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ВСТУПНЕ СЛОВО РЕКТОРА

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!
Спільними зусиллями ми плідно працювали протягом багатьох років
задля однієї мети – створити найкращий юридичний вуз країни. Багато
проблем та завдань було перед нами, проте ми завжди вміло їх долали.
Нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
є провідним державним вищим навчальним закладом України, який
міцно утримує лідерські позиції у галузі юридичної освіти, забезпечує
функціонування та інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості
та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору
зі збереженням національних досягнень і традицій. Досягнення
Університету відзначені численними нагородами міжнародного
і всеукраїнського рівня, що вказує на те, що наша наполеглива праця
здійснюється недарма.
Університет − один із вузів країни, що найбільш динамічно розвивається. Активно закладаються нові наукові школи в контексті
нових умов сучасної України та інтеграції у світову систему освіти.
З урахуванням вимог часу Університет готує фахівців, що відповідають
потребам ринку. Йде безперервний процес вдосконалення існуючих
і створення нових навчальних програм. Багато чого робиться вперше:
відкриваються інститути, факультети, кафедри, з’являються нові
спеціальності. Іншими словами, ми робимо все, щоб наші випускники
завжди були затребувані на ринку праці.
Нинішні можливості, які надає Університет студентам для навчання,
наукової діяльності, творчого зростання, суттєво відрізняються від тих,
що мало наше покоління. І це нас радує, бо відчувається розвиток,
динамічний рух уперед. Кожне нове покоління повинно досягти нових,
більш якісних результатів, ніж попереднє.
У мене є можливість порівнювати випускників різних років за багатьма показниками. Одразу скажу: сьогоднішні випускники краще нас
володіють новітніми технологіями, мають ґрунтовні знання з іноземних
мов, є більш мобільними, попри це у них ще немає тієї мудрості, яка була
притаманна студентам нашого покоління, що пережили роки війни
і пізнали тяготи післявоєнного часу.
За минулі десятиліття вузом виховано не одне покоління правників,
якими пишається наша держава. Наші випускники успішно працюють
на високих державних посадах, у судах, прокуратурі, міліції, інших
органів охорони правопорядку, у господарських структурах та інших
сферах юридичної практики не тільки в Україні, а й у багатьох країнах
світу. Ми уважно стежимо за досягненнями наших випускників
по всьому світу, щиро радіємо їх успіхам.
Протягом 10 років ми довго аналізували досвід провідних іноземних
університетів, тенденції яких спрямовані на організацію взаємовідносин та підтримку зв’язків з випускниками Університету. Саме
це стало основою для створення Асоціації випускників Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Метою даної
організації є зміцнення зв’язків між випускниками, студентами та науково-педагогічним складом, об’єднання випускників різних поколінь
у співтовариство, яке сприятиме збереженню і примноженню традицій
вузу, виробленню та реалізації ідей подальшого його розвитку, допомоги вченим, викладачам, талановитій творчій молоді, випускникам
в їх особистому та професійному зростанні в Університеті.
Це є неодмінно великим привілеєм для Університету, бо випускники
слугують чудовим прикладом для майбутнього покоління юристів.
Хочу побажати випускникам різних років надалі зберігати нерозривність
зв’язків з Університетом, підтримувати, зміцнювати і примножувати
традиції і досягнення нашої Alma Mater.
■
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Василь Якович ТАЦІЙ,
ректор
Національного
юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
академік НАН України

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

СТВОРЕННЯ

АСОЦІАЦІЇ
21 березня 2012 р. Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
з радістю приймав своїх колишніх студентів у рамках
проведення Установчих зборів Асоціації випускників.
Наслідком проведення даного заходу стало ухвалення
рішення про створення Всеукраїнської громадської
організації, обрання керівних структурних підрозділів та визначення основних напрямів діяльності.
Головою Асоціації обрано заслуженого юриста
України, суддю Верховного Суду України та СРСР
у відставці Кононенка Віктора Івановича. Також
до складу Правління увійшли:
— Барабаш Юрій Григорович – д. юрид. н., проф.,
член-кореспондент НАПрН України, проректор
з навчальної роботи Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого»;
— Кудрявцев Віктор Вікторович – державний
радник юстиції 1-го класу, заступник Генерального
прокурора України (з 2003 р.), член Вищої ради
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юстиції (з 2004 р.), член Координаційної ради
з питань державної служби при Президентові
України (з 2005 р.);
— Баулін Юрій Васильович – д. юрид. н., проф.,
академік Національної академії правових наук
України, заступник Голови Конституційного Суду
України;
— Новак Олександр Миколайович – секретар
Харківської міської ради;
— Косолапов Анатолій Григорович – начальник
Харківського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України;
— Тітов Микола Ілліч – заслужений юрист України,
депутат Харківської обласної ради VI скликання;
— Ісаков Михайло Григорович – канд. юрид. н.,
заслужений юрист України;
— Незнамова Ірина Миколаївна;
— Булгаков Артур Олександрович – аспірант
Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого».
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Асоціація має на меті об`єднати випускників різних
років та професій навколо Alma Mater, сприяти
зміцненню зв’язків між колишніми та нинішніми
студентами. Одним із пріоритетних напрямів
є сприяння розвитку освіти і науки, реалізація
науково-освітніх програм, надання допомоги
вченим, викладачам, талановитій молоді.
■

ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
Для колективних членів:
Членство в Асоціації дає змогу отримати низку
переваг, які сприяють професійному та бізнесовому
успіху в юридичній сфері. Однією з найважливіших
з них є унікальна нагода потрапити в середовище
спілкування й обміну досвідом професійної юридичної еліти, друзів, колег.
Окрім цього, членство в Асоціації дає можливість:
1. Використання символіки (логотипу) Асоціації
на сайті, візитних картках, вивісках та інших друкованих та рекламних матеріалах члена Асоціації.
2. Імідж особистого професіоналізму, робота
в об’єднанні професіоналів юридичної практики.
3. Професійне зростання та розвиток (обмін досвідом), використовування знань та досвіду фахівців
юриспруденції українського та міжнародного рівня,
які входять до Асоціації.
4. Можливість налагодження нових бізнесових
контактів як усередині країни, так і за її межами.
5. Підтримка професійного та персонального
розвитку представників членів Асоціації.
6. Вільний доступ до Університету та бібліотеки,
користування бібліотечними ресурсами.
7. Популяризування своєї діяльності серед колег
та потенційних партнерів через інформаційні ресурси
Асоціації.
8. Право отримувати інформацію про діяльність
Асоціації, брати участь в заходах, які проводяться
Асоціацією.
9. Консультаційна підтримка Асоціації, а також
маркетингові програми.
10. Безкоштовне розміщення інформації про Ваше
підприємство на інтернет-сторінці Асоціації.
Задавати питання й отримувати на них кваліфіковані
відповіді.
11. Електронна розсилка цільовій аудиторії про
заходи члена Асоціації, доступ до інформаційної бази.
12. Захищати інтереси своєї організації чи підприємства,
користуючись підтримкою Асоціації та використовуючи
інформаційну підтримку засобів масової інформації.
13. Безкоштовне користування інформацією
на веб-порталі Асоціації.
14. Можливість обміну банерами.
15. Можливість отримання on-line консультацій
провідних спеціалістів Університету та їх участь
у виїзних конференціях, тренінгах та семінарах.
16. Організація та участь у конференціях, семінарах,
майстер-класах спільно з науковцями Університету.
17. Участь у благодійних та соціально орієнтованих
заходах.
18. Можливість опублікування наукових робіт
у виданнях Асоціації.
19. Безкоштовне отримання Вісника Асоціації.
20. Користування знижками на оплату участі
у конференціях та інших заходах Асоціації.
21. Користування знижками на товари та послуги
організацій-партнерів Асоціації.
■
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АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

Віктор Іванович

КОНОНЕНКО
голова Асоціації випускників
Національного юридичного
університету імені
Ярослава Мудрого
Суддя Верховного Суду України і Верховного Суду СРСР (у відставці), заслужений юрист України, суддя
вищого кваліфікаційного класу, арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при торговопромисловій палаті України. Народився 12 серпня 1937 р. в селі Воскресенка Приазовського району
Запорізької області. Легендарна людина з неймовірним минулим. Незважаючи на свій поважний
вік, Віктор Іванович не закінчує свою активну діяльність. На даний момент він є головою Асоціації
випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Нам випала честь
поспілкуватися з Віктором Івановичем та задати декілька актуальних питань.
Чи впливали Ваші батьки на вибір професії,
як це часто буває?
— Ні, мої батьки жодним чином не впливали
на вибір моєї професії. Узагалі, я навіть не мріяв
про те, щоб стати юристом, бо все моє життя було
пов’язане із землею. Я працював спеціалістом
сільського господарства, помічником комбайнера.
А пропозицію стати юристом я отримав від командира армії, в якій у той час проходив службу.
Я безмежно вдячний їм за ту пораду, ті слова,
які були мені сказані, і після цього я дійсно став
юристом. Я ніколи не шкодував про те, що став
юристом. І це я не втомлюсь повторювати.

не була престижною. Але на мій вибір вплинула
практика в Київському районному суді м. Харкова,
яку я проходив до Державної комісії. І мені сподобалась ця професія. Можна зрозуміти, що це була
не мрія, а вже як усвідомлений вибір. І так склалось,
що професія судді продовжилась на довгі роки.
Починав я від районного судді в м. Керчі, потім
судді обласного суду, слідом за цим я був суддею
Верховного Суду України, а вже потім перейшов
до Верховного Суду СРСР. Одним словом кажучи,
я пройшов усі кар’єрні сходинки працівника суду.
Зараз, після багатьох років роботи, я не можу уявити
себе ніким, окрім судді.

У зв’язку з цим у мене виникло ще одне питання:
тоді що саме привабило Вас до юридичної професії
престижне становище в суспільстві, влада чи вже
власний порив душі?
— Можу сказати, що це точно не було поривом
моєї душі. Навіть коли відбувалася Державна комісія
по розподілу молодих спеціалістів, я дуже сумнівався,
бо пропозиції до мене надходили й з прокуратури
та з інших правоохоронних органів. Але в ті роки
значну роль зіграли засоби масової інформації,
які позитивно відзивалися про професію слідчого.
Це, звичайно, не могло не вплинути на випускників
нашої академії, більшість з яких пішли до органів
прокуратури та МВС. Напроти, професія судді

Вікторе Івановичу, якими можна назвати Ваші
студентські роки: проведеними в компанії друзів
та знайомих чи конспектів та книжок?
— Я вважаю, що не можна розрізняти це. Для повноцінного студентського життя важливе й навчання,
й активне життя. Вступаючи до інституту, я вважав,
що в групі будуть розумніші товариші, бо навчання,
отримане в селі, не порівняти з міським. Я навчався
добре, ніколи не отримував трійки. Навіть відрив
від навчання, який був у мене на 1-му курсі, не вплинув на результати моєї першої сесії. Що стосується
активності, то на кафедрі фізкультури в нас була
сильна волейбольна команда, капітаном якої був
Василь Якович Тацій. Не можу не згадати й про нашу
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сильну футбольну команду, в якій я грав. Я завжди
був у добрій фізичній формі. Що стосується іншої
сторони студентського життя, то головну роль тут
відігравала дружність у групі! Ми завжди займали
активну позицію у всіх сферах життя: чи то хор,
чи то танці. Дуже сильною була й партійна організація.
Випуск 63-го року був спецкурсом, ми навчалися
4 роки. Він відрізнявся від всіх інших тим, що поруч
зі мною навчалися: учасники Великої Вітчизняної
війни, практичні робітники, демобілізовані з рядів
Радянської армії. Тоді щоб вступити, потрібно
було мати ще й трудовий стаж роботи. Ось уявіть
собі, сидиш ти у групі, тобі 21 рік, а поруч з тобою
сидить капітан колишньої діючої Радянської армії,
учасник Великої Вітчизняної війни. І це неймовірно
дисциплінувало нас.

законним та при тому ще й справедливим. Іноді
закон не відповідає духу суспільства та загальним
інтересам. Проте закон ніхто не міняє. І суддя
повинен приймати рішення лише за законом! Межу
між справедливістю та законом може знайти тільки
досвідчений суддя.

