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Студентське наукове товариство (Далі за текстом СНТ) – добровільне 

студентське об’єднання, яке створене в Університеті. Діяльність СНТ 

здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, наказів 

Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень ректора 

Університету, Статуту Університету. Основною метою діяльності СНТ є 

всебічне сприяння науковій, винахідницькій та творчій діяльності студентів.  

Основними завданнями СНТ є:  

- Сприяння формуванню умов для розкриття інтелектуального, наукового 

та творчого потенціалу студентів;  

- Організація та розвиток студентського міжвузівського та міжнародного 

наукового співробітництва; 

- Пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм 

всебічної допомоги;  

- Представлення наукових та освітніх інтересів студентів.  

Для досягнення поставлених завдань СНТ:  

- допомагає структурним підрозділам Університету у організації та 

проведенні наукових конференцій, семінарів, форумів, олімпіад, конкурсів та 

інших наукових заходів;  

- мотивує студентів до участі у різноманітних освітніх програмах, заходах 

та проектах;  

- сприяє виданню наукових праць студентів;  

- всебічно сприяє поширенню серед студентів інформації, що стосується 

проблем молодої науки в Університеті, інших вузах, наукових організаціях та 

установах України. 

Наразі одними з найбільш пріорітетних сфер діяльності СНТ є 

налагодження взаємодії та співпраці з Дебатним клубом, Студентським 

самоврядуванням та іншими структурними підрозділами Університету. Також 

істотне значення набуває організація участі членів Товариства у наукових 

заходах за межами Університету. 

  



Студенти Університету забрали усі нагороди всеукраїнського дебатного 

турніру 

Змагання відбулися у м.Луцьк. Дебатери сперечалися щодо проблем 

екології, безпосередньої демократії, космічного права та багатьох інших 

актуальних питань. 

У фінал увійшли команди з м.Харкова та м.Одеси. У безкомпромісній 

боротьбі перемогу виборов голова Дебатного клубу Університету Андрій 

Касьяненко (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 3 курс). 

Владислав Костін (міжнародно-правового факультету, 2 курс 

магістратури) став топ-спікером турніру. Також Владислав разом с Діаною 

Лисенко (Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури та кримінальної 

юстиції, 3 курс) стали фіналістами змагань. 

 

 

  



Голова Дебатного клубу Університету Андрій Касьяненко переміг у 

міжнародному дебатному турнірі «Lviv Open 2019» 

Змагання, що проходили у місті Львові зібрали близько 80-ти дебатерів з 

Нідерландів, Польщі, Великої Британії, України та інших країн. У ролі 

Головного судді виступив чемпіон світу з дебатів Елай Карстадт (Ізраїль) та 

фіналістка  Чемпіонату Європи з дебатів Міла Хааскунен (Фінляндія).  

Упродовж двох днів учасники сперечалися щодо доцільності проведення 

референдумів, гендерної політики, питання реабілітації засуджених та інших 

дискусійних питань. 

У запеклій боротьбі перемогу одержав голова Дебатного клубу 

Університету студент 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 

України Андрій Касьяненко.  

Також Андрій отримав можливість поїхати у грудні на міжнародний турнір 

в Амстердамі за сприяння Міністерства молоді та спорту. 

 



 

  



Студент Університету Миславський Інокентій посів перше місце у 

Всеукраїнському конкурсі наукових робот імені М.П. Орзіха «Людський 

вимір права» 

Захід було проведено 8 листопада 2019 року, на базі Національного 

університету «Одеська юридична академія» з метою виявлення та стимулювання 

обдарованої молоді до проведення наукових досліджень. Конкурс проходив у 

два етапи. На відбірковому етапі учасники підготували наукові роботи та 

представили їх до організаційного комітету. За результатом конкурсного відбору 

6 найкращих робіт студентів та аспірантів з юридичних університетів Львова, 

Харкова, Києва та Одеси пройшли у другий тур. Студент 1 групи 4 курсу 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Миславський Інокентій 

за результатом захисту наукової роботи посів перше місце, вигравши грошову 

премію та право опублікувати результати дослідження у науковому виданні. 

