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Хроніка подій
Стипендіат ВерхоВної ради України

Актуальна подія

ноВі можлиВоСті – ноВі цілі

Бережемо культурну спадщину

Метою підписання є встанов-
лення та розвиток довгострокових 
партнерських стосунків на основі 
інтеграції освітнього, наукового та 
практичного потенціалів, а також 
організація сертифікатної програми 
професійної підготовки журналістів 
для роботи в юридичних та інших 
установах.

Сторони домовилися про такі на-
прямки співробітництва: проведен-
ня практичних семінарів, майстер-
класів, лекцій, тренінгів для фахової 
журналістської роботи в медіа та 
вміння працювати в правовому полі; 
спільні соціологічні дослідження;  
обмін інформацією про заплановані 
заходи, які можуть становити інтерес 

для іншої Сторони.
У межах сертифікатної програми 

професійної підготовки журналістів 
Європейська медійна спілка 
здійснюватиме атестацію учасників 
програми для видачі офіційних 
журналістських посвідчень – 
прес-карт із метою професійної 
журналістської діяльності в Україні 
та поза її межами.

Документ скріпили підписами 
ректор Національного юридичного 
університету імені Ярослава Му-
дрого Анатолій Гетьман і голова 
правління Європейської медійної 
спілки Роман Черемський.

Оксана БУРЕНКО
фото автора

оноВленУ залУ СУдоВих 
заСідань Відкрито

Між Європейською медійною спілкою та Національним юридич-
ним університетом імені Ярослава Мудрого підписано Меморан-
дум про співробітництво.

Професору кафедри криміналь-
ного права №1 Михайлу ШеПітьку 
вручено Диплом стипендіата 
Верховної Ради україни для моло-
дих учених – докторів наук.

Михайло Шепітько отримав стипендію 
за виконання роботи «Кримінальна 
політика у сфері забезпечення діяльності 
органів правосуддя».

Диплом вручив Голова Верховної 
Ради України Дмитро Разумков.

Керівництво, викладачі, працівники, 
курсанти, студенти та слухачі аспірантури 
вдягають вишиті сорочки, ошатні сукні, 
прикрашені старовинними візерунками, 
збереженими багатьма поколіннями, і 
збираються разом для виконання Дер-
жавного Гімну України.

Ректор Анатолій Гетьман привітав 
університетський загал із цим днем, 
наголосивши: «Свято, ініційоване сту-
дентами Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, 

стало потужним загальноукраїнським 
явищем. І це надзвичайно важливо, адже 
вишиванка є джерелом української нації, 
джерелом нашої державності».

Мета заходу – нагадати всім, що виши-
ванка є унікальним кодом українського 
етносу із зашифрованими оберегами, 
знаками та символами, і цей одяг досі 
пасує сучасним красуням і парубкам, лю-
дям юного й поважного віку так само, як і 
сотні років тому.

Олена МаРчЕНКО

національні традиції
Ось уже 15 років поспіль у третій четвер травня колектив Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого долучається до про-
ведення світлого й неймовірно красивого свята – Дня вишиванки, який 
об’єднує українців усього світу.

Представники вишу допо-
могли абітурієнтам визначити-
ся з вибором факультету, про-
демонстрували його здобутки 
в науковій сфері та показали, 
яким насиченим і цікавим може 
бути студентське життя. Ніхто не 
залишився без уваги! Кожен із 
учасників отримав консультацію 
від фахівців та відповіді на 
найактуальніші питання про 
освітні програми та особливості 
кожного з факультетів. Крім 
того, було представлено про-
грами академічної мобільності, 
адже університет відкриває 
двері для розвитку та навчання 

за кордоном, має партнерські 
угоди з багатьма провідними 
університетами країн ЄС, 
розвиває зв’язки з навчальними 
закладами США та Китаю. 

Цікавинкою заходу стала 
яскрава сучасна фотозона, де 
кожен міг висловити своє бажан-
ня стати студентом саме НЮУ 
імені Ярослава Мудрого. Також 
відвідувачі охоче приміряли 
справжню суддівську мантію, аби 
відчути себе суддею та надихну-
тися цим, а також брали участь 
у практичному майстер-класі, 
де самостійно (під керівництвом 
організаторів) проводили експер-

тизу – взяття відбитка пальця.  
Завершальним етапом зустрічі 
стала вікторина на знання історії 
України та математики, де кожен 
проявив себе, продемонстрував 
свій потенціал, а кращі з учасників 
отримали пам’ятні призи.

 Захід виявився надзвичайно 
корисним та інформаційно на-
сиченим для абітурієнтів та їхніх 
батьків, а також відкрив нові 
можливості університету для 
спілкування зі вступниками.

артур БУлГаКОв,
начальник Центру

рекрутингу, маркетингу
та комунікацій університету

СУчаСний підхід
до абітУрієнта

21 травня Національний 
юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 
став учасником виставки 
«Освіта Харківщини та на-
вчання за кордоном – 2021». 
Захід відбувся на свіжому 
повітрі в Саду імені тараса 
Шевченка. До участі долу-
чилися спеціалісти Центру 
рекрутингу, маркетингу та 
комунікацій НЮу імені Яро-
слава Мудрого, представ-
ники деканатів, викладачі 
кафедри криміналістики.

Профорієнтаційна робота

Завідувачка кафедри кримі-
нального процесу університету Ок-
сана Капліна розповіла, що зала при-
значена для моделювання судових 
засідань із кримінального, цивільного 
та адміністративного процесу, а та-
кож може використовуватися під час 
знайомства з особливостями судо-
чинства в Конституційному суді та 
Європейському суді з прав людини. 
Завдяки новому обладнанню сту-
денти отримають не лише уявлення 

про «драматургію» 
судового процесу, 
а й практичні на-
вички технічного 
забезпечення су-
дових засідань: на-
лаштування засобів 
підсилення зву-
ку, відеофіксації, 
в и к о р и с т а н н я 
відеозв’язку з тими 
учасниками, які не 
можуть бути присутні 

на засіданні, 
тощо.