Одним із головних принципів судової влади є незалежність та неупередженість суддів. Чи реально
залишатися «справжнім» суддею, ураховуючи
всі аспекти сьогоднішнього становища в країні:
погрози від «могутніх людей», корупції і т. д.?
— Це вважається найголовнішим у роботі судді.
Як бути незалежним? Якщо бути чесним, то такого
не буває. Людина не може не від кого не залежати.
Усе рівно кожен із нас є залежним від суспільства,
від заробітної плати… Але головне від чого залежний
суддя – так це від закону! Він повинен підкорятися
йому і тільки йому, усе інше – відкинути! Він повинен
бути безпристрасним! Усі перед ним повинні бути
рівними. І ні в якому разі не переходити на сторону
адвоката, а тим більше на сторону прокурора. Я був
народним суддею, а це було великою відповідальністю. Тому при судовому засіданні, коли поруч з тобою
сидять народні засідателі, питання про корупцію
відпадає само по собі. Але я вважаю, що в ті роки
незалежність судді гарантувалась більше, ніж зараз.
У нас не завжди виходить, щоб рішення судді було

А зараз я хочу на хвилинку забути, що Ви є Суддею
Верховного Суду України і Верховного Суду СРСР
(у відставці), заслуженим юристом України,
суддею вищого кваліфікаційного класу, арбітром Міжнародного комерційного арбітражного
суду при торгово-промисловій палаті України,
та згадати, що перш за все Ви є просто людиною,
для якої найголовніше щастя – це сім’я. Чи багато
доводилось жертвувати родинним щастям
для того, щоб стати професіоналом своєї справи?
— Кожен раз. Ось їдеш розглядати справи
по Україні, а це й не один день… До місяця доходило. Приходилось жити в гуртожитках далеко
від сім’ї. А коли переводили працювати в інші
міста, то дружина одразу не погоджувалась. Виїзди,
роз’їзди – це було звичайною справою. Тому найбільш,
чим мені приходилось жертвувати для того, щоб
стати професіоналом, так це саме сімейним теплом.

Чи закарбувався у пам’яті Ваш перший суддівський вирок?
— Звичайно! Я вперше розглядав кримінальну
справу з господарського злочину. Це було розкрадання державного майна, і на лаві підсудних сиділи
11 чоловік! Дуже велика перша справа. І мені цей
вирок змінили… й пом’якшили покарання. Сказали,
що мій вирок був дуже суровим. Але після цього
жодний мій вирок не був змінений!

Інтерв’ю проводила
Катерина БУЛИГІНА
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В. І. Кононенко,
голова
правління

Ю. Г. Барабаш,
заступник голови
правління

В. В. Кудрявцев,
заступник голови
правління

А. О. Булгаков,
відповідальний
секретар

О. В. Каденко,
заступник голови
правління
з міжнародних
питань

Ю. В. Баулін,
член правління

О. М. Новак,
член правління

М. І. Тітов,
член правління

М. Г. Ісаков,
член правління

А. Г. Косолапов,
член правління

Віктор Іванович КОНОНЕНКО – суддя Верховного
Суду України і Верховного Суду СРСР (у відставці),
заслужений юрист України, суддя вищого кваліфікаційного класу. Арбітр міжнародного комерційного
арбітражного суду при торгово-промисловій палаті
України.
Народився 12 серпня 1937 р. в с. Воскресенка
Приазовського району Запорізької області. Після
закінчення середньої школи навчався в ремісничому
училищі № 4 м. Запоріжжя. Трудову діяльність
розпочав у 1956 р. в місцевому колгоспі: слюсар,
помічник комбайнера, тракторист. З 1956 по 1959 р.
служив у Прикордонних військах Грузинського
прикордонного округу. В. І. Кононенко переконаний,
що саме військова служба визначила його подальший
життєвий шлях. Українські правники з 1997 р.
святкують 8 жовтня День юриста. У В. І. Кононенка
напередодні професійного свята є ще одне – 7 жовтня
1963 р. він почав працювати суддею (ще до закінчення
Харківського юридичного інституту). У той час суддів
місцевих судів обирали на основі загального виборчого права при таємному голосуванні. Працював
багато, бо крім нього, у районі, де проживало
майже 40 тис. чоловік, іншого судді не було. Велика
працездатність і відповідальність стали підставою
до обрання В. І. Кононенка суддею Кримського
обласного суду, згодом призначення його на посаду
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заступника начальника Відділу юстиції Кримського
облвиконкому. У серпні 1979 р. втілилась давня мета
В. І. Кононенка – його обрали суддею Верховного
Суду України, де він досяг високого професійного
рівня, виявив організаційні якості як керівник
громадського об’єднання. Є логічна закономірність
у тому, що від України саме В. І. Кононенка було
рекомендовано і обрано на вищу посаду в діючій
тоді судовій системі – суддею Верховного суду СРСР.
У зв’язку з припиненням діяльності Верховного
Суду СРСР у лютому 1992 р., незважаючи на запрошення працювати суддею у Верховний Суд
РФ, В. І. Кононенко повертається в Україну. Після
безпідставної відмови в подальшому виконувати
обов’язки професійного судді він працює старшим
консультантом у Комісії Верховної Ради України
з питань законодавства і законності.
Перші кроки створення в Україні незалежного суду
відбувалися за участі В. І. Кононенка. Очолювана ним
робоча група, розробила проект Концепції судовоправової реформи, яку було схвалено Верховною
Радою України у квітні 1992 р. Реалізація закріплених
в Концепції ідей реформування правової системи
держави послужила основою ухвалення Верховною
Радою України багатьох важливих законодавчих
актів, спрямованих на удосконалення судового
устрою і судочинства. Серед інших першочергове
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значення має Закон України від 15 грудня 1992 р.
«Про статус суддів» Робочу групу з розробки цього
Закону очолював В. І. Кононенко. Саме день ухвалення
Закону України «Про статус суддів» – 15 грудня – щороку відзначається суддівським корпусом
України як початок становлення незалежного суду
в Україні. Указом Президента України від 8 грудня
2000 р. цей день проголошений професійним святом – День працівників суду. У листопаді 1993 р.
знову обирається суддею Верховного Суду України,
в листопаді 1996 р. призначається заступником
голови Судової палати в кримінальних справах
Верховного Суду України. З жовтня 2002 р. обіймав
посаду головного наукового консультанта Академії
правових наук України. Здійснював розробку
наукових проблем у галузі адміністративного,
кримінального і кримінально-процесуального
законодавства, зокрема по запобіганню корупції
та корупційній діяльності. Зробив вагомий внесок,
як член робочої групи у підготовку Європейської
хартії про статус суддів. В. І. Кононенко – співавтор
книг «Правове виховання в колективі» (1978 р.),
«Пияцтво і злочинність» (1988 р.). Є автором книги
«Особое мнение. Записки судьи» (2009 р.) та автором
книги «Не місце серед живих. Факти і роздуми
відносно смертної кари» (2010 р.). Опублікував
більше шістдесяти статей з проблем судочинства,
зокрема судово-правової реформи, статусу суддів,
яким повинен бути суддя, з актуальних питань
кримінального і адміністративного законодавства,
почесний президент журналу «Человек и закон».
За значний особистий внесок у розвиток правової
держави, захист конституційних прав і свобод
громадян нагороджений орденами «За заслуги»
III ступеня, «За заслуги» II ступеня, «За заслуги»
І ступеня, удостоєний Почесної грамоти і грамоти Верховної Ради України. На переконання
В. І. Кононенка, професії педагога, лікаря, юриста
повинні мати високий соціальний статус, оскільки
вони визначають гуманітарне обличчя суспільства;
там, де їхній статус високий, держава є розвиненою
і правовою.
Юрій Григорович БАРАБАШ – д. юрид. н. (2009 р.);
доцент, член-кореспондент НАПрН України, проректор з навчальної роботи Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.
Народився 28 червня 1980 р. у м. Конотоп,
Сумської області.
У 2002 р. після закінчення Національної юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого поступив
до аспірантури. Захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук. Після
цього працював на посадах асистента та доцента
кафедри конституційного права України. З вересня 2006 р. по лютий 2007 р. – заступник декана
факультету підготовки кадрів для органів юстиції.
З лютого 2007 р. – виконувач обов’язків завідувача
кафедри конституційного права України, а з червня