 

 

  



Студенти Університету виступили науковими керівниками команд-

переможців Всеукраїнських учнівських турнірів 

З 27 по 31 жовтня 2019 року у місті Рівне походив фінальний етап ХVІІ 

Всеукраїнського турніру юних правознавців, куди пройшли 21 команда учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Студент Університету Білик Олег 

(Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України), Гринчук Анастасія 

(Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України) та Свистун Владислав 

(Інститут прокуратури та кримінальної юстиції) підготували збірну команду 

Новобаварського району міста Харкова команду «Слобожани» та збірну команду 

комунального закладу «Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія»» які у 

підсумку посіли призові місця турніру. З 28 по 1 листопада 2019 року в місті 

Харкові проведено фінальний етап ХV Всеукраїнського турніру юних 

економістів. У змаганнях взяли участь 18 команд із 9 областей України, серед 

яких 88 учнів та 19 керівників. Студент Університету Інокентій Миславський 

підготував збірну команду Харківської спеціалізованої школи № 162, яка у 

підсумку посіла 3 місце у змаганні.  

 

  



Голова Дебатного клубу Університету Андрій Касьяненко став топ-

спікером найбільшого турніру у Східній Європі 

Дебатний турнір «Кубок Одеси» є найбільшим дебатним турніром у 

Східній Європі та щороку нараховує близько 100 команд. Цього року його 

проводили в вдесяте. 

У ролі головного суді виступив колишній Голова Дебатного клубу НЮУ 

Радислав Ткаченко.  

Марія Волга стала топ-спікером і переможцем у треку «новачки». Окрім 

неї у треку «новачки» гідно представили клуб Анна Лисюк, Марко Бачурін та 

Андрій Чукаль, які вийшли до півфіналу змагань, а Всеволод Марценюк і 

Владислав Ільченко дійшли до фіналу.  

У півфінал треку “досвідчені” увійшов випускник Університету Роман 

Матюшко, а у фіналі Дебатний клуб представили Андрій Касьяненко та Поліна 

Сороколіт   

Також Андрій Касьяненко став топ-спікером турніру, набравши у 

відбіркових раундах – максимальний результат – 15 балів з 15 можливих, 

отримавши 5 перших місць у 5-ти раундах поспіль. У результаті діючий голова 

Дебатного клубу Університету став першим спікером з двохсот учасників. 



 

 

  



 

Студентське наукове товариство виступило співорганізатором 

міжнародної науково-практичної конференції «Юридична осінь 2019 року» 

Захід відбувся 29 листопада 2019 року. 

Організатори: рада молодих учених, Студентське наукове товариство 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Понад 200 наукових доповідей надіслали представники закладів вищої 

освіти Харкова, Києва, Львова, Одеси та інших міст України, а також Білорусі і 

Казахстану. 

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи А.П. Гетьман, який 

зазначив, що «Юридична осінь», котра вперше відбулася 1996 року, продовжує 

об’єднувати в науковій дискусії студентів, аспірантів та молодих вчених. 

Приємно, що традиція підтримується, і майже кожен науковець Університету 

брав участь у цьому заході, підтверджуючи тим самим, що студентське 

середовище – майбутнє науки. 

На пленарному засіданні із доповідями виступили: голова Студентського 

наукового товариства асистент кафедри конституційного права України Б.С. 

Мохончук − «Питання уніфікації виборчого законодавства на сучасному етапі 

розвитку України», асистент кафедри теорії і філософії К.О.Трихліб –

«Дискримінація: поняття та види», студент 4 курсу Iнституту пiдготовки кадрiв 

для органiв юстицiї України І.В.Миславський – «Міжнародний кримінальний 

суд в світлі новітніх парадигм конституційного права України: проблеми та 

перспективи взаємодії» та ін. 

