 23 

ауд. 102 

змішано міжнародний кафедра криміналістики  

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

55.  

Науково-практичний семінар  

«Стратегічне управління страховими 

ризиками в системі безпечного розвитку 

українського суспільства» 

травень 2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 54 

змішано університетський 
кафедра 

національної економіки 
 науковці 

56.  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Людина і право в мові 

сучасних ЗМІ» 

02-03.06.2023 р. 

м. Одеса 

Фонтанська дорога, 23 

Зала засідань 

вченої ради 

очно 

(за можливості) 
міжнародний 

кафедра 

прикладної лінгвістики 

Республіка Польща, 

Чеська Республіка 
науковці 

57.  
Круглий стіл «Іноземна мова в професійній 

діяльності спеціаліста-юриста» 

16.06.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 201 

очно 

(за можливості) 
університетський 

кафедра іноземних мов, 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 

 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

58.  

Конференція «Діалектична філософія» 

(присвячена пам’яті професора  

О. А. Івакіна) 

24-25.06.2023 р. 

м. Одеса 
дистанційно міжнародний кафедра філософії  

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

59.  
Конференція «EU candidate status for 

Ukraine: challenges and opportunities 

24.08.2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

Актова зала 

змішано міжнародний 
відділ 

міжнародних зв’язків 

Республіка Австрія, 

Федеративна 

Республіка Німеччина, 

Республіка Польща 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

 