2007 року – завідувач кафедри конституційного
права України. З квітня 2012. – член-кореспондент
Національної академії правових наук України.
Автор понад 90 наукових праць, серед них одноосібні монографії «Парламентський контроль
в Україні: конституційно-правовий аспект» (2004 р.),
«Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008 р.), підручник
«Конституційне право України» (2007 р., у співавтор.), «Конституція України: Науково-практичний
коментар» (2011 р., у співавтор.).
Член спеціалізованої вченої ради із захисту
докторських дисертацій, член редакційної колегії
журналів «Вісник Конституційного Суду України»,
«Право України», «Публічне право».
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України
(2008 р.); лауреат Премії імені Ярослава Мудрого
(2008 р.).
Віктор Вікторович КУДРЯВЦЕВ – державний
радник юстиції 1-го класу; заступник Генерального
прокурора України (з грудня 2003 р.); член Вищої ради
юстиції (з березня 2004 р.); член Координаційної
ради з питань державної служби при Президентові
України (з липня 2005 р.).
Народився 10 січня 1961 р. у м. Донецьк.
Закінчив Харківський юридичний інститут,
1-й факультет (1981–85 рр.). У 2007 р. захистив
кандидатську дисертацію «Кримінально-правова
охорона життя осіб, що є носіями судової влади
за кримінальним законодавством України».
З червня 1985 р. по 1986 р. – помічник прокурора Ворошиловського району м. Донецька.
1986–1988 рр. – помічник, старший помічник
прокурора Шевченківського району м. Києва.
1988–1989 рр. – прокурор слідчого управління
прокуратури м. Києва. 1989–1992 рр. – народний
суддя Ватутінського районного народного суду
м. Києва. 1992–1994 рр. – начальник правового
відділу фірми «Адамант». 1994-1996 рр. – заступник
прокурора Шевченківського району м. Києва. 1996–
1997 рр. – начальник кримінально-судового відділу
прокуратури м. Києва. 1997–1999 рр. – начальник
управління підтримання державного обвинувачення в судах Генеральної прокуратури України.
1999–2000 рр. – прокурор Ленінградського району
м. Києва, прокурор Закарпатської області. З січня
2000 р. по листопад 2003 р. – заступник Генерального
прокурора України. З листопада 2003 р. по грудень
2004 р. – 1-й заступник Генерального прокурора
України.
Почесний працівник прокуратури України
(2000 р.). Заслужений юрист України (жовтень
2000 р.). Нагороджений орденом «За заслуги»
III ступеня (серпень 2003 р.).
Дружина Оксана Вікторівна – юрист; син Євген
(1986 р. народження) – студент; син Костянтин
(1995 р. народження) – школяр.
→
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АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ
Артур Олександрович БУЛГАКОВ – відповідальний секретар Асоціації.
Народився 23 лютого 1988 р. в м. Кузнецовськ
Рівненської області.
У 2005 р. закінчив загальноосвітню школу № 1
м. Кузнецовська. У 2005 р. вступив до Національної
юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого, яку закінчив у 2010 р. за спеціальністю
«Правознавство» і був зарахований стажистомдослідником. У 2012 р. прийнятий до аспірантури.
З 2007 р. по 2009 р. займав посаду Голови юридичної комісії Секретаріату Всеукраїнської студентської Ради при Міністерстві освіти та науки
України, відстоював права студентів України.
Голова Правління студентського самоврядування
НЮАУ імені Ярослава Мудрого.
З 2007 р. по 2010 р. член студентської ради
при Харківській обласній раді.
З листопада 2009 р. по квітень 2010 р. – член
Національної ради з питань становлення і розвитку
молоді при Президентові України.
Нагороджений грамотою ректора НЮАУ імені Ярослава Мудрого, подякою Начальника Головного
Управління МВС України в Харківській області.
Лауреат Стипендії імені Ярослава Мудрого (2008 р.).
Юрій Васильович БАУЛІН – заступник Голови
Конституційного Суду України.
Народився 1953 р. в с. Станиця Луганська СтаничноЛуганського району Луганської області.
Трудову діяльність розпочав у 1970 р. учнем
токаря, токарем, старшим інспектором з кадрів
механічного цеху Ворошиловградського заводу
колінчастих валів.
1975 р. закінчив Харківський юридичний інститут,
працював асистентом кафедри кримінального права.
Проходив строкову військову службу.
У 1976–1988 рр. – асистент, аспірант, старший
викладач, виконуючий обов’язки доцента, доцент
кафедри кримінального права Харківського юридичного інституту. З 1988 р. по 1991 р. – докторант
цього навчального закладу.
У період з 1991 по 2005 р. – доцент, професор
кафедри кримінального права, заступник декана
заочного факультету Національної юридичної
академії України імені Ярослава Мудрого.
З 2005 р. по 2008 р. працював виконуючим обов’язки
директора, директором Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України
у м. Харкові.
У лютому 2008 р. Президентом України призначений суддею Конституційного Суду України.
Присягу склав 3 червня 2008 р.
На с пец і а л ьном у п ленарном у з а с і д а н н і
Конституційного Суду України 4 листопада 2011 р.
обраний заступником Голови Конституційного
Суду України.
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Доктор юридичних наук, професор, академік
Національної академії правових наук України.
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
Лауреат Державної премії України в галузі науки
і техніки. Заслужений діяч науки і техніки України.
Автор понад 190 наукових праць з проблем кримінального та конституційного права. Брав участь
у підготовці проектів Бюджетного, Податкового
та Кримінального кодексів України.
Олександр Миколайович НОВАК.
Нар од и в с я 9 с е рп н я 19 6 6 р. в с . Ку пел я
Рокитнівського району Рівненської області в сім’ї
службовців.
У 1981 р. закінчив Купельську восьмирічну школу,
після чого вступив до Чернігівського юридичного
технікуму, який закінчив у 1984 р. У 1984 р. вступив
до Харківського юридичного інституту, який закінчив
у 1991 р. за спеціальністю «Правознавство».
З 1984 р. по 1986 р. проходив службу у лавах
Збройних Сил СРСР.
З 1986 р. – по 1992 р. – інспектор Центру з нарахування та виплати пенсій і допомог, інспектор
з призначення пенсій, юрисконсульт контори
нежитлового фонду міського житлового управління
Харківської міської ради народних депутатів.
1992–2007 рр. – юрисконсульт, завідуючий юридичним відділом, начальник юридичної служби,
начальник юридичного управління Харківської
міської ради, директор Юридичного департаменту
Харківської міської ради.
З квітня 2007 р. по квітень 2010 р. – керуючий
справами виконавчого комітету Харківської міської
ради.
З 28 квітня 2010 р. по 24 листопада 2010 р. – заступник міського голови – керуючий справами
виконавчого комітету Харківської міської ради.
24 листопада обраний секретарем Харківської
міської ради.
З квітня 2010 р. – заступник голови Харківської
міської організації Партії регіонів.
Нагороджений грамотою Харківської обласної
державної адміністрації, Почесним знаком голови
Харківської обласної державної адміністрації
«Слобожанська слава», Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради.
Микола Ілліч ТІТОВ.
Народився 1 січня 1949 р. в с. Шилове Калманського
району Алтайського краю, Росія.
Закінчив Харківський юридичний інститут
у 1975 р., за фахом юрист. Має вчений ступінь кандидата юридичних наук та наукове звання доцента.
Трудову діяльність розпочав після закінчення
середньої школи у 1966 р. учнем Харківського
МПТУ № 3 та електриком на заводі залізобетонних
конструкцій № 9 м. Харкова.
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З травня 1968 р. по травень 1970 р. проходив
строкову військову службу.
З травня 1970 р. по квітень 1976 р. працював
інструктором Харківського міського комітету
комсомолу та навчався на вечірньому відділенні
юридичного інституту.
У квітні 1976 р. був обраний народним суддею
Московського районного народного суду м. Харкова,
а у червні 1982 р. призначений головою цього суду.
З 1985 р. по 1988 р. працював заступником начальника відділу юстиції Харківського облвиконкому.
З 1988 р. по 1992 р. працював Головним державним
арбітром держарбітражу Харківської області.
З 1992 р. по грудень 2001 р. працював Головою
арбітражного (господарського) суду Харківської
області.
З 2001 р. по січень 2003 р. працював головою
Харківського апеляційного господарського суду.
З січня 2003 р. по жовтень 2004 р. – суддею та першим заступником Голови Вищого господарського
суду України.
З жовтня 2004 р. – суддя у відставці.
З серпня 2009 р. по листопад 2010 р. – перший
заступник голови Харківської обласної ради
V скликання.
У 1983 р. обирався депутатом Московської районної
ради народних депутатів м. Харкова.
У 1994–1996 рр. у складі Конституційної комісії
брав участь у розробці нової Конституції України.
Був делегатом п’яти з’їздів суддів України, членом
Пленуму Верховного Суду України.
У 1991 р. присвоєне почесне звання «Заслужений
юрист України». Нагороджений орденом «За заслуги»
III та II ступеня, Почесними грамотами Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України.
Депутат Харківської обласної ради V скликання.
31 жовтня 2010 р. обраний депутатом Харківської
обласної ради VI скликання.
Михайло Григорович ІСАКОВ.
Народився 17 січня 1965 р. в селі Луків Рожищенского району Волинської області.
У 1982 р. закінчив середню школу. Строкову військову службу проходив на Чорноморському флоті.
1986–1990 рр. – керівник Волинського обласного
будівельного загону по освоєнню Ямбурзького
газоконденсатного родовища (Ямало-Ненецький
автономний округ Тюменської області).
У 1995 р. закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю
правознавство.
Формувати свій професіональний юридичний
досвід почав у 1991 р. У ЮФ «Глобус» пройшов шлях
від помічника юриста до президента (з 2000 р.).
У 1998 р. організував й очолив Харківську міську
колегію адвокатів.
У 2002, 2004 та 2006 рр. був визнаний Лауреатом
рейтингу «Харків’янин року» у номінації «Лідери
громадських об’єднань».