Подальша робота конференції тривала в форматі панельних дискусій: 

 загальнотеоретичні та конституційні аспекти розвитку державності; 

 сучасний стан та перспективи розвитку правознавства у 

глобалізованому світі; 

 актуальні проблеми розвитку наук кримінально-правового циклу. 



 

 

  



До Всеукраїнського тижня права Студентське наукове товариство та Рада 

молодих вчених Університету провели правопросвітні заходи в 

харківських школах 

З нагоди прийняття Загальної декларації прав людини та проведення 

Всеукраїнського тижня права у 2019 році з 9 по 13 грудня члени Ради молодих 

вчених та Студентського наукового товариства Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого провели правопросвітні та 

профорієнтаційні заходи у школах м. Харкова. 

Асистентами кафедри конституційного права України Павлом Романюком 

та Богданом Мохончуком було організовано лекцію-бесіду на тему «Я 

громадянин України – європейської держави». Захід, у якому взяли участь 

близько 200 учнів старших класів, відбувся на базі Харківської гімназії № 152. 

Викладачі обговорили з учнями окремі питання інтеграції України до 

Європейського союзу, принципів громадянства, набуття та припинення 

громадянства України, а також під час лекції розкрили зміст ключових 

цивілізаційних цінностей – “верховенства права”, “демократії” та “прав 

людини”. 

Асистентка кафедри теорії та філософії права Крістіна Трихліб прочитала 

учням Харківської гімназії № 47 лекцію на тему «Загальна декларація прав 

людини та Декларація прав дитини: основні положення та стандарти», 

висвітливши найважливіші питання захисту прав дитини, фундаментальні 

міжнародні стандарти в цій сфері. 

Асистенткою кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

Катериною Кулик була прочитана лекція на тему «Відповідальність 

неповнолітніх» для учнів Харківської гімназії № 47. Вона розповіла про 

особливості кримінальної відповідальності осіб, які не досягли повноліття, та 

відповіла на питання учнів. 

Окрім цього, учні шкіл були ознайомлені з перевагами та перспективами 

юридичної професії, умовами вступу і особливостями навчання у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 



 

 

  



Команда Університету (Олександр Ромашко, Євген Борох, Сергій Пазій) 

під керівництвом асистентки кафедри історії держави і права України та 

зарубіжних країн Р.Казак посіла друге місце на VІII Всеукраїнському 

студентському турнірі з історії 

Інтелектуальний захід відбувся у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка. У турнірі взяли участь 42 команди закладів вищої освіти України. 

Команди були поділені за фаховим спрямуванням на дві ліги (перша – ті, чия 

основна дисципліна у навчанні – «історія», друга – «любителі історії», а саме – 

правники, економісти та представники інших спеціальностей). 

Турнір був побудований за класичною структурою – аргументовано 

розглянути дискусійне питання у змаганні команд (3 учасники) у формі окремих 

виступів «Доповідача», «Опонента» та «Рецензента». 

Команда Університету у складі С.Пазія та Є Бороха (факультет адвокатури,  

ІII курс) та О.Ромашка (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, II курс) 

виступала у групі «Любителів історії» під керівництвом кандидата юридичних 

наук Р.Казак. 

Турнір проходив три дні. Блискуче виступила у двох раундах, команда 

НЮУ у фіналі програла з мінімальною різницею представникам Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.   

Студенти отримали дипломи II ступеня  Міністерства освіти і науки 

України за підписом міністерки Ганни Новосад. 

Бажаємо призерам успіхів та нових перемог! 



 

  



Студентське наукове товариство виступили співорганізатором турнірів 

судових дебатів з міжнародного кримінального права 

Члени студентського наукового товариства виступили співорганізаторами 

турнірів судових дебатів з міжнародного кримінального права. Студенти 

сформували команди та змагались у форматі роботи Міжнародного суду 

Організації Об'єднаних Націй. Під час заходу учасники мали можливість 

поділити досвідом участі у дебатах та модельних засіданнях для подальшого 

формування команд і гідного представництва Університету на змаганнях 

регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня. 

