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ПОДІЇ 

Моделювання процедури імпічменту 
4 грудня в залі судових засідань юридичного факультету Запорізького національного університету 

відбулося розширене семінарське заняття, організоване групою 3421-1. Заняття проводилося у формі 

«ділової гри»,  інсценованої процедури зняття глави держави з поста в порядку імпічменту, на прикладі 

застосування норм Конституції США. 

Ділову гру було проведено за участі викладачів юридичного факультету: Ганзенка Олександра 

Олександровича, к.ю.н., доцента; Мартинова Миколи Петровича, к.ю.н., старшого викладача; 

Бровченко Наталії Володимирівни, к.ю.н., викладача. На заході були присутні представники прес-центру 

Наукового товариства студентів та аспірантів ЗНУ. 

Захід відбувався у два етапи: розгляду «статей імпічменту» 

Президента США у Палаті Представників та «квазісудового» 

процесу в Сенаті, на якому мала вирішуватися доля рішення про 

усунення Президента США з посади. Імпровізованого 

Президента США обвинувачували у двох злочинах: взятті 

хабара та державній зраді. Коротко описуючи фабулу справи, 

зазначимо, що обвинувачення у державній зраді ґрунтувалося 

на здійсненні «Президентом» тиску на ЦРУ з метою закриття 

справи, порушеної проти представника приватної компанії, що 

продавала американську зброю за кордон тій державі, яка веде 

війну проти США; цей тиск, на думку обвинувачення, був 

зумовлений взяттям Президентом США неправомірної вигоди 

від володільця цієї приватної компанії.  

 Палата Представників відкинула звинувачення у вчиненні одержання хабара, натомість передала до 

Сенату на розгляд обвинувачення у державній зраді. Сформулювавши свої вимоги, сторони приступили до 

допиту свідків. Процес допиту довів достатньо високе володіння сторін процесу процесуальними 

інструментами (клопотання, відвід питання тощо), вміння свідків давати несуперечливі показання (хоча 

іноді з порушенням процесуальних вимог щодо представлення доказів), пояснення своїм діям. На етапі 

судових дебатів розгорнулася справжня дискусія, переможцями з якої вийшли представники захисту – саме 

вони вміло перенесли думки публіки зі складу вчиненого Президентом злочину на мотиви його вчинків, 

доведення його відданості державі, особистих якостей, внутрішніх переживань. На цьому тлі досить 

непереконливо звучала промова обвинувачення, обґрунтована доказами, але позбавлена емоційного 

забарвлення – а це дуже важливо з огляду на те, що остаточне рішення приймали більш ніж 50 осіб. Всіх 

просто вразило останнє слово Президента, де він, ані 

слова не сказавши про свою невинуватість або вину, все 

ж настільки подіяв на «сенаторів» обґрунтуванням своєї 

поведінки (оцінюючи її не критеріями правомірності, а 

критеріями доцільності, воєнної необхідності), що 

голосування врешті-решт розставило крапки над «і»: 

проти обвинувачення  висловилося близько двох третин 

сенаторів, коли рівно така їх кількість потребувала 

схвалити статті імпічменту. 

Вважаємо, що проведення таких заходів сприятиме 

розвиткові у студентів вмінь використовувати 

процесуальні норми, навички юридично грамотно 

відстоювати свою правову позицію, а також набуттю нових знань у сфері процесуального права. Подібні 

заходи завжди будуть багатолюдними, а їх проведення стане своєрідною перлиною в студентському житті 

юридичного факультету ЗНУ. 
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Інсценування судового засідання за 
новим КПК  

        Студенти ІІІ курсу юридичного факультету провели 

судове засідання з кримінального процесу. Під час підготовки до 

засідання учасники процесу приділили значну увагу змінам, що 

відбулися з прийняттям нового Кримінального-процесуального 

кодексу України. 

 Під час інсценування засідання студенти продемонстрували не 

лише знання процесуальних та матеріальних норм права, а також 

неабиякі акторські здібності. Зокрема, слід відзначити промову 

«потерпілої» Інни Дулової, «підсудної» Олесі Краснокутської та 

«захисника» Тетяни Салій. У ролі прокурора виступила Людмила Кас'янова, у ролі свідків – Юлія 

Денисенко, Владислава Літвінова, Вікторія Єгорова, Олександр Коломоєць. Варто зазначити, що «суддя» 

Ксенія Краснова влучно підібрала матеріал та винесла правильний вирок. Саме завдяки свідченням експерта 

(Євгена Миргородського) було встановлено знаряддя вчинення злочину. У свою чергу, секретар (Тетяна 

Удод) оголошувала присутніх у залі судового засідання та вела протокол, а судовий розпорядник (Анна 

Славна) запрошувала присутніх до процесу відповідно до норм процесуального законодавства. 

 На заході була присутня старший викладач кафедри кримінального права та правосуддя Ірина Єна, яка 

професійно аналізувала та коментувала дії учасників процесу, вчасно вказувала на помилки та радила, як їх 

виправити. 

 В цілому, всі учасники процесу були задоволені результатами рольової гри та виявили бажання й надалі 

проводити подібні заходи.  

Скайп-конференція з юристами фірми «Астерс» 
 

19 грудня Запорізький осередок Ліги студентів Асоціації 

правників України спільно з юридичним факультетом 

Запорізького національного університету провів скайп-

конференцію з юристами фірми «Астерс», яка, як відомо, 

очолює список 50 найкращих юридичних компаній в Україні. 

Значну підтримку в проведенні заходу надали декан 

юридичного факультету Тетяна Коломоєць та заступник 

декана з виховної роботи Віктор Сабадаш. 

  Участь у конференції взяли 9 студентів 1-4 курсів 

юридичного факультету. Модератором конференції виступив 

голова Запорізького осередку Ліги студентів Асоціації 

правників України Дмитро Супрун. Учасники заходу 

заздалегідь підготували свої запитання, що стосувалися різних правових інститутів: новел кримінального 

процесу, повернення податку на додану вартість, оподаткування адвокатської діяльності, фінансового 

регулювання та діяльності колекторських компаній. 

 Досвідчені юристи надали повні та вичерпні відповіді та коментарі на всі запитання студентів. Учасники 

заходу висловлюють подяку деканату юридичного факультету ЗНУ, Запорізькому осередку Ліги студентів 

Асоціації правників України за підтримку та організацію скайп-конференції. Також велику подяку вони 

висловили PR-менеджеру юридичної фірми «Астерс» Ользі Пікульській та юристам цієї фірми, які 

погодилися співпрацювати зі студентами. Усі учасники конференції висловили бажання і в подальшому 

проводити подібні заходи, адже вони сприяють формуванню та вдосконаленню знань, вмінь та практичних 

навичок у студентів-юристів, а також налагодженню співпраці з відомими юристами-практиками. 

Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСА юридичного факультету. 
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