Член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
України, член кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури Харківської області.
Кандидат юридичних наук за спеціальністю «господарське право». Має наукові публікації у провідних наукових виданнях України, таких як Вісник
Національної академії правових наук, «Право
України», «Підприємництво, господарство та право».
Автор 15 наукових публікацій, у тому числі співавтор книги для молодих адвокатів «Енциклопедія
майбутнього адвоката» (2 томи).
У 2006 р. присвоєне почесне звання «Заслужений
юрист України».
2006–2011 рр. – член Правління Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація адвокатів Україні».
Анатолій Григорович КОСОЛАПОВ – начальник
Харківського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України.
Народився 10 липня 1958 р. в с. Шипувате Великобурлуцького району Харківської області.
Трудову діяльність розпочав після демобілізації
з лав Збройних Сил СРСР (1980 р.). Працював
механіком автотранспортного підприємства
в Великобурлуцькому районі Харківської області. У 1988 р. здобув вищу освіту в Харківському
інституті механізації та електрифікації сільського
господарства, після чого очолив колгосп ім. Ілліча
Великобурлуцького району на Харківщині, де й пропрацював 6 років. У 1997 р. закінчив Національну
юридичну академію імені Ярослава Мудрого.
У 1994–1998 рр. – народний депутат Верховної
Ради II скликання, очолював підкомісію з питань
грошово-кредитної політики комісії ВР з питань
фінансів і банківської діяльності
У 1996 р. очолив Вовчанську районну державну
адміністрацію Харківської області.
З 2000 р. працював в органах Державної податкової
служби. Протягом восьми років він обіймав посади
начальника управління примусового стягнення
податків ДПА в Харківській області, начальника
Вовчанської міжрайонної державної податкової інспекції в Харківській області, начальника Управління
з питань забезпечення роботи з органами державної
влади Державної податкової адміністрації України,
директора Департаменту стягнення податкового
боргу Державної податкової адміністрації України,
першого заступника директора Департаменту
відомчого контролю Державної податкової адміністрації України.
У листопаді 2005 р. – Голова Державної податкової
адміністрації в Одеській області. У лютому 2007 р.
обіймав посаду заступника керівника Апарату
Міністра внутрішніх справ України, а в січні 2008 р.
повернувся на своє попереднє місце роботи.
Державний службовець I рангу, державний радник
податкової служби III рангу, заслужений юрист України.
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня,
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. ■
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ІНТЕРВ’Ю
вибір або рекомендації батьків, інших авторитетних особистостей?
— Це був мій особистий свідомий вибір, оскільки
на той час я вважав для себе необхідним мати
здібності і аналітику щодо вирішення юридичних
аспектів укладання договорів, господарських відносин
та власна інтуїція підказала, що у житті для мене
стане в нагоді саме юридична професія.
Які перші емоції викликала у Вас навчальна атмосфера у вищому юридичному навчальному закладі?
— Перші приємні враження на мене справила
саме Юридична академія. Цей вищий навчальний
заклад дуже відрізняється від інших. Я відчував
задоволення від того, що перебуваю у храмі майбутніх
виконавців закону, людей, які у подальшому будуть
виконувати законодавчу базу, а в перспективі,
можливо, будуть і творцями юридичної науки.

