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СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

Участ ь у відкрит ому семінарі Апеляційного суду Запорізької област і 
 

У  приміщенні Апеляційного суду Запорізької області в 

рамках проведення «Всеукраїнського тижня права»  було  

організовано   відкритий семінар  з нагоди 65-ї річниці  

проголошення Загальної декларації прав людини 

Генеральною асамблеєю ООН. У семінарі взяли  участь  

судді Апеляційного суду Запорізької області. На засіданні 

були присутні студенти юридичного факультету ЗНУ 

Антон Забарін, Віталій Зуєв, Микита Жуков, Олександр 

Коломоєць. 
Зі  вступним словом до присутніх  звернувся суддя 

судової  палати  з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області Григорій 

Алейніков.  
Суддя Апеляційного суду з розгляду цивільних справ Катерина Каракуша  

продемонструвала увазі  присутніх  відеоролик, який відобразив  загальну  інформацію  про 

створення Європейського суду з прав людини. Катерина  Каракуша ознайомила  присутніх зі 

стислим викладом  рішення  Європейського суду  з  прав людини  від  18 грудня 2008 року «Савіни 

проти України»,  яким   було визнано  порушення державою  

ст. 8 Конвенції. Під час аналізу цього рішення у присутніх 

виникло багато запитань щодо застосування та реалізації 

норм чинного законодавства України.  

Суддя Апеляційного суду з розгляду цивільних справ 

Світлана Маловічко  звернула увагу присутніх,  що у 

Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ) можна 

оскаржити лише поведінку держави в особі її органів, 

установ, організацій, посадових осіб чи інших владних 

суб’єктів.  

Суддя  Апеляційного суду з розгляду цивільних справ 

Алла Бабак детально зупинилася на застосуванні Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод  та  

практики Європейського суду з прав людини при  вирішенні  

цивільних  спорів. Доповідач  поінформувала присутніх, що, 

згідно з Конвенцією, кожна держава-учасниця визнає 

юрисдикцію ЄСПЛ. 

Суддя судової  палати  з розгляду кримінальних справ 

Апеляційного суду Ольга  Булейко   зосередила увагу 

присутніх на тому, що Конвенція  захищає  зокрема такі  

права людини: право на життя; право на справедливий суд  при розгляді справ, пов’язаних із 

цивільною та кримінальною проблематикою; право на повагу до приватного і сімейного життя; 

право на мирне володіння своїм майном; право голосу та право бути кандидатом на виборах. 

Загалом семінар пройшов у змістовній формі, тому був корисним для всіх присутніх. 
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Засідання міжвузівського круглого столу «Особливості впливу міжнародного 

права на національні правові системи» 
На юридичному факультеті Запорізького національного 

університету провели засідання міжвузівського круглого столу 

«Особливості впливу міжнародного права на національні 

правові системи».  

Організаторами заходу виступили члени Наукового 

товариства студентів та аспірантів факультету. Модератором 

засідання круглого столу став голова НТСА юридичного 

факультету Олександр Коломоєць. Він привітав усіх присутніх 

на заході та окреслив проблематику засідання, а також 

акцентував увагу слухачів на основних концепціях розвитку 

міжнародного права і на його співвідношенні з національним. Студент юридичного факультету ЗНУ 

Олексій Куропата підготував доповідь із питань історичного досвіду України в імплементації 

міжнародно-правових норм. 

 Студент ІІ курсу цього ж факультету Віталій Зуєв у своєму виступі зосередив увагу на 

питанні гармонізації національного права до права ЄС. Під час обговорення цього питання 

розгорнулася жвава дискусія. Заступник голови НТСА 

юридичного факультету Микита Жуков розповів присутнім 

про особливості форм імплементації міжнародних норм у 

національне законодавство.  

Студентка факультету соціології та управління Юлія 

Юргіна виступила з доповіддю щодо питань, пов’язаних із 

глобалізаційними процесами в сучасному світі та їх впливом 

на національне право. Голова НТСА факультету соціології 

та управління Єлена Струк долучилася до обговорення 

зазначених питань. У роботі круглого столу також взяли 

участь студент юридичного факультету ЗНТУ Арсен Єгян 

та студент факультету економіки та управління ЗНТУ Мікаіл Асатрян, які окреслили економічну 

складову імплементації міжнародних норм у національне законодавство та наголосили на 

історичних передумовах впливу міжнародного права на 

національну правову систему.  

Під час обговорення розгорнулася жвава дискусія щодо 

доцільності запозичення норм європейського права. Підводячи 

підсумки засідання, Олександр Коломоєць подякував усім 

присутнім за активну участь в обговоренні. Активісти Наукового 

товариства юридичного факультету висловили особливу подяку 

за допомогу у проведенні заходу керівництву факультету, 

зокрема декану, професору Т.О. Коломоєць та її заступнику, 

к.ю.н., доценту В.П. Сабадашу. 
 

Матеріали до спецвипуску підготував голова НТСА юридичного факультету 

Олександр Коломоєць. 
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