Д о ц е н т к а 
кафедри кри-
м і н а л ь н о г о 
процесу, голо-
ва Київського 
р а й о н н о г о 
суду Харкова 
Світлана Ша-
ренко подарува-
ла університету 

справжні суддівські мантію та мо-
лоток і зауважила: «Я дійсно можу 
підтвердити, що все устаткування й 
меблі повністю відповідають стан-
дартам, які сьогодні заявлені дер-
жавою для відправлення правосуд-
дя». Символічним ударом молотка 
Світлана Леонідівна оголосила про 
відкриття оновленої зали судових 
засідань.

Маріанна ІваНІНа
фото О.БУРЕНКО

2 червня, відкриваючи залу 
судових засідань, ректор 
університету Анатолій Геть-
ман подякував усім причетним 
до її модернізації і наголосив, 
що така зала є необхідним 
елементом освітнього про-
цесу: «Сьогодні недостатньо 
розповіді лектора з трибуни 
про те, як має відбуватися судо-
ве засідання – студентові тре-
ба стати його безпосереднім 
учасником. у подальшому ми 
плануємо відкрити подібні зали 
і в інших навчальних корпусах 
нашого вишу».

Члени ректорату та студенти університету виконують Гімн України

А.Гетьман та С.Шаренко під час відкриття зали судових засідань

Виступає О.Капліна

Учасники заходу
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Підготувала Олена МаРчЕНКО
(за матеріалами

прес-служби університету)

Судові дебати

Традиції університету

Понад 60% українців ставали 
благодійниками протягом остан-
нього року, а 87% у той чи інший 
спосіб долучалися до благодійних 
справ упродовж свого життя. Про 
це свідчать дані загальнонаціональ-
ного соціологічного дослідження 
Zagoriy Foundation «Мотивація та 
благодійність або чому українці 
роблять добрі справи?», про-
ведене дослідницькою агенцією 
«Соціоінформ». Представники на-
шого вишу – яскравий приклад того, 
що ми є свідомою нацією зі стале-
вим духом і надзвичайно добрим 
серцем. Шість років поспіль наш 
університет проводить спортивний 
благодійний захід «Спорт на допо-
могу дітям».

Наприкінці весни було зібрано 60 
тисяч гривень для Богодухівського 
дитячого будинку-інтернату.

Традиційно співорганізаторами 
VI спортивного благодійного захо-
ду «Спорт на допомогу дітям» ви-
ступили ректорат, спортивний клуб 
університету з настільного тенісу, 
профком співробітників університету 
та кафедра фізичного виховання 
№1.

Майже кожен викладач і 
співробітник нашого вишу долучив-
ся до доброї справи. Зібрані кошти 
будуть витрачені на медичне об-
ладнання, реабілітацію й розвиток 
дітей.

Ректор Анатолій Гетьман, пере-
даючи сертифікат на суму 60 тисяч 
гривень, зазначив: «Прагнення до-
помогти ближньому є невід’ємною 
рисою українського характеру. 
Університет не може залишатися 
байдужим до потреб особливих 
дітей. Саме тому традиція живе 

вже шість років і обов’язково мати-
ме продовження наступного року. 
Сподіваюся, тоді ми вже зможемо 
провести повноцінний спортив-
ний турнір, в якому залюбки бе-
руть участь студенти, викладачі та 
співробітники вишу».

Директор КУ «Богодухівський ди-
тячий будинок-інтернат» Григорій 
Дорошенко наголосив: «Безумов-
но, ваша матеріальна допомога 
інтернату є вкрай важливою для за-
безпечення комфортних умов про-
живання та полегшення страждань 
наших підопічних. Але не менш важ-
ливими є моральна підтримка й теп-
ло спілкування, які ви даруєте дітям, 
за що вам дуже вдячні колектив і 130 
вихованців закладу».

Оксана БУРЕНКО

«Спорт на допомогУ дітям»
Національний юридич-

ний університет  імені 
Ярослава Мудрого зібрав 
60 тисяч гривень для 
Богодухівського дитячого 
будинку-інтернату під час 
спортивного благодійного 
заходу.

14 травня ректор 
університету Анатолій 
Гетьман передав грошовий 
сертифікат директору ку 
«Богодухівський дитячий 
будинок-інтернат» Григорію 
Дорошенку.

Від серця до серця

Богодухівський дитячий будинок-
інтернат – це комунальна устано-
ва, в якій мешкають і виховуються 
діти з інвалідністю. Вони мають 
вади розумового та фізичного роз-
витку. Нині тут проживає 130 дітей 
з інвалідністю, з яких 30+ пере-
суваються у візках, 20+ не можуть 
самостійно сидіти, а 10 не можуть 
самостійно ковтати і змушені отри-
мувати харчування через зонд. Є у 
нашому будинку й діти, що здатні до 
поступального пізнавального роз-
витку, але зі значними труднощами.

Вихованці інтернату навчають-
ся за спеціальною програмою та 
відвідують гуртки різного спряму-
вання за своїми особистими впо-
добаннями і можливостями: тан-
цю, співу, вишивання та інші. Ми 
намагаємося наповнити життя 
наших дітей цікавими й корисни-
ми подіями, щоб їхнє життя було 
яскравим і щасливим. Звичайно, на 
цьому шляху у нас є помічники та 
партнери. І серед них – особливо 
важливі, які не можуть залишати-
ся осторонь людей, які потребують 
участі, підтримки, турботи, добро-
ти... Це викладачі, співробітники та 
студенти Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудро-
го.