Анатолій Григорович КОСОЛАПОВ –
голова Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного
комітету України, член правління
Асоціації випускників Національного
юридичного університету
імені Ярослава Мудрого.
Представникам інформаційно-аналітичного центру
Ліги студентів при Асоціації випускників університету випала нагода провести інтерв’ю-бесіду
з Анатолієм Григоровичем і задати найбільш актуальні питання, що хвилюють студентів і сучасне
суспільство в цілому, а також дізнатися більше
про студентські роки, проведені у стінах Alma
mater, та зусилля, які було докладено заради успіхів
у професійній діяльності.
Анатолію Григоровичу, нам відомо, що Ви розпочали власну трудову діяльність після демобілізації з лавр Радянської армії СРСР у 1980 р.
Як загартувала Вас служба у Радянській армії
стосовно фізичних і морально-ділових якостей?
— Я переконаний на особистом у досвіді,
що Радянська армія робила із молодого хлопця
справжнього чоловіка з великої літери. Тому що армія –
це напружено тяжка школа життя окремого періоду,
яка розкриває сильні чоловічі сторони: силу духа,
витримку й інші важливі якості, що зміцнюють чоловічий характер. А також надають змогу переоцінити
власні переконання, навчають ставитися до життя
та навколишнього середовища як до найважливішої
цінності людини. Я дякую долі, що вона надала мені
можливість служити великій державі та її народові,
хоча це було нелегким випробуванням для мене.
Чому Ви обрали саме юридичний навчальний
заклад, а не будь-який інший? Це був Ваш власний
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Ви брали активну участь в організації громадської діяльності серед студентів, або цілеспрямовано звертали свою увагу тільки на навчання?
— У житті я завжди намагався зайняти активну
позицію. У студентські роки я брав участь у вокальноінструментальному ансамблі, а також займався дзюдо.
Чи є у Вашому житті людина або історична
постать, яка слугує для Вас зразковим прикладом?
— На певних етапах життя у мене були кумири.
Це ті люди, в яких я вбачав силу, відданість власній
професії. Коли я був малою дитиною, я працював
у сільському господарстві, щоб заробити собі на шкільну
форму, зошити, книжки. Для мене тоді був взірцем голова
колгоспу, оскільки я до нього звернувся з проханням
взяти мене на роботу та він миттєво відгукнувся, незважаючи на мій 10-річний вік, і вирішив моє питання.
Я відчув упевненість у собі, саме його розпорядження
та неодмінне виконання його наказів підсилило авторитет голови колгоспу в моїх очах. Надалі зразковими
прикладами для мене слугували командир у армії
та інші люди, які відповідально ставилися до власної
роботи, чесно виконували покладені на них завдання.
Які ностальгічні спогади викликаюсь у Вас
роки, проведені у вищому навчальному закладі?
— Особливу ностальгію викликає час молодості,
студентські роки, які були проведені у стінах Академії,
де можна було самоорганізовуватися вже у якості самостійної дорослої людини, пристосовуватися до нових
випробувань, які тебе спіткають на порозі життя.
Чи досі Ви підтримуєте стосунки зі студентськими друзями? Як часто Ви перетинаєтесь один
із одним у професійній діяльності?
— Так, підтримую, але не досить часто зустрічаюся,
через те що мені доводилося змінювати місце роботи
та працювати в інших містах країни. Але безперечно, коли перебуваю у Харкові, я зустрічаюся
з однокурсниками, по можливості намагаємося
допомагати один одному.
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У 1994–1998 рр. Ви були депутатом Верховної
Ради другого скликання. Які події були найбільш
визначними у каденції другого скликання Верховної
Ради України за Вашої участі?
— Я відзначу три основних події, в яких я брав
участь і впливав на визначення подальшої долі
України у напрямку власної компетенції. По-перше,
я був членом Конституційної комісії, яка створювала
на той час нову Конституцію під керівництвом
тогочасного президента Леоніда Кучми та голови
Верховної Ради Олександра Мороза. Я був у підрозділі
комісії, який писав блок щодо здійснення місцевого
самоврядування. По-друге, я був головою підкомісії
з грошово-кредитної політики та фінансів Верховної
Ради. Я відповідав за формування законодавчої
бази для формування другого ступеня банківської
системи, а саме комерційних банків. По-третє,
я пишаюся тим, що ми, перебуваючи у Верховній
Раді другого скликання, у свій час відпрацювали
найкращу антимонопольну законодавчу базу,
за напрямок якої я відповідаю на сьогоднішній час.
Які завдання були відведено Вам під час роботи
на посаді голови Вовчанської райдержадміністрації
Харківської області для покращення добробуту
населення?
— Я очолював район не в найкращий час 1996–
1999 рр. після гіперінфляції, розрухи та становлення
нової молодої держави. Були дуже великі заборгованості заробітної плати, завмерла соціальна сфера, були
призупинена робота заводів і фабрик. Моя дійсна
мета була – покращити добробут та життя людей.
Мені це вдалося зробити, при тому, що не було
достатнього фінансування. Я зумів домогтися
підвищення заробітної плати вчителям, лікарям,
ми побудували дороги, які на сьогоднішній день
досі не зруйновані, провели газифікацію шести
сіл, у 1998 р. у с. Юрченково була побудована одна
сільська школа на території всієї країни, була
відновлена робота майже всіх заводів і фабрик.
З березня 2000 р. Ви працювали в органах
Державної податкової служби. Яких змін зазнавала ДПС під час Вашої роботи?
— У період моєї діяльності в органах ДПС я був
на початку формування нової фіскальної системи
податкової адміністрації України. Потім я працював
начальником управління в центральному апараті
ДПА, був першим заступником директора департаменту, очолював ДПС в Одеській області, у 2006 р.
ми вперше вивели Одесу у лідери збору податків
по виконанню всіх рейтингових показників.
Яка була Ваша практична діяльність в апараті
керівництва МВС України у 2007 р.?
— Я був заступником керівника апарату МВС,
на якого були покладені завдання щодо планування
роботи міністрів, проведення заходів, колегій міністрів, підготовка всіх матеріалів стосовно колегій,
участь у перевірці обласних управлінь МВС. Робота
у МВС вимагала бездоганності та пунктуальності
у прийнятті важливих рішень, усе це повинно було
забезпечуватися на високому рівні.

