
Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій 

здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році 

 

№ Назва конференції Назва, адреса ЗВО  
та контакти відповідальної особи 

Місто, 
час проведення 

1. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  
зі спеціальності «Цивільне та сімейне право»  
у 2022/2023 навчальному році 

Національний університет  «Одеська юридична академія» лютий-квітень  
м. Одеса 

2. “Законодавство повоєнної України: погляд у майбутнє”. Львівський національний університет імені Івана Франка, 
м. Львів, 79000, вул. Університетська, 1. 
Бельська С. (096) 285 42 79 solomiia.belska@lnu.edu.ua 

м. Львів 
23-24 лютого 

3. Всеукраїнська конференція «Штучний інтелект в цифровому 
суспільстві: правові, економічні та соціальні аспекти» 

Київський національний економічний університет імені  
Вадима Гетьмана, м. Київ, проспект Перемоги 54/1. 
Мачуський Володимир Володимирович, 
0972607503,   volodymyr.machuskyy@kneu.edu.ua 

м. Київ 
14 березня 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне 
та національне право в епоху цифрових технологій: перспективи, 
виклики та загрози» (до Дня Української Державності) 

Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут 
м. Чернівці, вул. Г. Сковороди, 7 

16 березня 
м. Чернівці 

5. Актуальні питання Інтернаціоналізації вищої освіти в Україні:  
лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти 

Білоцерківський національний аграрний університет, 
бульвар Олександрійський, 96, Біла Церква, Київська обл., 
09100 Цвид-Гром Олена Петрівна,  +38 098-722-72-36, 
е-mail: Tsvidgrom@gmail.com 

м. Біла Церква 
23-24 березня 

6. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми приватного та публічного права» 

Харківський національний педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди,  trudkonf.hnpu@gmail.com 

28 березня 
м. Харків 

7. Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-
економічні, правові та інформаційні аспекти 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
м. Львів, 79005, вул. Коперника, 3. доц. Капленко Г.В. 
(032) 235 64 50, (067) 674 54 60, halyna.kaplenko@lnu.edu.ua 

м. Львів 
30 березня 

8. Всеукраїнська науково-практична студентська конференція 
«Актуальні питання фінансового права» 

Державний податковий університет, 08205, Київська обл.,  
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, +380672854125 

31 березня 
м. Ірпінь 

9. VІ Міжнародна науково-практична конференція “Правові засади 
організації та здійснення публічної влади” 

Хмельницький університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8 

31 березня 
м. Хмельницький 



nauka_kaf@univer.km.ua,доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права Галус Олена 
Олександрівна: моб. тел.: 097-250-60-34, kaf@univer.km.ua. 

10. Наукова інтернет-конференція «Приватне право в умовах 
глобалізації» 

Миколаївський навчально-науковий інститут права квітень  
м. Миколаїв 

11. ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  
«Політичні, правові та організаційні проблеми діяльності органів  
публічної влади та публічних службовців у воєнний та повоєнний  
періоди» 

Вінницький державний педагогічний університет імені  
Михайла Коцюбинського, Факультет права, публічного  
управління і адміністрування, м. Вінниця,  
вул. Острозького 32, 21001,  проф. Кононенко В.В. 
+38-067-291-25-13; valerii.kononenko@vspu.edu.ua 

м. Вінниця  
6 квітня 

12. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
питання права та соціально-економічних відносин» 
 

Центральноукраїнський інститут розвитку людини 
Університету "Україна" м. Кропивницький, площа Дружби  
Народів,8,  О.В. Кравченко, olenakravchenko2017@gmail.com  
kirol_ukr@ukr.net 0997875820 

м. Кропивницький 
11 квітня 

13. Круглий стіл «Права жінок та зміна гендерних ролей під час війни» Миколаївський навчально-науковий інститут права 12 квітня 
м. Миколаїв 

14. Актуальні проблеми права, психології та педагогіки в умовах війни Білоцерківський національний аграрний університет, 
бульвар Олександрійський, 96, м. Біла Церква,  
Київська обл., 09100,  Бровко Наталія Іванівна, 
+38 097-420-68-00, е-
mail:dep.constitutionallaw@btsau.edu.ua 

