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В. о. ректора
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профес<5р^^^^^^^^2 Мі нас АРАКЕЛЯН

План наукових заходів 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

на період з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р.

№
п/п Назва заходу Дата та місце 

проведення
Формат 

проведення Рівень заходу Організатор Співорганізатори
(за наявності)

Цільова 
аудиторія

1. Науково-методичний семінар «Особливості 
освітнього процесу в умовах сьогодення»

09.09.2022 р. 
м. Одеса 

вул. Академічна. 2 
ауд. 201

змішано університетський
кафедра іноземних мов, 
факультет цивільної та 
господарської юстиції

науковці, 
здобувані 

вищої освіти

2.
Панельна дискусія «Актуальні питання 

місцевого самоврядування в умовах 
реалізації адміністративної реформи»

23.09.2022 р. 
м. Одеса дистанційно університетський кафедра політичних теорій

науковці, 
практичні 

працівники, 
аспіранти

3. Осіння онлайн-школа «Політики на 
Південному Кавказі та в Середній Азії»

23.09.2022 р. 
м. Одеса дистанційно міжнародний відділ 

міжнародних зв’язків
Грузія, 

Республіка Вірменія
здобувані 

вищої освіти

4.

Науково-методичний семінар «Історія, 
еволюція та перспективи методичного 

забезпечення викладання іноземної мови 
професійного спрямування в 
Національному університеті 

«Одеська юридична академія»

25.09.2022 р. 
м. Одеса 

вул. Академічна, 2 
ауд. 201

змішано університетський
кафедра іноземних мов, 
факультет цивільної та 
господарської юстиції

науковці, 
здобувані 

вищої освіти

5.

Науково-практичний семінар «Система 
чинників впливу на організаційно- 

економічне забезпечення управління 
змінами в процесі безпечного розвитку»

27.09.2022 р. 
м. Одеса 

вул. Академічна, 7 
ауд. 54

змішано університетський кафедра 
національної економіки

♦
науковці

6. Конференція «Black sea region political and 
trade stability in the light of the russian treat»

27.09.2022 р. 
м. Одеса дистанційно міжнародний відділ 

міжнародних зв’язків Республіка Австрія
науковці, 
здобувані 

вищої освіти



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

7.  

Науково-практична лекція з відвідуванням 

Одеського ботанічного саду «Правовий 

режим земель природно-заповідного фонду 

та іншого природоохоронного призначення» 

05.10.2022 р. 

м. Одеса 

Французький бульвар, 

48/50 

Одеський ботанічний 

сад 

очно 

(за можливості) 
університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

8.  
Конференція з Європейської інтеграції 

«Минуле та майбутнє інтеграційних систем» 

09.10.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно міжнародний 

відділ 

міжнародних зв’язків 

Республіка Австрія,  

Грузія 

здобувачі 

вищої освіти 

9.  
Науково-практична семінар 

«Модельний господарський суд» 

10.10.2022 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно університетський 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

10.  

Науково-практичний семінар «Інноваційна 

складова організаційно-економічного 

забезпечення управління змінами в процесі 

безпечного розвитку суспільства України» 

(до 31 річниці Дня незалежності України) 

11.10.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 54 

змішано університетський 
кафедра 

національної економіки 
 науковці 

11.  ІІ Школа молодого науковця Одещини 
20.10-10.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно регіональний 

Наукове товариство 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

Рада молодих вчених при 

Одеській обласній 

державній адміністрації 

молоді вчені 

12.  

Науково-дискусійний клуб «Покращення 

якості навколишнього природного 

середовища в умовах екологічної кризи» 

20.10-20.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 48 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

13.  

Серія науково-практичних заходів 

«Тиждень екологічного права: глобальні 

виклики та шляхи подолання» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

24-28.10.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 48 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

14.  

Семінар-практикум «Актуальні проблеми 

теорії та практики заміни неналежної 

сторони у цивільному процесі України» 

26.10.2022 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
університетський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

 
здобувачі 

вищої освіти 

15.  

Науково-методичний семінар 

Research&Library skills: осінній сезон 

«Відкритий інформаційний простір на 

варті кліматичної справедливості» 

(до Міжнародного тижня відкритого 

доступу. Open Access week in Ukraine) 

27.10.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно університетський наукова бібліотека 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права, 

кафедра соціології 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

16.  
Круглий стіл «Тактика та методика 

розслідування воєнних злочинів» 

28.10.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

факультет прокуратури та 

слідства (кримінальної 

юстиції), кафедра 

криміналістики 

Офіс Генерального 

прокурора 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

17.  
Науково-методичний семінар 

«Slang of War of russia against Ukraine» 

28.10.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 201 

змішано університетський 

кафедра іноземних мов, 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 

 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

18.  