Які основні завдання були покладені на Вас
у здійсненні повноважень першого заступника
міністра з питань надзвичайних ситуацій та захисту від наслідків Чорнобильської катастрофи?
— Я був особисто визначений Президентом на цю
посаду у зв’язку з тим, що йшла реорганізація
та створення нового міністерства на основі двох
складових: перше – війська цивільної оборони;
друге – пожежна служба, яка на той час була у складі
МВС. Головними завданнями були: порятунок людей,
ліквідація наслідків техногенних катастроф, інших
небезпечних ситуацій. Я відповідав за законодавче
створення цієї одиниці, тому мною було створено
ЗУ «Про правові засади цивільного захисту»,
за що отримав почесне звання «Заслужений юрист
України». Була створена потужна структура,
яка дійсно була здатна прийти на допомогу тим,
хто її потребував.
На даний час Ви є главою Антимонопольного
комітету Харківської області. Які Ви можете
надати поради та рекомендації щодо уникнення
недобросовісної конкуренції?
— Треба усвідомити, що ми плавно перейшли
від однієї системи суспільно-політичної формації,
а саме від планової економіки, яка забезпечувалася
державою як органом управління, планування,
контролю до іншої суспільно-політичної формації – капіталістичної системи з ринковими
відносинами та ринковою економікою, де потрібно,
щоб працювали вже ринкові закони, регулювалися
ринки відносно балансу та попиту і пропозицій,
причому насиченням якісних товарів, послуг
та за придатною ціною та досягненням до якого
прагне суспільство на основі ринкових відносин
та законів, які не можуть працювати на сьогоднішній
час без конкуренції. Тільки конкурентне середовище
здатне на основі власних досягнень здобути переваги над іншим конкурентом завдяки підвищенню
якості, збільшення асортименту, зменшення ціни,
в більшості випадків конкуренти повинні змагатися
між собою саме за такими критеріями. Економічна
прокуратура виконує функції держави щодо розвитку та конкуренції, добросовісності. Надано
великі право Антимонопольному комітету щодо
контролю. Застереження одне – треба постійно
тримати під контролем недобросовісну поведінку
деяких суб’єктів на ринках, які бажають мати нечесну
економічну перевагу на певному ринку.
Ваші побажання та настанови майбутньому
поколінню юристів.
— Я можу порадити студентам використовувати
всі можливості, коли ви перебуваєте у стінах такого
чудового навчального закладу, який сьогодні займає
перше місце серед інших юридичних ВНЗ в Україні
в якості підготовки фахівців у напрямі правознавства, щоб досягти найвищих меж професіоналізму
в даній галузі, досягати найякісніших результатів
у власній сфері діяльності.
Інтерв’ю проводила
Інна ЯКОВЛЕВА
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Ш

ановний друже! Асоціація випускників
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого – молода організація, що тільки-но робить перші кроки у своїй
діяльності та розвитку. Але, незважаючи на всій
юний вік, бажання реалізувати свої ідеї та досягнути
поставлених перед нами цілей переповнюють наші
серця. Саме тому на пройденому етапі існування
нам є чим пишатися. 2012 рік – рік нашого становлення, що знаменувався проведенням низки
важливих, на наш погляд, подій. Отож, почнемо
з самого початку…
16 травня відбулося вручення Університету
подарункового сертифіката на проекційний екран
та проектор короткофокусний від Асоціації випускників та її генерального партнера – юридичної фірми
«Глобус». Стрімкий розвиток суспільства, науки
та техніки спонукає фахівців у галузі права бути
освіченими у всіх сферах життя, зокрема й у використанні їх досягнень. Асоціація випускників
сприяє розвитку високоосвічених юристів!
19 травня пройшла зустріч ректора Університету
Василя Яковича Тація з випускниками 1972, 1987
та 2002 рр., у організації та проведенні якої брала
участь Асоціація випускників. Завжди раді бачити
колишніх студентів у стінах рідної Alma mater.
29–30 жовтня 2012 р. в Університеті відбулось
підписання трьохсторонніх договорів про співробітництво між Національним університетом
«Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого», Асоціацією випускників та роботодавцями
14