м. Біла Церква 
13-14 квітня 

15. Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 
«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих  
дослідників» 

Національний юридичний університет імені Ярослава  
Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 
кафедра кримінального процесу та кафедра кримінальної  
юстиції +38057-704-93-10, kaf_crimprocess@nlu.edu.ua 

м. Харків 
19 квітня 

16. Науково-практичний круглий стіл «Спадкування з урахуванням 
реалій та вимог сьогодення» 

Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут 19 квітня 
м. Чернівці 

17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми національного законодавства» 

Національний юридичний університет імені Ярослава  
Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 
Кафедра адміністративного права та адміністративної 
діяльності, Мех Юлія Володимирівна, к.ю.н., доцентка 
+38066326-33-88; е-mail:adm.pr.diy@gmail.com 

м. Харків 
20 квітня 

18. Актуальні проблеми розвитку соціально-правової держави в  
умовах воєнного конфлікту 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 
м. Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 16. 

м.Черкаси 
20-21 квітня 



Кузнецова Людмила Валеріївна, 0683004743 

19. Харківські студентські кримінально-правові читання Національний юридичний університет імені Ярослава  
Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,  
Кафедра кримінального права,  
+38(057) 704-92-17, e-mail:crimlaw1@nlu.edu.ua 

м. Харків  
20-21 квітня 

20. ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування 
правової системи України в контексті розбудови правової держави 
та євроінтеграції» 

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", 
вулиця Січеславська Набережна, 18, Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000, Шкабаро Вероніка 
Миколаївна, +38 066 772 1771, vshkabaro@duan.edu.ua 

м. Дніпро  
22 квітня 

21. Круглий стіл «Актуальні проблеми приватного та публічного права  
в умовах війни» 

Миколаївський навчально-науковий інститут права 28 квітня 
м. Миколаїв 

22. Міжнародний науковий форум «Розвиток юридичної 
клінічної науки і освіти: виклики та перспективи» 

Донецький національний університет імені Василя  
Стуса,  legal-clinic@donnu.edu.ua 

29 квітня 
м. Вінниця 

23. Сучасні підходи та актуальні дослідження в юридичній науці Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського, вул. Джона Маккейна (І. Кудрі), 33, 
м. Київ, 01042, Горелкіна Кіра Георгіївна, 097 799 41 21, 
horelkina.kira@tnu.edu.ua 

м. Київ 
травень 

24. «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» Юридичний факультет навчальнонаукового інституту права і 
соціальних технологій Національного університету  
«Чернігівська політехніка». м. Чернігів, вул. Шевченка 95. 
Селецький Олексій Вікторович, декан юридичного 
факультету; Литвиненко Валентина Миколаївна, заступник 
декана юридичного факультету, тел. 0665069189,  
e-mail:seletskiyalex@ukr.net; тел. 0663008359,  
e-mail: litvinenko.valia@ukr.net 

м. Чернігів 
18 травня 

25. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 
освіти «Сучасні проблеми оперативно-розшукової протидії 
кримінальним правопорушенням» 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ, проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро. 
Балабан Сергій Миколайович, 0984576793, 
k_ord@dduvs.in.ua 

м. Дніпро  
19 травня 

26. Конференція «Римське право і сучасність: актуальні проблеми 
оновлення цивільного законодавства»  
(до 20-річчя прийняття Цивільного кодексу України) 

Національний університет «Одеська юридична академія» 19 травня 
м. Одеса 

27. Всеукраїнська науково-практична конференція «Права та свободи  
людини в умовах особливого періоду» 

Київський національний економічний університет імені  
Вадима Гетьмана, м. Київ, вулиця Ю. Іллєнка, 81. 

