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СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

 «Молода наука» на юридичному факультеті 
11 квітня відбулося засідання секції «Юридичні науки» в рамках V 

університетської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2012». Участь у науковому 
заході взяли студенти юридичного факультету Запорізького національного 
університету, Економіко-правничого коледжу ЗНУ та учениця школи, 
учасниця конкурсів МАН Дарія Хортицька. 

Доповіді молодих науковців оцінювало журі у такому складі: голова - 
заступник декана юридичного факультету з наукової роботи Павло 

Лютіков, заступник декана з виховної роботи Віктор Сабадаш, викладач 
Інна Болокан, секретар – голова НТСА юридичного факультету Ксенія 

Мяснянкіна. 
Відкриваючи захід, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор Тетяна 

Коломоєць привітала учасників конференції та  подякувала молодим науковцям за небайдужість, 
зацікавлення наукою, бажання змінюватись та змінювати на краще своє життя та майбутнє держави.  

В цілому у засіданні секції взяли участь понад 30 осіб. Найбільше зацікавлення аудиторії 
викликали чотири доповіді, вони ж були визнані найкращими – Дмитра Гайдука, Дарії Хортицької, 

Антона Забаріна і Дарії Ніколаєнко.  

Круглий стіл на тему 
«Проблеми боротьби з організованою злочинністю» 

         23 квітня 2012 року на юридичному факультеті 
відбулось засідання круглого столу, присвячене проблемі 
боротьби з організованою злочинністю. Ініціатором 
заходу виступило Наукове товариство студентів та 
аспірантів юридичного факультету. 
На засіданні як експерти були присутні старший 
уповноважений відділу кримінальної міліції зі справ 
дітей Головного управління УМВС Запорізької області 
Олена Юхимчук і голова Координаційної ради молодих 
юристів при Головному управлінні юстиції Наталія 

Богомолова. 
          Кращими доповідями за результатами заходу було 
обрано роботи таких студентів, як Антон Забарін, 

Мар’яна Карташова, Євген Пігорєв, Антон Сторчак і Кирило Латишев.  
Під час дискусій йшлося про досвід інших країн, а також про те, що законодавчі досягнення інших 
держав не завжди приживаються на українському ґрунті. Учасники засідання зійшлися на думці, що 
один зі шляхів успішного вирішення проблеми боротьби з організованою злочинністю – розроблення 
відповідних вітчизняних програм й удосконалення вже існуючих. 

Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Дослідження проблем права очима молодих вчених» 

        24 квітня 2012 року на юридичному факультеті пройшла Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Дослідження проблем права України очима молодих вчених». Її організатором 
виступив юридичний факультет і Наукове товариство студентів та аспірантів факультету. 
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Конференція була проведена у заочній формі для 
немісцевих учасників: близько 80 тез доповідей надійшли 
до ЗНУ від представників Донецького національного 
університету, Львівського національного університету ім. 
Івана Франка, Академії адвокатури України (Київ), 
Юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого 
(Харків), Сумського державного університету та інших. 
Безпосередньо на засіданні виступили студенти 
юридичного факультету ЗНУ. Головуючі конференції – 
заступник декана з наукової роботи Павло Лютіков та 
голова інформаційного сектору НТСА юридичного 
факультету Ія Зозуль – відкрили конференцію і 
представили учасників. Актуальною темою конференції 

стала «Медіація як спосіб досудового врегулювання господарських спорів», представлена Веронікою 

Єрохіною. У своєму дослідженні вона довела переваги медіації (вирішення спорів із залученням 
посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації на 
відміну від судового вирішення спорів. На жаль, як зауважила доповідач, проект Закону України про 
медіацію був розроблений Мінюстом, але так і не прийнятий. Робота студентки Вероніки Єрохіної 
була визнана ґрунтовною і отримала грамоту «За найкращу доповідь». 

Підсумки діяльності НТСА юридичного фак-ту в 2011/2012 навч. році 
 

10 травня на юридичному факультеті відбулося урочисте засідання 
факультетського Наукового товариства студентів та аспірантів, яке було 
присвячено Дню науки. Захід присвятили підбиттю підсумків річної 
діяльності Товариства. 

Під час засідання представники активу НТСА юридичного факультету 
згадали про найважливіші події, організовані ними протягом 2011-2012 
навчального року. У тому числі – майстер-класи від директора комунального 
підприємства «Сприяння» Дар’ї Кікєєвої та співробітника Управління 
культури та мистецтва Запорізької міської ради Людмили Висоцької. Також 
до значних подій молоді науковці юридичного факультету віднесли засідання 
круглого столу з питань ринку землі. Крім великої кількості доповідачів - студентів усіх курсів - на 
заході як експерт була присутня заступник начальнику юридичного відділу Агентства земельних 
ресурсів Запорізької області Ніна Брікош. 

За цей рік НТСА юридичного факультету провело чимало заходів спільно з Координаційною 
радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції Запорізької області й Лігою студентів 
Асоціації правників України. Існують домовленості про подальшу плідну співпрацю з цими 
організаціями. 

До найбільших своїх досягнень команда НТСА відносить правоосвітницьку діяльність серед 
молоді нашого міста: за навчальний рік студенти провели близько 50-ти лекцій у загальноосвітніх і 
професійних навчальних закладах. 

Учасники засідання висловлюють подяку адміністрації факультету та університету за підтримку 
їхніх наукових ініціатив. 

 
Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСА юридичного факультету 
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