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ПОДІЇ 

V Всеукраїнські змагання з адміністративного права та процесу  
імені В.С.Стефанюка  

 

9-10 листопада в ЗНУ відбулися Всеукраїнські змагання з адміністративного права та 

процесу імені В.С.Стефанюка. Цей захід уже став 

традиційним, адже проводиться вп’яте Запорізьким 

осередком Ліги студентів Асоціації правників України 

спільно з Науковим товариством студентів та аспірантів 

юридичного факультету ЗНУ. У змаганнях взяли участь 

6 команд, що представляли Київську, Одеську, 

Рівненську та Запорізьку області.  

Суть змагань полягала в демонстрації уміння 

будувати власні докази, аргументувати свою точку зору, 

вільно орієнтуючись в нормах українського 

законодавства. У півфіналі учасникам було 

запропоновано фабулу справи, відповідно до якої 

підприємство оскаржувало проведення податковою інспекцією перевірки його діяльності. Згідно з 

жеребкуванням команди виступили в ролях позивачів і відповідачів, виклали свої аргументи перед 

колегією суддів у складі викладачів юридичного факультету ЗНУ Юлії Пирожкової, Павла 

Лютікова та Іллі Сквірського. За їх словами, було дуже складно визначити переможців півфіналу, 

тому було вирішено допустити до фіналу 4 команди: «Pro bono» (представники Національного 

університету «Острозька академія» Юлія Мартиненко і Богдан Шабаровський), «Bona fide» 

(студенти Національного університету «Одеська юридична академія» Анна Домусчі й Олександр 

Яковленко), «Law students» (представники Запорізького національного технічного університету 

Вікторія Ятська та Каріна Мехтієва), «Ампаро» 

(майбутні правники Запорізького національного 

університету: Анастасія Прітика й Андрій 

Окулінко). Одну команду («Податкова молодь» – 

представники Національного університету Державної 

податкової служби України) допустили до участі у 

фіналі поза конкурсом. Після півфінальних змагань 

для учасників було організовано поїздку до 

Запорізького окружного адміністративного суду. 

Молоді юристи змогли ознайомитися з його 

повсякденною роботою, поставити запитання голові 

суду Олегу Прудивусу щодо порядку адміністративного судочинства, завантаженості суддів, а також 

інші питання щодо діяльності суддівського корпусу. 

 На наступний день змагань усіх чекав фінальний раунд. У фіналі працювала інша суддівська 

колегія у складі викладачів ЗНУ Маргарити Германюк, Михайла Віхляєва та Руслана 

Синєльніка. Командам було запропоновано в судовому порядку розіграти спір про стягнення 

міською радою орендної плати за землю з підприємства, що вже викупило цю земельну ділянку. У 

фіналі команди знову продемонстрували свої знання законодавства, ораторську майстерність, 

дисциплінованість, наполегливість, вміння тримати себе в руках і знаходити чіткі та лаконічні 

висловлювання за будь-яких обставин і почуття відповідальності.  
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 Перше місце посіла команда «Pro bono»  (м. Острог), «срібло» – у команди «Ампаро» з м. 

Запоріжжя, а на третьому місці – команда «Bona fide» (м. Одеса). Також заслужено здобули приз за 

високий рівень ораторського мистецтва представники команди «Податкова молодь» (м. Ірпінь). Всі 

команди-учасники отримали сертифікати та цінні призи. 

Презентація, присвячена парламентським виборам в Україні 
   

 27 листопада в актовій залі V навч. корп. другокурсники 

юридичного факультету Євген Артьомов, Дмитро Калниш, 

Михайло Шевченко та Іван Шумейко провели презентацію 

«Парламентські вибори в Україні: теоретичний та 

практичний аспект». Студентську ініціативу підтримали декан 

факультету Тетяна Коломоєць і викладач кафедри 

конституційного та трудового права Ганна Журавльова. Ганна 

Семенівна, до речі, виступила науковим керівником цієї 

презентації.  

 Студенти обрали для виступів 

складну тему, однак відповідально 

поставилися до підготовки, за що 

отримали високу оцінку слухачів. 

Більшість студентів ІІ курсу торік 

вперше взяли участь у 

парламентських виборах. То ж, 

запропоновану тему вони визнали актуальною. Підхід ініціаторів 

заходу, які висвітлили вказані питання з точки зору законодавчих актів, допоміг зробити заняття 

справді цікавим для всіх присутніх. Ми вітаємо хлопців та їхнього наукового керівника з успішним 

впровадженням інновації в навчальний процес та сподіваємося, що таку ініціативу підтримають інші 

студенти та викладачі факультету. 

Круглий стіл «Перспективи подальшого існування прокуратури як 
наглядового органу: міжнародний досвід» 

28 листопада на юридичному факультеті відбулося засідання 

круглого столу «Перспективи подальшого існування прокуратури 

як наглядового органу: міжнародний досвід». Участь у засіданні 

взяли студенти І-ІV курсів – члени НТСА. Відкрив засідання голова 

НТСА юридичного факультету Олександр Коломоєць, який 

окреслив загальні питання, запропоновані до розгляду учасникам. 

З доповідями також виступили: Тетяна Салій (3 курс) – 

«Правозахисна функція прокуратури за новим Кримінальним-

процесуальним кодексом»; Катерина Чорна (4 курс) – «Визначення 

міжнародних стандартів діяльності прокуратури»; Сергій Тяпкін (1 

курс) – «Актуальні проблеми міжнародного співробітництва 

прокуратури України»; Сергій Горобець (3 курс) – «Міжнародний досвід реалізації прокуратурою функцій 

захисту прав і свобод громадян та шляхи його виконання в Україні». Під час обговорення молоді науковці 

дійшли висновку, що новий Кримінально-процесуальний кодекс є необхідним кроком для удосконалення 

правозахисної системи України. 

Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСА юридичного факультету 
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