м. Київ 
20 травня 



Богдан Богдана Володимирівна, 044-489-09-33, 
kaf_finprava@ukr.net 

28. Круглий стіл «Протидія незаконному обігу та розповсюдженню 
наркотичних засобів соціальний та правовий аспекти»  
(до Дня Української Державності) 

Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут 26 травня 
м. Чернівці 

29. Міжнародна науково-практична конференція «Людина і право в 
мові сучасних ЗМІ» 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. 
Завідувач кафедри прикладної лінгвістики, д.філол.н., 
професор Мамич Мирослава Володимирівна, 
(048) 268-07-84, lingua@onua.edu.ua 

м. Одеса 
02-03 червня 

30. Круглий стіл «Іноземна мова в професійній діяльності спеціаліста-
юриста» 

Національний університет «Одеська юридична академія» 16 червня 
м. Одеса 

31. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів та 
викладачів закладів вищої освіти «Правовий дискурс» 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 
України, вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034. 
Чубань Вікторія,   тел.(063)979-14-67, 
e-mail:chipb_tpch@ukr.net 

м. Черкаси 
12 жовтня 

32. Міжнародна науково-практична конференції молодих учених та  
студентів «Юридична осінь 2023» 
 
 
 
 
 
 

Національний юридичний університет імені Ярослава  
Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 
Штефан Вікторія, к.ю.н., начальниця відділу наукових  
досліджень; Анісімов Кирило, голова Ради молодих вчених 
+380508412608; (057) 7049207; e-mail: vnd.konf@i.ua 

м. Харків 
17 листопада 

33. ІІ Міжнародна науково–практична конференція здобувачів вищої 
освіти «Інноваційні наукові дослідження: правовий, економічний 
та 
соціальний виміри» 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ, проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро. 
Савіщенко Вікторія Миколаївна,0965184835,jurf@dduvs.in.ua 

м. Дніпро 
24 листопада 

34. Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія норм  
Міжнародного і національного права крізь призму процесів 
глобалізації та інтеграції» 

Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, переміщено до м. Київ. 
Татаренко Г.В. tatarenko@snu.edu.ua    0501589273 

м. Київ 
листопад 

35. Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє Національний університет «Одеська юридична академія», 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. 

м. Одеса  
листопад 



Завідувач кафедри організації судових, правоохоронних 
органів та адвокатури, д.ю.н., професор Бакаянова Нана 
Мезенівна, (048) 263-64-06,   kafedra_spo@onua.edu.ua 

36. Права людини в період збройних конфліктів Національний університет «Одеська юридична академія», 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. 
Завідувач кафедри міжнародного та європейського права, 
д.ю.н., професор Бехруз Хашматулла Набієвич, 
(048) 719-87-86, international_law@onua.edu.ua 

м. Одеса 
листопад 

37. IV Міжнародна конференція «Держава, регіони, підприємництво:  
інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти  
розвитку» 

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права  
"КРОК", м. Київ, вул. Табірна 30-32. 
Літвін Наталія Миколаївна,   0979172806, 
LitvinNM@krok.edu.ua 

м. Київ 
7 грудня 

38. III Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток  
територіальних громад: правовий, економічний та соціальний 
аспекти» 

Миколаївський національний аграрний університет, 54008, 
м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9. 
Доктор економічних наук, професор Ключник Альона  
Володимирівна, +380(512)70-93-01, 
е-mail: departmentpmaie@gmail.com 

м. Миколаїв 
7-8 грудня 

39. ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  
«Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри» 

Вінницький державний педагогічний університет імені  
Михайла Коцюбинського, Факультет права, публічного  
управління і адміністрування,  
м. Вінниця, вул. Острозького 32, 21001. 
проф. Мельничук О.Ф., доц.Кронівець Т.М. 
+38-067-960-00-25; +38-097-409-71-87;  
olha_melnychuk@vspu.edu.ua; tetiana.kronivets@vspu.edu.ua 

м. Вінниця 
7-8 грудня 

40. Сучасний стан міжнародного гуманітарного права Національний університет «Одеська юридична академія», 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23. 
Начальник відділу міжнародних зв’язків, кандидат 
юридичних наук Кацин Михайло Юхимович, 
(048) 719-88-09, international@onua.edu.ua 

м. Одеса 
12 грудня 

 