Читацька конференція «Григорій Савич 

Сковорода – український просвітитель, 

гуманіст, філософ, поет, педагог» 

31.10.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

читальний зал 

очно університетський наукова бібліотека 
юридичний фаховий 

коледж 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

19.  
Науково-практичний конкурс «Найкраща 

презентація з земельного права» 

31.10-04.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 48 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

20.  

Круглий стіл «Історія виникнення 

Національного університету «Одеська 

юридична академія» та особливості його 

діяльності в умовах масштабної 

військової агресії» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

02.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Кленова, 8 

Відділ рідкісних 

видань 

змішано університетський 
кафедра історії 

держави і права 
наукова бібліотека 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

21.  

Круглий стіл «Можливості співробітництва 

України та Кенії в умовах цифровізації 

суспільно-політичних процесів» 

04.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно міжнародний кафедра політичних теорій  

науковці, 

практичні 

працівники, 

аспіранти 

22.  

Конференція «Журналістика та соціальні 

комунікації в контексті становлення 

громадянського суспільства в Україні в 

світі: виклики, тенденції, перспективи» 

(до 25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

04.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно університетський кафедра журналістики  

здобувачі 

вищої освіти 

23.  

Змагання на кращу презентацію 

«Перспективи розвитку альтернативної 

енергетики: правові аспекти» 

07-11.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 48 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

24.  

Круглий стіл «Порядок дій населення у разі 

небезпек, що виникають при надзвичайних 

ситуаціях мирного та воєнного часу» 

10.11.2022 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно університетський 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 
 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

25.  

Всеукраїнська студентська наукова 

конференція «Міжнародне право в період 

турбулентності міжнародних відносин» 

(до 25-річчя Національному університету 

«Одеська юридична академія») 

11.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

кафедра міжнародного та 

європейського права 
 

здобувачі 

вищої освіти 

26.  

ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Адвокатура: минуле, 

сучасність та майбутнє» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

11.11.2022 р. 

м. Одеса 

Фонтанська дорога, 23 

Зала засідань 

вченої ради 

змішано міжнародний 

кафедра організації 

судових, правоохоронних 

органів та адвокатури, 

факультет адвокатури та 

антикорупційної діяльності 

Національна асоціація 

адвокатів України, Рада 

адвокатів Одеської 

області, США, 

Республіка Польща 

здобувачі 

вищої освіти, 

науковці, 

практичні 

працівники 

27.  
Науково-методичний семінар «New Media 

and Mass Communication Borrowings in Texts» 

11.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 201 

змішано університетський 

кафедра іноземних мов, 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 

 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

28.  

Науково-практичний конкурс 

«Особливості правового режиму окремих 

категорій земель у презентаціях» 

14-18.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 48 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

29.  

Всеукраїнська наукова конференція 

«Приватне право в умовах війни» (до 25-

річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

15.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнська 

кафедра цивільного права, 

кафедра цивільного 

процесу, кафедра 

господарського права і 

процесу, кафедра 

аграрного, земельного та 

екологічного права 

 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

30.  

Брейн-ринг з екологічного права, 

присвячений 25-річчю Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

15.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 48 

змішано університетський 

кафедра аграрного, 

земельного та 

екологічного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

31.  
Круглий стіл «Захист цивільних 

прав та інтересів 

16.11.2022 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно університетський 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 

Представництво 

уповноваженого з прав 

людини в 

Миколаївській області 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

32.  

Круглий стіл «Філософський зміст у 

роботах Н.Ю. Харарі: Sapiens: A Brief 

History of Humankind, Homo Deus: A Brief 

History of Tomorrow» (присвячений 

Всесвітньому дню філософії та 25-річчю 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

17.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 312 

змішано університетський кафедра філософії  

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

33.  

Науково-практичний круглий стіл 

«Стратегія реалізації соціальної політики 

Пенсійним фондом України і реаліях 

військового стану» 

17.11.2022 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
регіональний 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

Пенсійний фонд України 

в Чернівецькій області, 

Чернівецький окружний 

адміністративний суд 

науковці, 

практичні 

працівники 

здобувачі 

вищої освіти 

34.  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Права людини в період 

збройних конфліктів» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія» та 

Міжнародного дня прав людини) 

18.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Кленова, 8 

Відділ рідкісних 

видань 

змішано міжнародний 
кафедра міжнародного та 

європейського права 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

35.  

ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Приватне та публічне право в 

умовах війни: проблеми теорії та практики» 

18.11.2022 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно міжнародний 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

36.  

