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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 
Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету взяло участь у круглому 

столі «Правова культура  як фактор формування громадянського суспільства в Україні» 

        Активісти НТСА юридичного факультети взяли участь у 

засіданні круглого столу, присвяченому обговоренню основних 

тенденцій розвитку та становлення правової культури в Україні, яка 

впливає на формування громадянського суспільства. Захід 

проводився за підтримки Запорізької обласної ради, Запорізької 

обласної державної адміністрації, Головного управління юстиції у 

Запорізькій області, Координаційної ради молодих юристів при 

Головному управлінні юстиції  області.  

Круглий стіл було організовано 

на базі Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Співучасниками були представники 

Саратівського національного університету (далі – СНУ). Зв'язок 

здійснювався за допомогою системи Skype.  

Учасниками круглого столу були як представники органів 

державної влади (депутати обласної ради, помічник народного 

депутата України, представник ГУМВС в Запорізькій області), так 

і голови громадських організацій, учні, студенти). 

Серед представників Наукового товариства юридичного 

факультети ЗНУ були: Олександр Коломоєць – голова НТСА факультету; Микита Жуков – 

заступник голови; Антон Забарін – активіст товариства.  

Основна мета заходу – проаналізувати рівень правової культури українського суспільства та 

надати рекомендації щодо його підвищення. 

Зі вступним словом до присутніх звернувся Пашков Володимир Васильович – д.філос.н., 

доцент, ректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Він 

зазначив, що формування правової культури громадян є актуальним питанням у становленні 

громадянського суспільства в Україні. 

Експертами круглого столу виступили: Пєтков С.В. – д.ю.н., 

професор, голова Запорізької обласної громадської організації вчених, а 

також Дьоменко С.В., к.ю.н., головний редактор міжнародного 

наукового журналу «Влада. Людина. Закон», які аналізували доповіді 

виступаючих і фахово їх коментували.  

Так, наприклад, присутнім були  представлені результати 

соціологічного дослідження працівників Запорізького обласного інституту 

післядипломної освіти, присвяченого питанню про рівень правової культури 

населення регіону. Такі дані викликали зацікавленість в учасників і жваве 

обговорення. Так, представниками Наукового товариства юридичного 

факультету були задані відповідні питання з приводу причин недовіри 

громадян до діяльності правоохоронних органів та шляхів підвищення рівня 

правової обізнаності співвітчизників.  

У процесі спілкування з представниками Саратівського національного університету були 

проаналізовані законодавчі акти України та Російської Федерації з питань, що стосуються правової 
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культури. Слід зазначити, що в РФ це є актуальною проблемою, що потребує вирішення. З цього 

приводу активісти Наукового товариства юридичного факультету надали і свої пропозиції щодо 

внесення можливих змін у законодавчі акти. 

Загалом, під час засідання були представлені рекомендації стосовно тематики заходу. НТСА 

юридичного факультету сподівається на проведення подібних засідань для представлення своїх ідей 

та бачень вирішення різних правових питань, що виникають у суспільстві.  

 
Круглий стіл "Підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною: плюси і мінуси" 

 

На юридичному факультеті Запорізького національного 

університету відбулося засідання круглого столу на тему 

«Підписання Договору про асоціацію між ЄС та Україною», 

організованого Науковим товариством факультету. На захід 

завітали: декан юридичного факультету, д.ю.н., професор  

Тетяна Коломоєць, к.філос.н., в.о. голови Наукового 

товариства студентів та аспірантів ЗНУ Валентина 

Кучерук, доцент кафедри історії і теорії держави та права  

Лариса Удовика, заступник декана юридичного факультету ЗНУ з виховної роботи, к.ю.н., 

завідувач кафедри кримінального права та правосуддя, доцент Віктор Сабадаш та інші 

викладачі й студенти юридичного факультету, а також студенти факультету соціології та управління 

ЗНУ. Модератором засідання круглого столу виступив голова НТСА юридичного факультету  

Олександр Коломоєць. Він привітав усіх присутніх на заході та зазначив, що тема засідання є 

досить актуальною, адже існують відмінності у ставленні до вступу України у ЄС. Студенти 

юридичного факультету Микита Жуков, Віталій Зуєв та Олександр Коломоєць підготували 

доповіді із запропонованої теми. Учасники засідання круглого столу взяли активну участь в 

обговоренні головного питання: «Які переваги матиме 

Україна у разі її членства в ЄС». Більшість студентів 

виступила саме за підписання договору про асоціацію 

між Україною та ЄС, адже ця угода базуватиметься на 

визнанні європейської ідентичності України, 

забезпечить підвищення якості життя громадян. Так, 

наприклад, студентка факультету соціології та 

управління Марина Коваль зазначила, що хоч 

підписання цього договору і має деякі негативні 

сторони, однак завдяки йому Україна отримає 

можливість всебічного розвитку. Дехто з учасників засідання не підтримав членство України в ЄС. 

Так, студенти зазначили, що нашій країні спочатку треба досягти стабільності, а вже потім обирати 

між європейським і російським напрямом зовнішньої політики. Підводячи підсумки засідання, 

Олександр Коломоєць подякував усім присутнім за активну участь в обговоренні. 

 

Матеріали до спецвипуску підготував голова НТСА юридичного 

факультету Олександр Коломоєць. 
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