Щороку, вже шість років поспіль, 
у житті дітей і працівників нашо-
го будинку відбувається дивовиж-
на подія: ми з радістю їдемо на 
зустріч до своїх особливих друзів 

та помічників, що працюють та на-
вчаються в НЮУ імені Ярослава 
Мудрого. В університеті вони влаш-
товують справжнє свято спорту та 
мистецтва, яким відкриваються 
спортивні змагання, і де ми теж бе-
ремо участь. Це дуже зворушливо та 
відповідально. Учасники збирають 
кошти, щоб покращити життя наших 
дітей. Крім того, до благодійної акції 
долучається увесь колектив вишу. 
На сьогодні вже зроблено дуже ба-
гато: придбано протипролежневі 
матраци для ліжок хворих дітей, 
встановлено ванни з гідромасажем, 
придбано медичні ліжка, а також 
необхідні медичні меблі й апаратуру 
та багато-багато іншого.

Окремим святом для малечі став 
візит друзів із «Юракадемії» до на-
шого будинку. Відбулися яскраві 
та запальні спортивні змагання, 
рухливі ігри, цікаві майстер-класи, 
які подарували дітям багато радощів 
і бурхливих позитивних емоцій! Усе 
було дуже щиро і весело, але го-
ловне – це таке чуйне і тепле осо-
бисте спілкування із доброзичливи-
ми людьми, що мають великі гарячі 
серця, сповнені любов’ю і відкриті 
для дітлахів! Дякуємо, любі друзі, за 
вашу щирість і доброту душі, неви-
черпну енергію, мудрість, бажання 
робити світ кращим і чекаємо нових 
зустрічей!

Григорій ДОРОШЕНКО,
директор КУ «Богодухівський 

дитячий будинок-інтернат»

Шість років тому за ініціативою викладачів кафедри 
фізичного виховання №1 та студентів нашого універси-
тету, які займалися в секції спортивного вдосконалення 
з баскетболу, було організовано та проведено Перший 
благодійний спортивний захід «Спорт на допомогу ді-
тям» на підтримку вихованців Богодухівського дитячого 
будинку-інтернату. Девіз цього заходу такий: «Жодного 
дня без доброї справи!».

Комунальна установа Богодухівський дитячий буди-
нок-інтернат – це соціально-медична установа, де на 
державному утриманні проживають і виховуються діти 
від 4 до 18 років з вадами розумового і фізичного роз-
витку від помірних до найважчих. Діти з помірними сту-
пенями розумової відсталості навчаються в установі за 
спеціальною програмою, а не здатні до навчання – отри-
мують комплекс виховних і реабілітаційних послуг відпо-
відно до індивідуальних програм реабілітації.

Спочатку благодійні змагання серед студентів і співро-
бітників проводились лише з баскетболу. На отримані ко-
шти було придбано та передано до Богодухівського ди-
тячого будинку-інтернату ортопедичні матраци для діток 
з особливими потребами. Наступного року цю ініціативу 
активно підтримали й інші спортивно-оздоровчі гуртки та 
клуби університету.

2019 року з метою привітання малюків з Міжнародним 
днем захисту дітей наші викладачі, співробітники й сту-

денти відвідали вихованців будинку-інтернату. Вони про-
вели з ними спортивно-оздоровчі естафети та передали 
солодкі подарунки. Дуже сподіваємося, що позитивні 
емоції, які дітки отримали під час свята, додали їм сил, 
а передане обладнання позитивно вплинуло на їхнє лі-
кування.

До програми благодійного заходу входять зараз спор-
тивні змагання з настільного тенісу, баскетболу, волей-
болу, бадмінтону, армспорту та боксу; відкриті трену-
вання спортивно-оздоровчих секцій із файт-фітнесу, 
пілатесу та йоги й сеанс одночасної гри з міжнародними 
гросмейстерами шахового спортивного клубу. Останнім 
часом майже кожен викладач і співробітник нашого вишу 
приєднався до цієї загальноуніверситетської акції.

На жаль, цьогоріч заплановані спортивні заходи у 
зв’язку з епідеміологічною ситуацією в регіоні не відбу-
лись, однак це не завадило нам провести благодійний 
збір коштів, зробивши свій внесок у добру справу.

Давайте пам’ятати, що чужих дітей не буває. Кожен 
мешканець закладу, який ми підтримуємо, потребує не 
тільки турботи, а й любові та уваги.

Шановні друзі, запрошуємо всіх небайдужих долуча-
тися до нашої акції, щоб сприяти підтримці, реабілітації 
й розвитку дітей, робити кращим і якіснішим їхнє життя.

Олександр ПОПРОШаЄв,
завідувач кафедри фізичного виховання №1

добром примножимо добро

робити СВіт кращим разом

National Criminal Law Moot Court Competition – судові зма-
гання, які відбулись 15-16 травня у Києві та спрямовані на 
поглиблення практичних навичок і знань студентів у сфері 
кримінального права.

Організатором змагань виступив локальний осередок 
міжнародної організації ELSA Kyiv у партнерстві з Вищим 
антикорупційним судом.

Під час моделювання судових засідань студенти представля-
ли позиції сторін обвинувачення та захисту у кримінальних про-
вадженнях щодо корупційних злочинів і злочинів у сфері обігу 
наркотичних засобів. Оцінювали вміння студентів-правників 
адвокати, прокурори, представники НАЗК та помічники суддів 
Вищого антикорупційного суду.

Команда нашого вишу у складі Ярослава Морозова (ІІІ курс, 
Інститут прокуратури та кримінальної юстиції), Владисла-
ва Габідулліна (ІІІ курс, Інститут прокуратури та кримінальної 
юстиції) та Андрія Ткачука (ІІІ курс, Інститут прокуратури та 
кримінальної юстиції) посіла ІІ місце. Тренер команди – випуск-
ниця НЮУ імені Ярослава Мудрого, помічниця судді Вищого 
антикорупційного суду Мадіна Туваклієва.