Всеукраїнська наукова конференція 

молодих вчених «Сталий розвиток 

суспільства та держави: сучасні виклики 

та перспективи розвитку» (до Дня 

Української Державності та 31 річниці 

Дня незалежності України) 

18.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

Наукове товариство 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

 

здобувачі 

вищої освіти, 

молоді вчені 

37.  Антикорупційний брейн-ринг 

18.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 7 

ауд. 4 

очно 

(за можливості) 
університетський 

факультет прокуратури та 

слідства (кримінальної 

юстиції) 

 
здобувачі 

вищої освіти 

38.  

Конференція «Фізичне виховання, як засіб 

розвитку фізичних якостей та зміцнення 

здоров’я сучасної молоді» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

21-25.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

кафедра фізичного 

виховання 

змішано регіональний 
кафедра 

фізичного виховання 
 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

39.  

Науково-практичний круглий стіл 

«Стратегія реалізації соціальної політики 

Пенсійним фондом України в реаліях 

військового стану» 

24.11.2022 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
регіональний 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

Пенсійний фонд 

України в Чернівецькій 

області, Чернівецький 

окружний 

адміністративний суд 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

40.  

I Міжнародна науково-практична 

конференція «Академічні студії з філології» 

(до 25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

24.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно міжнародний 

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 

41.  

Бібліотечні студії: науково-методичний 

семінар «Біографічні традиції: славетні 

постаті наукових шкіл Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

24.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно університетський наукова бібліотека  

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

42.  

Науково-творчий круглий стіл власної 

поезії та прози, присвячений 25-річчю 

Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

25.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 34 

змішано регіональний 
кафедра 

прикладної лінгвістики 
 

здобувачі 

вищої освіти 

43.  

Круглий стіл «Розвиток сучасного права та 

держави в юридичній теорії та практиці» 

(до 25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

25.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

кафедра загальної теорії 

права та держави 
 

науковці, 

практичні 

працівники 

44.  

Науково-практичний семінар 

«Переосмислення філософської спадщини 

Г. Сковороди в умовах викликів 

сьогодення» (з нагоди відзначення 300-

річчя від дня народження Григорія 

Савича Сковороди) 

25.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 312 

змішано всеукраїнський кафедра філософії факультет журналістики 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

45.  
Конкурс творчих і наукових робіт 

«Прокуратура майбутнього» 

25.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно університетський 

факультет прокуратури та 

слідства (кримінальної 

юстиції) 

 
здобувачі 

вищої освіти 

46.  

Круглий стіл «Протидія домашньому 

насильству: основні проблеми та шляхи їх 

вирішення» (до 25-річчя Національного 

університету «Одеська юридична академія») 

25.11.2022 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
університетський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

 
здобувачі 

вищої освіти 

47.  

ІV Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Кібербезпека в сучасному 

світі: актуальні виклики» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

25.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Рішельєвська, 28 

ауд. 604 

змішано всеукраїнський кафедра кібербезпеки  

науковці, 

практичні 

працівники 

48.  

ІІ Круглий стіл «Сучасний стан і 

перспективи розвитку сімейного права 

України в умовах адаптації до 

європейського права» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

25.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Кленова, 8 

Відділ рідкісних 

видань 

змішано всеукраїнський кафедра цивільного права 

Наукове товариство 

молодих вчених, 

аспірантів та студентів 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

49.  

ХI Всеукраїнська наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Економіко-правовий розвиток сучасної 

України» (до 25-річчя Національного 

університету «Одеська юридична академія») 

25.11.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

кафедра 

національної економіки 
 

здобувачі 

вищої освіти, 

молоді вчені 

50.  

Круглий стіл «Соціологічні дослідження: 

виклики часу» (до 25-річчя Національного 

університету «Одеська юридична академія») 

25.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 906 

змішано всеукраїнський кафедра соціології  

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

51.  

Науково-практичний семінар «Особливості 

захисту прав землевласника та 

землекористувача адвокатом під час дії 

воєнного стану» 

25.11.2022 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно університетський 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 
 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

52.  
Конкурс наукових робіт ім. М. П. Орзіха 

«Людський вимір права» 

26.11.2022 р. 

м. Одеса 

Фонтанська дорога, 23 

Зала засідань вченої 

ради 

очно 

(за можливості) 
всеукраїнський 

судово-адміністративний 

факультет, кафедра 

конституційного права 

 
здобувачі 

вищої освіти 

53.  

Науково-методичний семінар «Бібліотека 

наукової установи: підсумки, завдання та 

пріоритети діяльності» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

29.11.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

читальний зал 

змішано університетський наукова бібліотека  

науковці, 

фахівці 

бібліотеки 

54.  
Курси підвищення кваліфікації 

«Базовий курс молодого викладача» 

листопад-грудень 

2022 р. 
дистанційно міжнародний 

Наукове товариство 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

 
науковці, 

аспіранти 

55.  

