
 

 

 

Метою проведення конференції є: 

 

 

 Залучення студентів Університету 

«Україна» до науково-практичної 

діяльності, реалізація інноваційного 

потенціалу молоді. 

 Обмін новими ідеями, 

отриманими теоретичними і 

практичними результатами наукових 

досліджень студентів у галузі права. 

 Обговорення актуальних проблем 

сьогодення в галузі законотворення. 

 Інтеграція зусиль для 

впровадження результатів студентських 

наукових досліджень. 

 Встановлення творчих контактів 

та розширення наукових зв’язків. 

 Опанування сучасними засобами 

навчання та науково-дослідної роботи в 

он-лайн режимі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Кафедра «Право» створена та функціонує у 

складі Івано-Франківської філії Університету 

«Україна» з 1999 року. Науково-педагогічний 

склад кафедри становить 10 осіб, з яких п’ятеро 

мають наукові ступені кандидатів юридичних 

наук, двоє вчені звання доцентів та один 

професор, доктор юридичних наук. 

Переважна більшість викладачів кафедри 

мають значний практичний досвід роботи у 

різних сферах юриспруденції, освіти та 

правоохоронній діяльності. 

При формуванні кадрового складу кафедри 

увага приділяється таким сторонам науково-

педагогічної діяльності працівників: науковій, 

навчально методичній роботі, методичному 

забезпеченню навчально-виховного процесу та 

застосуванню новітніх форм та методів. 

Науково-педагогічними працівниками 

кафедри підготовлено та опубліковано понад 

200 наукових праць. 

 

 

 

 

 

 

Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 

Івано-Франківська філія  

Кафедра «Право» 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 
 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВА В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ» 
 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ 

2021 



Склад організаційного 

комітету: 

Голова: Тимчишин Андрій 

Михайлович – к.ю.н., доцент, завідувач 

кафедри «Право» Івано-Франківської філії.  

Заступник голови: Пилипів Руслан 

Миронович – к.ю.н., доцент кафедри «Право» 

Івано-Франківської філії. 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Важинський Володимир Михайлович - 

к.ю.н., доцент кафедри «Право» Івано-

Франківської філії; 

Тимчишин Дмитро Михайлович - 

к.ю.н., доцент кафедри «Право» Івано-

Франківської філії; 

Николайчук Любов Михайлівна – 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри «Право» Івано-

Франківської філії; 

Слободян Ірина Юріївна – старший 

викладач кафедри «Право» Івано-Франківської 

філії; 

Надвірнянська Наталія Миколаївна - 

старший викладач кафедри «Право» Івано-

Франківської філії; 

Чічеріна Марія Олександрівна - 

старший викладач кафедри «Право» Івано-

Франківської філії; 

Дума Зиновій Євгенович - старший 

викладач кафедри «Право» Івано-Франківської 

філії. 

 

Секретар конференції 

 

Судак Ірина Михайлівна – фахівець 

кафедри «Право». 
 

 

 

 

 

 

Графік роботи конференції: 

 

 

 

25 березня, четвер 

пленарне засідання в он-лайн режимі на 

платформі Zoom (12.00 – 13.00) 

 

 

Привітання директора філії к.т.н., доцента 

Кота Г.В. 

 

Вступне слово завідувача  

кафедри «Право», 

к.ю.н., доцента Тимчишина А.М. 

 

25 березня, четвер 

секційне засідання в он-лайн режимі на 

платформі Zoom (13.00 – 15.00) 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

 

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 

 

Обговорення – до 5 хв. 
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ДОПОВІДІ 

Кочержук Олег 

Позитивний та негативний вплив карантину 

на життєдіяльність суспільства 

 

Яцюк Василина 

Чи суперечить карантин правам людини? 

 

Луговий Андрій 

Розвиток кримінального права в Україні в 

умовах пандемії 

 

Попова Діана 

Підсилення впливу кібербулінгу в умовах 

пандемії 

 

Андрухів Андрій 

Життя суспільства до і під час пандемії 

 

Стефанюк Ростислав 

Особливості національної безпеки України в 

умовах пандемії та міжнародної невизначеності 

 

Павлюк Юрій 

Примусова вакцинація – міф чи реальність? 

 

Рибак Соломія  

Особливості щодо відповідальності осіб за 

ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо 

карантину людей) 

 

 

 