Оксана БУРЕНКО

із кримінальним 
праВом на «ти»

Організатори: кафедра історії дер-
жави і права України та зарубіжних 
країн і кафедра конституційного права 
України НЮУ імені Ярослава Мудрого; 
відділення теорії та історії держави і пра-
ва НАПрН України; Асоціація випускників 
університету.

У зустрічі, яка проходила в режимі он-
лайн, взяли участь понад 70 фахівців, се-
ред яких представники Конституційного 
Суду України, провідні науковці Харко-
ва, Львова, Києва, Одеси, Чернівців, 
Полтави та представники студентської 
спільноти.

Модераторами виступили доктор юри-
дичних наук, професор, академік НАПрН 
України, завідувач кафедри історії 
держави і права України і зарубіжних 
країн НЮУ імені Ярослава Мудро-
го – заступник голови організаційного 
комітету Володимир Гончаренко та кан-
дидат юридичних наук, доцент кафедри, 
завідувачка кафедри конституційного 
права України НЮУ імені Ярослава Муд-
рого – член організаційного комітету Те-
тяна Слінько.

Учасників привітав президент НАПрН 

України Олександр Пе-
тришин і відзначив ши-
роту охоплення пробле-
матики круглого столу, 
до якої входять питання 
українського державотво-
рення на різних його ета-
пах, історичного розвитку 
деяких державотворчих 
інститутів, вивчення дер-
жавотворчих процесів зарубіжних країн 
тощо.

Тон дискусії задали виступи судді 
Конституційного Суду України Віктора 
Колісника «Свобода наукової творчості 
та результати досліджень у контексті 
становлення сучасної української держа-
ви», представника Президента України 
в Конституційному Суді України Федо-
ра Веніславського «Динамічність фор-
ми правління в аспекті стабільності 
конституційного ладу України», судді 
Конституційного Суду України Віктора 
Кичуна «Трансформація конституційних 
цінностей в історії незалежної України», 
завідувача кафедри історії держави, пра-
ва, та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана 
Франка Ігора Бойка «Конституція України 
1710 р. та її місце в історії національного 
конституціоналізму», доцента кафедри 
конституційного права України НЮУ імені 
Ярослава Мудрого Всеволода Речицько-
го «Ірраціональний конституціоналізм» 
та ін.

Учасники круглого столу одно-
стайно зазначили важливе значення 
і Конституції України, і накопиченого 
досвіду державотворення у розбудові 
правової, демократичної держави.

Ніна СТЕЦЕНКО,
старший викладач кафедри історії 

держави і права України
та зарубіжних країн

Конференції, семінари...

команда студентів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого – срібний при-
зер National Criminal Law Moot Court Competition!

27 травня в нашому виші проведено круглий стіл 
«історія державотворчих процесів в україні та зарубіжних 
країнах» (до 30-ї річниці Незалежності україни та 25-річчя 
конституції україни), організовано у межах заходів, виз-
начених указом Президента україни «Про відзначення 25-ї 
річниці конституції україни» від 30 березня 2021 року.

третє деСятиліття 
поСпіль тВоримо

ВільнУ УкраїнУ

Вшосте ми провели збір коштів для Богодухівського ди-
тячого будинку-інтернату. Життя викинуло цих малюків 
за борт, а цей заклад став тим місцем, де їхня душа 
відігрівається. Те, що ми побачили під час відвідування 

інтернату, вразило: діти не відчувають себе не такими, як усі, вони щасливі. 
Тут звідусіль струменить душевне тепло.

Мої колеги і я вважаємо, що важливо робити добро для тих, хто потребує 
допомоги. На підтвердження цих слів колектив нашого університету, завдя-
ки традиційному благодійному заходу «Спорт на допомогу дітям», зібрав 
60 тисяч гривень на потреби дітей-інвалідів. Ці гроші будуть витрачені 
на придбання всього необхідного для маленьких жителів інтернату: ліків, 
засобів гігієни для лежачих хворих й ортопедичних матраців для дітей, які 
через хворобу змушені тривалий час не вставати з ліжка.

Я вдячна всім, хто долучився до цієї гарної справи. Надзвичайно актив-
но у зборі коштів проявили себе Військово-юридичний інститут, кафедри 
права Європейського Союзу, фінансового права, державного будівництва.

Сподіваюся, наступного разу ми разом зможемо ще більше.
валентина БІлиК,

голова профспілкового комітету
співробітників університету

рУка допомоги

Складно собі уявити сучасне життя без досягнень науки. Адже лише завдяки науці людство до-
сягло прогресу розвитку, пройшло шлях від перших спроб вивчення світу до космічних польотів та 
нанотехнологій. Щоб оцінити заслуги науки перед суспільством, у третю суботу травня в україні 
відзначається професійне свято працівників науки. Його мета – вшанування наукових традицій, 
здобутків учених, якими ми цілком справедливо пишаємося і на яких покладаємо великі сподівання.

В Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого традиційно до цієї дати про-
водиться багато наукових заходів, круглих столів, конференцій тощо. Цьогоріч, незважаючи на 
карантинні обмеження, тиждень науки пройшов на найвищому рівні.

СВяткУємо 
день наУки

Відкрив конгрес перший проректор 
Національного юридичного університе-
ту імені Ярослава Мудрого Юрій  Битяк, 
який наголосив на важливості заходу та 
його своєчасності для якісної підготов-
ки юристів в Україні та світі. Спікерами 
виступили представники восьми країн  
(Австрії, Литви, Німеччини, Польщі, Сло-
ваччини, Словенії, України, Швейцарії) з 
національними доповідями. У роботі кон-
гресу також взяли  участь представники 
Чехії, Канади, Ізраїлю, Азербайджану, 
Латвії та різних регіонів України.