Науково-практична конференція «Правові 

засоби забезпечення та захисту прав 

людини в умовах військового стану» 

(до 25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

01.12.2022 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
всеукраїнський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

громадська організація 

«Асоціація фінансового 

права», всеукраїнська 

громадська організація 

«Асоціація українських 

правників» 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

56.  

Науково-практична конференція «Правові 

засоби забезпечення та захисту прав 

людини в умовах військового стану» (до 

25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

01.12.2022 р. 

м. Чернівці 

вул. Г.Сковороди, 7 

ауд. 406 

очно 

(за можливості) 
всеукраїнський 

Чернівецький  

навчально-науковий 

юридичний інститут 

громадська організація 

«Асоціація фінансового 

права», всеукраїнська 

громадська організація 

«Асоціація українських 

правників» 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

57.  

Круглий стіл «Господарсько-правові 

засоби побудови економіки 

мобілізаційного типу» (до 25-річчя 

Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

01.12.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 34 

змішано університетський 
кафедра господарського 

права і процесу 

Інститут економіко-

правових досліджень 

НАН України, 

Південний 

регіональний центр 

НАПрН України 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

58.  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

виявлення та розслідування злочинної 

діяльності в умовах воєнного стану»  

(до 25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

01.12.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський кафедра криміналістики  

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

59.  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Правосуддя в епоху 

євроінтеграції» (до 25-річчя Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

та 175-річчя Одеської школи права) 

02.12.2022 р. 

м. Одеса 

Фонтанська дорога, 23 

Зала засідань вченої 

ради 

змішано всеукраїнський 

кафедра організації 

судових, правоохоронних 

органів та адвокатури 

Південний 

регіональний центр 

НАПрН України 

науковці, 

практичні 

працівники 

60.  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Завдання кримінального 

права в умовах надзвичайного стану» (до 

25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

09.12.2022 р. 
м. Одеса 

вул. Кленова, 8 

Відділ рідкісних 

видань 

змішано міжнародний 
кафедра 

кримінального права 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

61.  

Круглий стіл «Конвенція ООН з морського 

права: підсумки, тенденції, перспективи» 

(до 25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія» та 40-річчя 

Конвенції ООН з морського права) 

09.12.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

кафедра морського та 

митного права, судово-

адміністративний 

факультет 

 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

62.  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Доктринальні та 

правозастосовні проблеми кримінального 

процесу, детективної та оперативно-

розшукової діяльності» (до 10 річниці 

набуття чинності Кримінального 

процесуального кодексу України та  

25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

09.12.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно міжнародний 

кафедра кримінального 

процесу, детективної та 

оперативно-розшукової 

діяльності 

 

науковці, 

практичні 

працівники 



№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та місце 

проведення 

Формат 

проведення 
Рівень заходу Організатор 

Співорганізатори 

(за наявності) 

Цільова 

аудиторія 

63.  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція ім. Ю. С. Червоного 

«Цивільне судочинство та виконавче 

провадження в умовах воєнного стану» 

(до 25-річчя Національного університету 

«Одеська юридична академія») 

16.12.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно всеукраїнський 

кафедра 

цивільного процесу 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

64.  

Науково-методичний семінар 

«Перспективи вивчення та практики 

іноземних мов у закладах вищої освіти 

немовного профілю» 

16.12.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 201 

змішано університетський 

кафедра іноземних мов, 

факультет цивільної та 

господарської юстиції 

 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

65.  

Круглий стіл «Психоемоційні стани: 

психотерапія, психокорекція та 

реабілітація» 

16.12.2022 р. 

м. Одеса 
дистанційно університетський кафедра психології  

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

66.  
Круглий стіл «Робота нотаріату в умовах 

військового стану» 

16.12.2022 р. 

м. Миколаїв 
дистанційно університетський 

Миколаївський навчально-

науковий інститут права 
 

науковці, 

практичні 

працівники, 

здобувачі 

вищої освіти 

67.  

Науково-практичний семінар 

«Забезпечення соціальної безпеки в умовах 

економічної трансформації України» 

(до 31 річниці Дня незалежності України) 

18.12.2022 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 9 

ауд. 54 

змішано університетський 
кафедра 

національної економіки 
 науковці 

68.  

І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у  

2022/2023 навчальному році 

грудень 2022 р. – 

січень 2023 р. 

м. Одеса 

вул. Академічна, 2 

ауд. 1009 

змішано університетський науково-дослідна частина 

Державна наукова 

установа 

«Інститут модернізації 

змісту освіти» 

науковці, 

здобувачі 

вищої освіти 

 


