
№  125 від 26 березня  2012 року 

 
Інформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетеньІнформаційний бюлетень НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ НТСА ЗНУ    

 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

Затвердження робочого плану на семестр 
  
6 лютого 2012 року команда НТСА юридичного 
факультету збиралися для обговорення робочого плану 
на поточний семестр. В ході засідання були обговорені 
питання щодо проведення круглих столів, конференцій, 
майстер-класів та інших заходів. В ході засідання була 
обговорена тематика поточних заходів, а саме 
найактуальніших питань сучасного  законодавства серед  
студентства. Кожним учасником команди були 
запропоновані заходи, які і увійшли до плану.   
 

 

 
Участь у засіданні Координаційної ради молодих юристів Головного 

управління юстиції Запорізької області  
Студенти юридичного факультету Запорізького національного університету взяли активну 

участь у черговому засіданні Координаційної ради молодих юристів Головного управління 

юстиції Запорізької області. 
Майбутні правники з усіх запорізьких вишів та 

представники управління зібралися разом, аби обрати 
новий керівний склад Координаційної ради й визначитися 
з головними напрямами діяльності цієї організації на 
найближчий час.  

У результаті голосування заступником голови 
Координаційної ради молодих юристів стала 
четвертокурсниця юридичного факультету ЗНУ Ксенія 

Мяснянкіна. До цього студентка не менш активно 
співпрацювала з Радою, керуючи правовим лекторієм. Її 
однокурсницю Руслану Мохнюк призначили головою 
правоосвітньої секції, а студента ІІ курсу юридичного 
факультету нашого вишу Дмитра Супруна обрали секретарем з організаційної діяльності. 

Також під час засідання йшлося про основні напрями роботи Ради: молоді юристи 
визначилися з тематикою круглих столів, які будуть організовані найближчим часом, обговорили 
організаційні моменти, пов’язані із проведенням днів правової допомоги та правоосвітніх лекцій у 
запорізьких школах. 

Координаційна рада молодих юристів Головного управління юстиції Запорізької області діє з 
1999 року. Серед її головних завдань – стимулювати правоосвітню діяльність молодих юристів, 
водночас забезпечувати їм контакти з представниками різних державних органів та підтримувати 
ініціативи студентів. 
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Круглий стіл «Позитивні та негативні наслідки 
дії Закону України  

«Про виконавче провадження» 
          13 лютого відбулося засідання круглого столу з 
теми «Позитивні та негативні наслідки дії Закону України 
«Про виконавче провадження». Відбулося воно за 
ініціативи НТСА факультету, в його роботі взяли участь 
студенти ІІ-ІV курсів та гості. Своїм досвідом прийшли 
поділитися заступник начальника відділу організації та 
контролю за виконанням рішень управління державної 
виконавчої служби Головного управління юстиції в 
Запорізькій області Інна Панчук та головний спеціаліст 

відділу реєстрації нормативно-правових актів цього управління Олеся Давиденко. Для обговорення 
кожен учасник круглого столу представив доповідь, у якій провів порівняльний аналіз певної статті 
закону, окреслив позитивні і негативні сторони нової редакції. Виступи студентів доповнили 
консультації та поради експертів, які мають неабиякий досвід роботи у виконавчій сфері. Багато 
цінних порад юним колегам надала Інна Леонтіївна з питань регулювання виконавчої системи, 
наводила приклади з власної практики, допомагала сформувати кваліфікований погляд молодим 
юристам на діюче законодавство. Загалом студенти дійшли позитивного висновку щодо переваг 
нової редакції ЗУ «Про виконавче провадження». За результатами роботи круглого столу грамотою за 
активну участь була відзначена голова НТСА юридичного факультету Ксенія Мяснянкіна. Цікаві 
доповіді також представили Кирило Латишев, Богдан Цюпило, Анна Єрмолаєва, Анна 

Спірідонова, Денис Супрун.  

Круглий стіл „Декриміналізації господарчих злочинів” 

           Ініціаторами та організаторами цього заходу виступили студенти 
– члени факультетського Наукового товариства студентів та аспірантів. 
Саме вони вирішили детальніше дослідити цю актуальному для 
вітчизняного законодавства тему. Модератором засідання стала 
студентка четвертого курсу Ганна Спірідонова. Їй одразу пощастило 
залучити всіх присутніх до активного обговорення доповідей. Майбутні 
правники дискутували про «плюси» і «мінуси» змін у кримінальному та 
кримінально-процесуальному законодавстві. Також вони сперечалися 
щодо особливостей впровадження досвіду зарубіжного законодавства, 
проводили порівняльний аналіз між декриміналізацією господарчих 
злочинів в українському та російському законодавстві. А ще, оскільки 
захід відбувся 23 лютого – у День захисника Вітчизни, він завершився справжнім сюрпризом. 
Студентки підготували солодкий подарунок для хлопців – членів НТСА факультету: Антона 

Сторчака, Дмитра Супруна, Кирила Латишева. Ті були приємно вражені увагою дівчат і 
наполягли, щоб солодке розділили між присутніми. «Чудово, що вдалося поєднати науковий захід і 

свято! Думаю, що саме згуртованість нашого товариства й надалі буде головною умовою успішної 

реалізації всіх наших задумів», - поділилася своїми враженням від засідання голова НТСА факультету 
Ксенія Мяснянкіна. 

Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСА юридичного факультету 
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