Доповідачі презентували власне ба-
чення щодо стану викладання криміна-
лістики та судових наук. Зокрема, «Ви-

кладання криміналістики та судових наук 
в Україні:  історичні та сучасні перспекти-
ви» (Валерій Шепітько, Михайло Шепіть-
ко, Україна), «Викладання криміналістики 
та судових наук у Литві: історичні та су-
часні перспективи» (Snieguole  Matuliene,  
Hendryk Malevski, Vidmantas Egidijus 
Kurapka, Lithuania); «Криміналістика та 
судова наука в Австрії: історія – сього-
дення – майбутнє» (Christian Bacchiesl, 
Nina Kaiser, Austria); «Викладання су-
дової науки та криміналістики» (Andy 
Bécue, Switzerland); «Сучасний стан ви-
кладання судової експертизи у Польщі» 
(Tadeusz Tomaszewski, Poland); «Умови 
викладання криміналістики та судової 

науки в університетській освіті в Німеч-
чині» (Silke Brodbeck, Germany); «Умови 
викладання криміналістики та судової на-
уки в університетській освіті в Словенії» 
(Danijela Frangez, Slovenia); «Сучасний 
стан криміналістики та судової науки в 
освіті (на прикладі університетів Словач-
чини)» (Jozef Metenko, Slovakia). 

За результатами проведеного Цифро-
вого міжнародного конгресу криміналістів 
учасниками одноголосно було прийнято 
резолюцію.

Перехідне правосуддя – це шлях, яким країни про-
ходять від війни до миру, забезпечуючи проведення 
судових і несудових процедур для відновлення прав 
людей, постраждалих від конфлікту, розслідування 
найтяжчих злочинів, встановлення історичної прав-
ди та запровадження інституційних гарантій непов-
торення конфлікту. Концепція перехідного правосуд-
дя в Україні розроблена Робочою групою з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії 
з правової реформи, створеної Указом Президента 
2019/584. Концепція передбачає чотири базові ком-
поненти: відшкодування шкоди постраждалим від 
конфлікту, притягнення винних до відповідальності 
та запобігання безкарності, забезпечення права 
на правду про збройний конфлікт, впровадження 
заходів з недопущення виникнення конфлікту в май-
бутньому.

Під час заходу відбулися 10 лекцій провідних 
спеціалістів з перехідного правосуддя, які є професо-
рами всесвітньовідомих університетів, практикуючи-
ми юристами країн, що проходять шлях перехідного 
правосуддя, експертами міжнародних організацій. 
Лекторами Школи виступили Вільям Шабас, профе-
сор міжнародного права Школи права, Мідллсекський 
Університет; Луїз Малліндер, професорка права 
юридичного факультету Королівського університету 
Белфасту, Ірландія; Крістіан Корреа, старший екс-
перт Міжнародного центру перехідного правосуддя 
(ICTJ); Івана Жаніч, виконавча директорка Центру 
міжнародного гуманітарного права, Белград, Сербія; 
Ґсав’є Філіпп, професор публічного права, директор 
Центру «Конституції та свободи Сорбони», директор 
LLM «Конституційні та основоположні права», юри-
дичний факультет, Університет Париж-Соборна; П’єр 
Апраксін, координатор з правових питань делегації 
Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні; 
Фабіан Каміло Мартінез Герреро, старший юрист 
Палат Спеціального суду з питань миру, Колумбія; 
Дастін Шарп, доцент Школи досліджень миру імені 
Джоан Крок в Університеті Сан-Дієго; Антон Корине-
вич, Постійний Представник Президента України в 
Автономній Республіці Крим, Голова Робочої групи з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
Комісії з питань правової реформи в Україні; Білл 
Боурінг (Bill Bowring), адвокат, директор LLM / MA з 
прав людини, Юридична школа, Коледж Біркбека, 
Лондонський університет. Модераторкою лекцій ви-
ступила Оксана Сенаторова – директорка Центру 
міжнародного гуманітарного права і перехідного 
правосуддя. 

Участь у роботі Школи взяли понад 140 слухачів.

Організаторами заходу виступили 
Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, Національна 
академія внутрішніх справ, Асоціація 
платників податків України та Україн-
ський союз промисловців та підпри-
ємців.

У конференції взяли участь понад 
160 експертів з України, Великої Брита-
нії, Грузії, Литви, Німеччини тощо. Серед 
них – представники Європейського Пар-
ламенту, Європейського поліцейського 
управління, Європейського економіч-
ного сенату, Європейської асоціації 
платників податків, Слідчої служби 
Міністерства фінансів Грузії, Служби 
з розслідування фінансових злочинів 
при Міністерстві внутрішніх справ 
Литовської республіки, Верховного суду 
Баварії, Посольства Румунії в Україні, 
Академії з протидії економічній злочин-
ності Лондонського Сіті, Офісу Прези-
дента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, органів пра-
воохоронної діяльності, Національної 
ради реформ України тощо.