 

  

  



Студентське наукове товариство виступило співорганізатором І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Право» 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1580 від 

17.12.2019 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2019/2020 навчальному році» та відповідно до Положення про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України № 1410 від 13.12.2012 року «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» з метою подальшого 

підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої 

студентської молоді та створення умов для її творчого зростання 3 березня 2020 

року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 

відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Право». 

У заході взяли участь представники  Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції  (6 осіб),  господарсько-правового факультету (5 осіб),  

Слідчо-криміналістичного інституту (5 осіб),  Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України (6 осіб),  Інституту підготовки юридичних кадрів для 

СБУ (6 осіб), Військово-юридичного інституту  (5 осіб), міжнародно-правового 

факультету  (5 осіб), факультету адвокатури  (5 осіб). 

На олімпіаді були перевірені знання студентів з таких дисциплін: теорії 

держави та права, конституційного права України, адміністративного права, 

адміністративного процесуального права, сімейного права, основ римського 

приватного права, цивільного права, цивільного процесу, трудового права, 

екологічного права, господарського права, податкового права, кримінального 

права, кримінального процесу, міжнародного права, криміналістики. Знання 

оцінювалися на підставі правильної відповіді на тестові завдання та задачу. 



 

 

  



32 команди змагалися за Кубок Ректора з дебатів 

На базі Університету за допомогою мережі Hangouts було проведено 

щорічний всеукраїнський дебатний турнір – Кубок Ректора. 

Захід був організований Дебатним клубом НЮУ імені Ярослава Мудрого 

за підтримки ректорату Університету, студентського самоврядування, 

Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Федерація дебатів 

України». 

У заході взяли участь 32 команди зі всієї України. Окрім Харкова команди 

були представлені Київом, Дніпром, Львовом, Одесою та іншими містами. 

«Кубок Ректора» є єдиним в Україні турніром з парламентских дебатів 

виключно за юридичною тематикою. Даний захід спонукає соціально активну 

молодь до пошуку шляхів вирішення важливих суспільно-правових проблем, 

підтримує розвиток юридичної освіченості населення. Цього року його було 

проведено вдев’яте. 

Головні судді турніру − Радислав Ткаченко та Валентин Криловецький – 

магістри права, випускники НЮУ переможеці багатьох всеукраїнських турнірів. 

Топ-спікером турніру став Голова Дебатного Клубу НЮУ – Андрій 

Касьяненко.  

До фіналу змагань увійшли Андрій Касьяненко та Поліна Сороколіт.  

До стадії півфіналу дійшов випускник Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції Роман Матюшко.  



 

 

  



Студенти Університету перемогли на всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Право» у 2019/2020 навчальному році організовано на підставі наказу 

Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2019 року № 1271. 

Національний університет «Одеська юридична академія» призначено базовим 

закладом вищої освіти для проведення другого туру. 

У зв’язку із запровадженням карантину для всіх типів закладів освіти, на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» підбиття підсумків 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей 

«Право» та «Міжнародне право» у 2019/2020 н.р. відбулося за результатами 

першого етапу ІІ туру на основі рецензування наукових робіт. 

Студенти Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого здобули дипломи різних ступенів: 

Катерина Варава (4 курс, 20 група, Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції; науковий керівник – Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, професор 

кафедри цивільного права № 1) – диплом І ступеня; 

Дар’я Фартушна (1 курс магістратури, 9 група, Інститут підготовки кадрів 

для органів юстиції України; науковий керівник – Сімсон Ольга Едуардівна, 

професор кафедри цивільного права № 2) – диплом ІІ ступеня; 

Андреєв Тит Петрович (1 курс магістратури, 6 група Господарсько-

правового факультету; науковий керівник – завідувач кафедри міжнародного 

приватного права та порівняльного правознавства Лук’янов Дмитро Васильович) 

– диплом ІІІ ступеня.  

