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СПЕЦВИПУСК НТСАДМВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

2277  ллююттооггоо  ссллууххааччіі  ммааггііссттррааттууррии  

ююррииддииччннооггоо  ффааккууллььттееттуу  ввііддввііддааллии  

ЗЗааппооррііззььккуу  ттооррггооввоо--ппррооммииссллооввуу  ппааллааттуу..  

ММееттооюю  ззууссттррііччіі,,  яяккуу  ппррооввееллии  ввііццее--ппррееззииддееннтт  

ЗЗТТПППП  --  ААннддрріійй  ККууцц  ттаа  ггооллооввнниийй  

ююррииссккооннссууллььтт  ЗЗТТПППП  --  ЯЯннаа  ШШааммііллььоовваа,,  ббууллоо  

ззааллууччеенннняя  ссттууддееннттіівв  ннаа  ппррааккттииккуу  ддоо  ккоолллл--

ццееннттрруу,,  яяккиийй  ннееззааббаарроомм  ввііддккррииєєттььссяя  уу  

ЗЗТТПППП..  

На початку зустрічі Андрій Куц 

розповів магістрантам про нормативно-

правову основу роботи торгово-промислових 

палат в Україні, їх історію та суть їх діяльності 

закордоном. Він акцентував увагу на тому, що Запорізька торгово-промислова палата 

входить до п’ятірки сильніших ТПП України, членами палати є 500 провідних підприємств 

області, серед яких такі як: ТОВ «Оліс», ТОВ 

«Ольф», ПАТ «Укрграфіт». 

В основному діяльність ТПП цікавить 

підприємства, що займаються 

зовнішньоекономічною діяльністю. Зараз 

ЗТПП організовує надання нового виду послуг 

– відкриває колл-центр для надання 

юридичних послуг підприємцям. Для палати 

це стане можливістю відкрити новий 

майданчик співпраці з бізнес-структурами. Для 

студентів робота в колл-центрі буде цікавою в 

декількох аспектах, адже дасть можливість 

ознайомитись з діяльністю палати та 

розширити свій кругозір шляхом знайомства з 

договірним правом у підприємницькій діяльності та потенційними роботодавцями.  

Крім того, Яна Шамільова розповіла студентам про майбутній порядок роботи колл-

центру, описала роботу юридичного управління палати та організацію його співпраці з 

іншими відділами ЗТПП. Насамкінець студентам було проведено міні-екскурсію торгово-

промисловою палатою. Окремо варто відзначити, що вказаний захід був здійснений в рамках 

співпраці нашого ВНЗ із Запорізькою торгово-промисловою палатою. 
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44  ббееррееззнняя  ннаа  ююррииддииччннооммуу  ффааккууллььттееттіі  

ЗЗННУУ  ввііддббууллаассяя  ццііккаавваа  ттаа  ііннффооррммааттииввннаа  

ззууссттрріічч  зз  ддооккттоорроомм  ююррииддииччнниихх  ннаауукк,,  

ппррооффеессоорроомм  ттаа  ччллеенноомм--ккоорреессппооннддееннттоомм  

ААккааддееммііїї  ппррааввооввиихх  ннаауукк  УУккррааїїннии  ВВаассииллеемм  

ННаассттююккоомм..  

Привітав студентів магістратури та 

економіко-правового коледжу ЗНУ з нагоди 

зустрічі перший проректор, кандидат 

юридичних наук Олександр Бондар, він 

зокрема, відзначив, що для студентів ця 

зустріч є дивовижною нагодою 

поспілкуватися з вельмишановним гостем Національного юридичного університету ім. Ярослава 

Мудрого, професором, людиною з пера якої вийшло більше 200 наукових праць та яку 

поважають і високо оцінюють в сфері адміністративного, митного права України. 

Науковий та робочий шлях університету направлений на освітньо-реформаційні процеси. 

Веденні в дію і створюються відповідно до моделі європейської освіти авторські учбові програми 

та пілотні проекти які надають студентам право вибору дисциплін. Пріоритетним аспектом в 

діяльності вищу є співпраця з юридичним факультетом ЗНУ, даний вектор взаємодії дасть життя 

потужним програмам розвитку і є чудовим шансом поєднати сили заради майбутнього науки. 

Наприкінці зустрічі, Василь Настюк, 

порадив студентам юридичного факультету 

з урахуванням всіх глобалізаційних 

процесів, зосередити свою увагу на трьох 

складових, а саме це знання права у 

порівняльному аспекті та професійної 

англійської мови і розуміння важності 

інформаційних технологій за якими 

майбутнє світу.  

Відзначимо, що ця знакова зустріч 

закінчилося врученням гостю ювілейної 

книги вікової історії Запорізького 

державного навчального закладу.  

Від імені студентів та слухачів 

магістратури юридичного факультету  висловлюємо вдячність модераторам даного заходу, а 

саме декану юридичного факультету ЗНУ, професору Тетяні Коломоєць,заступнику декана 

з наукової роботи Павлу Лютікову і заступнику декана з міжнародної діяльності Михайлу 

Віхляєву та запрошеному представнику Національного юридичного університету ім. 

Ярослава Мудрого доктору юридичних наук, професору Василю Настюку.  
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