Відкрив пленарне засідання ректор 
НЮУ імені Ярослава Мудрого Анато-
лій Гетьман, зауваживши, що остан-
нім часом органи, які здійснюють до-
судове розслідування кримінальних 
правопорушень, піддаються критиці 
через наявність системних та гострих 
проблем, пов’язаних із тиском на біз-
нес, що здійснюється за допомогою 
кримінальних проваджень. Саме тому 
за декілька останніх років до Кримі-
нального процесуального кодексу 
України були внесені істотні зміни, 
спрямовані на підвищення рівня за-
хисту суб’єктів господарювання, осіб, 
які здійснюють підприємницьку діяль-
ність, зменшення тиску на бізнес. Але 
як відповідь на урядові та інституційні 
заходи, спрямовані на комплексну 
протидію кримінальним правопору-
шенням, що негативно впливають на 
національну економіку, істотно роз-
ширюються засоби вчинення таких 
правопорушень, які 
у своєму розвитку 
іноді випереджають 
розробку заходів 
протидії. Тому важ-
ливого значення 
набуває векторна 
професіоналізація 
органу, який має 
здійснювати бороть-
бу з порушеннями у 
сфері господарської 
діяльності. На дум-

ку Анатолія Гетьмана, завдання, які 
покладаються на Бюро економічної 
безпеки, демонструють бажання по-
будови нової сучасної моделі органу 
досудового розслідування, який ке-
рується розвідувальною аналітикою 
та спирається на кращі європейські 
практики, апробовані країнами євро-
пейського співтовариства.

«Конференція, яка проходить сьо-
годні, повинна стати форсайт-захо-
дом – спробою не лише усвідомити 
завдання нового органу, а й зазирнути 
в майбутнє та побудувати модель за-
конодавчого забезпечення цієї діяль-
ності, заснованої на концептуально ін-
новаційних підходах», – додав ректор.

Учасників заходу привітали за-
ступник Голови Представництва ЄС 
в Україні Ремі Дюфло, ректор Націо-
нальної академії внутрішніх справ Во-
лодимир Чернєй, заступник Керівника 
Офісу Президента України Олег Тата-
ров, президент Європейської асоціа-
ції платників податків, голова наглядо-
вої ради Європейського економічного 
сенату Рольф Барон фон Хохенхау, 
президент Українського союзу про-
мисловців і підприємців Анатолій Кі-
нах та президент Асоціації платників 
податків України, Надзвичайний і Пов-
новажний Посол Грігол Катамадзе.

Далі роботу було продовжено за па-
нелями: «Політика та стратегії протидії 
злочинності у сфері економіки», «Ризи-
коорієнтовані стратегії в правоохорон-
ній діяльності», «Інституціональні ас-
пекти протидії загрозам в економіці».

У межах конференції відбулося під-
писання Меморандуму про співпрацю 
між Національним юридичним універ-
ситетом імені Ярослава Мудрого та 
Асоціацією платників податків Украї-
ни, метою якого є об’єднання зусиль у 
питаннях законодавчого забезпечен-
ня діяльності Бюро економічної безпе-
ки та підготовки кваліфікованих кадрів 
для нового правоохоронного органу.

змінюєтьСя СВіт – 
змінюємоСя і ми

17 травня відбулася Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної без-
пеки україни».

До нього долучилися представники академічної спільноти, 
міжнародних організацій, органів державної влади і місцевого 
самоврядування, громадянського суспільства, бізнесу.

Учасників привітали ректор Анатолій Гетьман та проректор 
з навчальної роботи університету Юрій Барабаш. Завдання, 
функції та основні проєкти Центру права, етики та цифрових 
технологій Національного юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого презентувала його керівниця – Юлія Размєтаєва.

На презентаційному воркшопі виступили Олександр Сидєль-
ніков, національний менеджер проєктів з верховенства права та 
прав людини Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, з темою 
«Права людини та цифрова безпека в діяльності Координатора 
проєктів ОБСЄ в Україні», Уве Петтерссон (Швеція), радник/тре-
нер із питань взаємодії поліції та громади Консультативної місії 
Європейського Союзу в Україні з реформування сектору ци-
вільної безпеки України, з темою «Digital-безпека крізь призму 
підходів Європи/Швеції», Красимир Янков, голова Харківського 
офісу Моніторингової місії ООН з прав людини, з темою «Digital-
трансформація в роботі Харківського офісу Моніторингової місії 
ООН з прав людини: виклики та рішення», Альона Бєляєва, ке-
рівниця відділу маркетингу та комунікацій Kharkiv IT Cluster, з 
темою «Проблеми цифровізації в Україні та приклад взаємодії 
Харківського ІТ-кластеру з державою у цьому напрямку».

Інтерактивні частини заходу «Оцінка цифрової безпеки» та 
«Спільні пріоритети та цінності у світлі цифровізації» предста-
вили провідні спеціалістки Центру права, етики та цифрових 
технологій Наталія Філатова-Білоус і Наталія Сатохіна.

Учасники воркшопу спільно визначили ключові загрози, пріо-
ритети та цінності, пов’язані з розвитком технологій і особливос-
тями цифрової ери, захистом прав людини в умовах цифрової 
трансформації.

«Digital-безпека 
та цифроВізація»

18 травня відбувся презентаційний воркшоп Центру 
права, етики та цифрових технологій Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Digital-безпека та цифровізація». Захід проводився у 
форматі офлайн та онлайн одночасно, з використан-
ням платформи Zoom і трансляцією на комунікаційні 
канали.

Перша в україні Міжнародна школа 
перехідного правосуддя «Перехідне право-
суддя: світовий досвід і український кон-
текст» відбулася 17 – 24 травня у форматі 
онлайн. Організаторами виступили 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого та Центр міжнародного 
гуманітарного права і перехідного право-
суддя за сприяння Konrad-Adenauer-Stiftung 
та за підтримки Представництва Пре-
зидента україни в Автономній Республіці 
крим і його очільника Антона кориневича.

УніВерСитет 
торУє шлях Від 
Війни до мирУ

залУчаємо міжнародний доСВід

28 травня в Національному юридичному університе-
ті імені Ярослава Мудрого відбувся Цифровий міжна-
родний конгрес криміналістів, присвячений проблемам 
викладання криміналістики та інших судових наук в 
університетах. Організаторами заходу стали Міжна-
родна громадська організація «конгрес криміналістів» 
та Литовське товариство криміналістів.

