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СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

Лекція у вищому професійному училищі сфери послуг 
           24 лютого 2012 року студентками юридичного 

факультету Спірідоновою Ганною та Мяснянкіною Ксенією 

була проведена лекція в Запорізькому вищому професійному 

училищі сфери послуг  на тему «Відмінність 

адміністративного правопорушення від злочину». 
          Студентки в ході лекції з учнями розглянули питання 

притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх 

осіб і види покарання, котрі можуть застосовуватись до них, а 

також види адміністративних стягнень, котрі можуть бути 

застосовані до неповнолітніх. В цілому, лекція пройшла дуже 

жваво, оскільки учні Запорізького вищого професійного 

училища сфери послуг задавали багато цікавих питань, що дуже вразило наших лекторів і на 

прохання адміністрації училища завітати до них ще із задоволенням погодились. 

Майстер-клас від заступника голови Управління культури та мистецтв 
Запорізької міської ради 

            28 лютого 2012 року на юридичному факультеті 

Запорізького національного університету пройшов майстер-

клас, на який запросили заступника голови Управління 

культури та мистецтв Запорізької міської ради Людмилу 

Висоцьку. Вона провела для студентів майстер-клас щодо 

особливостей роботи юристів у державних структурах. 

             На початку зустрічі Людмила Олексіївна 

відзначила, що вже 20 років працює в органах місцевого 

самоврядування, а зараз саме завершує заочно здобувати 

другу – юридичну  освіту. То ж, знає про «плюси» та 

«мінуси» роботи юристів в департаментах та управліннях 

міської ради на власному досвіді.  

         Так, до «плюсів», на її думку, відноситься, насамперед, те, що вчорашньому випускнику 

юридичного факультету без досвіду роботи значно легше влаштуватися не у приватну фірму, а на 

державну службу. Щодо «мінусів», то тут Людмила Олексіївна відзначила практичне спрямування 

роботи працівників юридичних відділів управлінь та департаментів. Із першого ж дня на службі вони 

не лише повинні добре знати закони, а й вміти застосовувати їх при складанні внутрішніх документів, 

вирішенні конфліктних ситуацій, поданні судових позовів. А це – досить нелегко за відсутності 

досвіду роботи. 

          Наводячи приклади із власної практики, пані Висоцька найбільше наголошувала саме на 

питанні, чим така робота може зацікавити випускників юридичних факультетів, що їм потрібно 

зробити, аби влаштуватися на державну службу тощо. Що цікаво, на зустріч завітали не лише 

п’ятикурсники, але й студенти молодших курсів. 
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Круглий стіл „Перспективи прийняття 
Закону України «Про ринок землі” 

 На юридичному факультеті Запорізького національного 

університету відбулося засідання круглого столу на тему: 

«Перспективи прийняття Закону Украйни «Про ринок 

землі»». Ініціатором проведення заходу став другокурсник, 

член факультетського Наукового товариства студентів та 

аспірантів Кирило 

Латишев. У якості 

експерта на захід 

запросили заступника 

начальника юридичного відділу Агентства земельних ресурсів 

головного управління Запорізької області Ніну Брінкош. 

          Учасники засідання обговорили позитивні та негативні 

сторони цього законопроекту. До його «плюсів» майбутні 

правники віднесли чіткий перелік термінів, пов'язаних із 

заснуванням ринку землі і визначення процедури продажу 

землі через Інтернет. Але, на їх думку, поки що у цьому 

законопроекті більше негативного: скажімо, його творці не 

розробили механізму запобігання монополії на земельну власність. Крім того, на думку учасників 

заходу, перш ніж ухвалювати цей закон, слід виконати всі вимоги Закону «Про державний кадастр», 

ухваленого влітку 2011 року, але ще не цілком реалізованого на практиці. 

          Наприкінці заходу студенти дійшли висновку, що це актуальне питання потребує ще одного 

обговорення та може стати темою чергового круглого столу. Експерт Ніна Брінкош відзначила 

активність й обізнаність у законодавстві учасників круглого столу та запевнила, що буде рада 

подальшій співпраці з юридичним факультетом ЗНУ. 

Майстер-клас від директора комунального підприємства 
        Директор КП «Сприяння» Дар’я Кікеєва завітала на юридичний факультет ЗНУ. Вона провела 

майстер-клас для студентів, розповівши їм про специфіку 

роботи юридичних відділів на комунальних підприємствах. 

Ініціатором цієї зустрічі виступили активісти НТСА 

юридичного факультету. На захід завітали всі охочі більше 

дізнатися про особливості роботи правників у комунальній 

сфері. Дар’я Володимирівна розповіла про структуру та 

взаємодію комунальних підприємств, що забезпечують 

населення міста й області теплом, водою тощо. Також вона на 

конкретних прикладах спорів фізичних осіб з цими 

підприємствами розглянула специфіку роботи юристів таких 

підприємств. На її думку, ті зі студентів, хто в майбутньому 

працевлаштується у цій галузі, не матиме такої широкопрофільної роботи, як, скажімо, в адвокатурі, 

однак отримає дуже корисний досвід. Крім того, під час зустрічі йшлося про особистісний фактор у 

вирішенні юридичних питань і конфліктів. Студенти отримали кілька практичних порад з цього 

приводу. 

Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСА юридичного факультету 
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