Міць Анастасія Миколаївна (4 курс, 9 група, Інститут підготовки кадрів 

для органів юстиції; науковий керівник – завідувач кафедри міжнародного 

приватного права та порівняльного правознавства Лук’янов Дмитро Васильович) 

– диплом ІІІ ступеня.  



Студенти Університету стали призерами на всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право» 

У березні 2020 року, на база юридичного факультету Запорізького 

національного університету було заплановано проведення ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» (далі - 

Конкурс). Але, події, які відбуваються у світі і в Україні, викликали необхідність 

введення всеукраїнського карантину. З цього питання було отримано лист 

Міністерства освіти і науки України, відповідно до змісту якого базовим 

навчальним закладам рекомендовано відмінити проведення другого етапу ІІ туру 

Конкурсу - підсумкові науково-практичні конференції або провести їх у режимі 

відео конференцій та підвести підсумки Конкурсу за результатами першого 

етапу ІІ туру або відеоконференцій. 

Врахувавши думку конкурсантів, їх наукових керівників, членами 

конкурсної комісії було прийнято рішення підвести підсумки Конкурсу за 

результатами першого етапу ІІ туру, що і було зафіксовано у протоколі засідання 

конкурсної комісії. 

Студенти Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого здобули дипломи різних ступенів: 

Лисенко Діана Андріївна (3 курс, 13 група, Інститут прокуратури та 

кримінальної юстиції) – диплом ІІ ступеня; 

Ткаченко Тетяна Олександрівна (3 курс, 1 група, Інститут підготовки кадрів для 

органів юстиції України) – диплом ІІІ ступеня.  



Студентка Університету стала призером на всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Службове право» 

У березні 2020 року, на база юридичного факультету Запорізького 

національного університету було заплановано проведення ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Службове право» (далі - Конкурс). Але, події, які відбуваються у світі і в 

Україні, викликали необхідність введення всеукраїнського карантину. З цього 

питання було отримано лист Міністерства освіти і науки України, відповідно до 

змісту якого базовим навчальним закладам рекомендовано відмінити проведення 

другого етапу ІІ туру Конкурсу - підсумкові науково-практичні конференції або 

провести їх у режимі відео конференцій та підвести підсумки Конкурсу за 

результатами першого етапу ІІ туру або відеоконференцій. 

Студентка Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Андрєєва Ангеліна Павлівна (3 курс, 1 група, Господарсько-правовий 

факультет) здобула диплом ІІ ступеня. 

  



Студент Університету став призером на всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з «Математики та статистики. Прикладної 

математики (механіки)» 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 року 

“Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році” Львівський 

національний університет імені Івана Франка призначений базовим закладом 

вищої освіти для проведення конкурсу з “Математики та статистики. Прикладної 

математики (механіки)”, який відбувся 27-29 квітня 2020 року. 

Галузева конкурсна комісія прорецензувала 26 студентських наукових 

робіт, що надійшли з 23 закладів вищої освіти. 

Студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Марценюк Всеволод Всеволодович (1 курс, 1 група, Інститут підготовки кадрів 

для органів юстиції України) здобув диплом ІІІ ступеня.  



Студенти Університету стали призерами на всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність» 

Сайт Черкаського національного університету імені Богдана 

ХмельницькогоНа базі Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького було підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність». 

Відповідно до пункту 1 розділу VІ Положення «Про Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 

18.04.2017, до участі у конференції запрошуються студенти, які займають перші 

13 місць у рейтинговому списку. 

Студенти Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого здобули дипломи різних ступенів: 

Болдова Світлана Сергіївна (4 курс, 5 група, Інститут підготовки кадрів для 

органів юстиції України; науковий керівник – Спасибо-Фатєєва Інна 

Валентинівна, професор кафедри цивільного права № 1) – диплом ІІ ступеня; 

Гринчук Анастасія Олександрівна (1 курс магістратури, 3 група, Інститут 

підготовки кадрів для органів юстиції України; науковий керівник – Спасибо-

Фатєєва Інна Валентинівна, професор кафедри цивільного права № 1) – диплом 

ІІІ ступеня. 