Зі своїми доповідями виступили провідні вчені у галузі 
екологічного, земельного й аграрного права і підняли надважливі 
питання модернізації законодавства у царині екології; 
сільськогосподарського виробництва в умовах зміни клімату; 
правового забезпечення політики охорони довкілля; інтеграції 
державної екологічної політики з політикою України у сфері 
сільського господарства, продовольчої безпеки, сільського роз-
витку до 2030 року; забезпечення сталого розвитку держави та 
безпечного довкілля для кожного в Україні та багато інших.

проблеми планети 
СтоСУютьСя кожного

21 травня кафедрами екологічного права, земельно-
го та аграрного права університету проведено круглий 
стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 
політики україни на період до 2030 року». До його роботи 
долучилися понад 100 науковців із різних ЗВО україни. 

19 травня – лекція «Загальні за-
сади місцевого самоврядування в 
Україні», асистент кафедри держав-
ного будівництва Антон Чиркін.

20 травня – лекція «Конфлікт 
інтересів: запобігання та врегу-
лювання», асистентка кафедри 
кримінології та кримінально-
виконавчого права Катерина Кулик.

 21 травня – лекція «Запобігання 
домашньому насильству», асис-

тентка кафедри кримінології та кри-
мінально-виконавчого права Наталія 
Сметаніна.

24 травня – лекція «Важливість 
вибору в демократичному суспіль-
стві», доцент кафедри конституцій-
ного права України Павло Романюк. 

25 травня – лекція «Публічна вла-
да в Україні», асистентка кафедри 
державного будівництва Аліна Мур-
тіщева.

онлайн-лекторіУм для СтУдентіВ
19 – 25 травня Рада молодих учених НЮу імені Ярослава Мудрого провела 

онлайн-лекторіум для студентів закладів вищої освіти Харкова та області. 

О.Попрошаєв, Г.Дорошенко, А.Гетьман, В.Білик, М.Гоєнко
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Гуртом жити

Конференції, семінари...

Дострибнути До бронзи

Співорганізаторами заходу та її ак-
тивними учасниками стали провідні 
науковці Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН України 
(Н.В.Хамітов – доктор філософських 
наук, професор, президент Асоціації 
філософського мистецтва), 
Інституту філософії, політології та 
релігієзнавства КН МОН Республіки 
Казахстан (Н.Л.Сейтахметова – док-
тор філософських наук, професор, 
член-кореспондент НАН Республіки 
Казахстан), Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, Україна 
(С.А.Крилова – доктор філософських 
наук, професор, завідувач кафед-
ри культурології та філософської 
антропології) та Тбіліського дер-
жавного університету імені Іване 
Джавахішвілі, Грузія (В.М.Рамішвілі, 
доктор філософських наук, профе-
сор, завідувач кафедри теоретичної 
філософії).

У конференції взяли участь 
науковці з 29 закладів й установ 

Польщі, Литви, Білорусі, Грузії, 
Казахстану, Китаю, а також із 46 
українських навчальних закладів та 
установ. Усього 277 учасників.

Жвава дискусія навколо гос-
трих, часом провокаційних про-
блем, між ученими 14-ти галузей 
гуманітарного знання, створила 
неповторну атмосферу наукової 
творчості. Захід став знаковою 
подією в науковому співтоваристві.

Проблематика конференції не 
вичерпана, адже під час її прове-
дення виникло багато нових акту-
альних питань, які стануть основою 
майбутніх дискурсів.

Юлія МЕлІХОва,
кандидатка юридичних наук, 
старша викладачка кафедри 

культурології

28 травня в нашому виші відбулася іі міжнародна науково-прак-
тична конференція «Проблеми саморозвитку особистості в 
сучасному суспільстві», яку організувала кафедра культурології 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудро-
го (науковий керівник конференц-проєкту доцент Л.Сідак).

Ректор університету 
Анатолій Гетьман зустрівся 
з членами шахового спор-
тивного клубу «Юридична 
академія», які щойно стали 
чемпіонами України 2021 
року з трьох видів гри серед 
клубних команд.

Старший тренер клубу 
та головний тренер жіночої 
збірної України Михайло 
Бродський, тренер жіночої 
збірної України та клубу 
Олександр Ковчан, тренери клубу 
Євгенія Долуханова, Павло Ельянов 
і Олександр Моісеєнко поділилися 
враженнями від чемпіонату, розповіли 
про перебіг подій на змаганнях та 
майбутні плани.

Анатолій Гетьман, який є прези-
дентом шахового клубу «Юридична 
академія», подякував спортсменам 
за унікальне досягнення і побажав 
нових перемог.

Сяяти яСкраВо
на СпортиВномУ олімпі

Шлях до вершин майстерності у своїй справі починається з декількох 
речей: із закладеної природою обдарованості дитини та любові,  
педагогічної вправності і тактовності вчителя, який відкриває перед 
нею двері у безмежний всесвіт науки і творчості. Дитина підростає 
і стає спраглою до самореалізацїї та здобуття обраної нею вже у 
підлітковому віці професії. Це природня потреба і готовність іти не-
легкою дорогою пізнання, а мудрість і хист наставника – дороговказ, 
який зміцнює в душі майбутнього майстра віру в себе і своє покликан-
ня, прибираючи з його стежок зайві терни.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудро-
го, окрім здобуття знань у юридичній сфері, дає все необхідне для 
втілення задуманого кожному студенту. Хто одного разу переступив 
його поріг з бажанням отримати реалізацію не тільки як юрист, а й як 
митець, спортсмен чи співак, тому наш навчальний заклад допомагає 
славитися своїми талантами на всю україну та за кордоном.

Vivat студенти!

проблеми СаморозВиткУ оСобиСтоСті 
В СУчаСномУ СУСпільСтВі

Також до приймальної ректора 
завітали студентки ІІІ курсу Інституту 
підготовки кадрів для органів юстиції 
України, які нещодавно вибороли 
три золоті та одну срібну медалі на 
чемпіонаті Європи з водних видів 
спорту.

Змагання відбулися 10-16 травня у 
Будапешті. Це перший міжнародний 
чемпіонат після березня 2020 
року, оскільки через пандемію 
коронавірусу багато змагань було 
скасовано.

Владислава і Марина Алексєєви 
у складі збірної України із синхрон-
ного плавання вибороли три золота 
– у хайлаті, комбінації та довільній 
програмі. Також вони посіли ІІ місце 
у технічній програмі.

Оксана БУРЕНКО

За час вимушених обмежень 
студенти, мешканці та працівни-
ки гуртожитку №15 брали участь 
у будівництві майданчика для во-
лейболу та занять спортом. Не-
щодавно відбулося урочисте від-
криття та презентація проведеної 
роботи. А зараз бажаючі активно 
використовують обладнану ді-
лянку за призначенням. Пляж-
ний волейбол, street workout та 
інші вуличні види спорту стали 
невід’ємною частиною буденного 
життя мешканців не тільки нашо-
го, а й інших гуртожитків.

Крім того, було переобладна-
но дві роздягальні та тренерську 
залу, доповнено приміщення для 
малого тенісу та боксу. Колектив 
гуртожитку №15 на чолі з комен-
дантом Б.Мазуром готовий і на-
далі активно працювати для ком-
фортного та продуктивного життя 
студентів Національного юридич-
ного університету імені Ярослава 
Мудрого, щоб надати їм можли-
вість займатися спортом навіть 
вдома та безкоштовно.

Під час карантину своє продов-
ження віднайшла й волонтерська 

діяльність. На базі гуртожитку 
№15 ми активно займалися пле-
тінням маскувальних сіток і встиг-
ли обладнати експозицію з еле-
ментами військового приладдя, 
привезеного з територій прове-
дення ООС (Операції Об’єднаних 
Сил). Тим самим ми хочемо при-
вернути увагу студентів до по-
дій на Сході України, вшанувати 
пам’ять героїв, які щодня борють-
ся за мирне небо над головою.

Свою діяльність продовжує біль-
ярдна, зала для тренувань та бо-
ротьби, де проводяться щоденні 
заняття під керівництвом заслу-
женого тренера В.Джерелія. Крім 
цього, працює жіноча зала у су-
проводі громадського тренера 
А.Шешені, яка проводить заняття 
для всіх бажаючих.

Не менш важливою подією 

в житті гуртожитку № 15 ста-
ло будівництво майданчика 
для вуличного тенісу. Ще одна 
можливість навчитися новому чи 
просто гарно провести час. 

Дякуємо всім за активну участь 
у такій нелегкій, але, безумов-
но, корисній справі. Особливо 
хочеться виділити колектив 
виробничої майстерні; студентів 
(Станіслава Педурця, Івана Бон-
даренка, Станіслава Скорика, 
Данила Гончаренка, Святосла-
ва Лизуна, Степана Горбунова, 
Дмитра Борзила, Ірину Папа-
кицю, Максима Чеботарьова) 
і працівників університету. Ми 
й надалі готові змінювати все 
тільки на краще!

анна БОРиСЕНКО, 
студентка ІІІ курсу ІПКЮ

фото автора

рУх – це життя
Гарний девіз студентського самоврядування та трудово-

го колективу гуртожитку №15. із року в рік ми піклуємося 
про його інфраструктуру, покращуючи та розширюючи її. ка-
рантин не зміг перешкодити такій ініціативній роботі.

Спортивний меридіан

Денис Пікаш (і курс 
магістратури фа-
культету адвокату-
ри) виборов бронзу ко-
мандного чемпіонату 
україни серед молоді.

Змагання відбулися 
17-18 травня в м.Луцьк. 
Д.Пікаш став третім зі 
стрибків у висоту з ре-
зультатом 208 см.

золоті рибки університету
Студентки інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції Марина колеснікова 
і Єлизавета Сербина завоювали медалі на 
Всеукраїнській універсіаді з плавання.

Змагання відбулися  29 – 31 травня в 
м.Кам’янському й зібрали 146 учасників із 28 на-
вчальних закладів України. 

Марина Колеснікова отримала золото на 
дистанції 200 м на спині, срібло –  на 200 м 
вільним стилем і бронзу – на 100 м вільним 
стилем, Єлизавета Сербина посіла ІІІ місце на 
дистанції 200 м на спині.

Від серця до серця
Захід проводився у розташуванні 

Інституту 28 травня та 1 червня. Участь 
в акції взяли всі небайдужі курсанти і 
офіцери, таких виявилося понад 70 осіб.  

ВЮІ уже вдруге організовує таку акцію, 
щоб допомогти дітям, які цього вкрай 
потребують. З кожним роком кількість 
курсантів-донорів лише збільшується, 
тим самим надаючи суттєву допомогу 
Харківському центру служби крові.

 Донорство – це не лише про здачу крові 
чи її компонентів. Це про людину, турботу 
та емпатію до незнайомця. Це про обмін 
дорогоцінною енергією, що міститься в 
кожній краплині крові та води, які є осно-
вою життя. Кожен, хто вміє подбати про 
власне здоров’я та готовий дарувати шанс 
на життя іншим, заслуговує на повагу.

Юрій ШУБІН,
заступник начальника ВЮІ

ділимоСя краплинами
у День захисту дітей за ініціативою 

керівництва Військово-юридичного 
інституту та за попередньою домовленістю з Центром 
служби крові Харківської області проведено благодійну зда-
чу крові для онкохворих дітей. 

життя