щодо відбору кращих студентів-контрактників
Університету для проходження ними стажування
та подальшого працевлаштування. У присутності
директорів інститутів, деканів, представників Ліги
студентів, студентського самоврядування були
підписані зазначені договори з ВАТ «Турбоатом»
в особі Генерального директора В. Г. Субботіна;
ПАТ банк «Меркурій» в особі Голови Правління
В. П. Соловйова; ПАТ «Мегабанк» в особі Голови
Правління О. М. Жукової; Харківським обласним
територіальним відділенням Антимонопольного
комітету України в особі Голови А. Г. Косолапова;
юридичною фірмою «Глобус» в особі Президента
М. Г. Ісакова. За результатами конкурсу було направлено на стажування 14 кращих студентів. Слід
відзначити, що така форма співпраці з роботодавцями
є новою для Університету та започаткована вона
саме з ініціативи Асоціації випускників.
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30 жовтня 2012 р. Університет відвідали голова
Асоціації випускників, суддя Верховних Cудів
СРСР і України у відставці, заслужений юрист
України В. І. Кононенко і суддя Верховного Cуду
України у відставці, заслужений юрист України
В. Й. Косенко та провели майстер-клас зі студентами.
Гості розповіли студентам про свій шлях починаючи
з першого дня після закінчення вузу, здобуття
практичного досвіду, особливості та умови роботи
в різні часи та на різних посадах; наводили цікаві
приклади судових рішень, робили порівняльний
аналіз законодавства різних часів та в різних
країнах. Присутні дізнались про деякі практичні
аспекти роботи суддів, а також про те, які складнощі
та випробування вони пройшли, обравши професію
судді. Віктор Іванович та Василь Йосипович у цікавій, захоплюючій манері розповіли присутнім
про професію судді, особливості роботи тих, хто
присвятив себе цій професії, також вони відповіли
на численні запитання учасників майстер-класу.
В Університеті відбувся майстер-клас члена правління Асоціації випускників, Голови
Харківського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України Анатолія
Григоровича Косолапова.
На початку зустрічі проректор з навчальної роботи
Університету Ю. Г. Барабаш привітав присутніх і зазначив, що завдяки створенню Асоціації випускників
є можливість організовувати спілкування та зустрічі
зі знаними випускниками. А. Г. Косолапов − дуже
цікава людина: за фахом − юрист (випускник
Університету 1997 р.), має три вищі освіти, кандидат
економічних наук, заслужений юрист України,

народний депутат Верховної Ради II скликання,
колишній Голова Державної податкової адміністрації України в Одеській області. А. Г. Косолапов
розповів студентам про головні події свого життя,
посади, які обіймав, особливості та умови роботи
в Антимонопольному комітеті України, провів
аналіз законодавчих актів, які регулюють роботу
Антимонопольного комітету, надав приклади рішень
з власного досвіду та правозастосовної діяльності
у цій сфері у Російській Федерації.
Відбулася презентація Ліги студентів Асоціації
випускників Університету. Відкрив захід проректор
з навчальної роботи Ю. Г. Барабаш. Голова Ліги
студентів Інна Свічкар провела презентацію. Вона
зазначила, що Ліга є молодіжним крилом Асоціації
та її головними завданнями є: об’єднання студентів Університету, формування почуття поваги
та відданості до навчального закладу; проведення
зборів, семінарів та конференцій, опублікування
своїх досягнень у науковій та практичній сферах;
організація та проведення зустрічей з відомими
юристами та іншими цікавими особистостями;
публікування матеріалів, які висвітлюють діяльність
Ліги, дослідницькі й наукові роботи у сфері права;
сприяння розвитку міжнародних відносин зі студентами-правниками та правничими організаціями
інших країн; організація та проведення наукових,
культурних та інших заходів, які мають на меті
об’єднання студентів-правників; поширення ідеї
здорового способу життя серед студентів-правників.
Знаменною, на наш погляд, подією стало підписання Меморандуму про співробітництво
між Асоціацією випускників НУ «Юридична академія
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України імені Ярослава Мудрого» та Асоціацією
правників України. Метою підписання зазначеного
документа є розвиток двостороннього співробітництва в межах своїх функцій та повноважень:
провадження культурної, освітньої та наукової
діяльності у сфері права, розвитку громадянського
суспільства, захисту прав та законних інтересів
людини тощо. Співробітництво полягає в обміні
інформацією, спільній участі у проектах та програмах, що розробляються та/або реалізуються спільно
або окремо кожною з організацій. Першою спільною
ініціативою стала отримана нами підтримка з боку
Асоціації правників України щодо залучення членів
АПУ до проведення конкурсу по відбору студентів
на стажування до провідних підприємств, установ,
організацій та органів влади, який проводить
Асоціація випускників разом з Університетом.
Напередодні свята 8 березня була проведена
зустріч з надзвичайною жінкою-юристом, викладачем кафедри кримінального права – Оленою
Володимирівною Харитоновою. Темою зустрічі
була – «Жінка-юрист у сучасному світі». Безумовно,
образ «жінки-юриста» є уособленням богині Феміди.
Тож не може виникнути сумнівів щодо причетності
жінки до юриспруденції. Обравши юридичну
професію, жінка не тільки отримує можливість
розвивати власний потенціал, але й застосовувати
у цій професії жіночу інтуїцію, що надає їй певний
пріоритет над колегами-чоловіками. Зустріч з Оленою
Володимирівною пройшла у форматі цікавої бесіди
та у дружній атмосфері.
Мабуть, одним із наймасштабніших заходів
за рік можна вважати святкування 1-ї річниці з дня
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створення Асоціації випускників Національного
університету «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого», що було відзначено у день
її створення – 21 березня. Захід проведено за участю
керівництва Університету та Асоціації, керівників
регіональних осередків Асоціації, суддів Верховного
Суду України, керівників міст та областей, голів
судів областей та м. Харкова, адвокатів, працівників
органів прокуратури та представників інших
правоохоронних органів України. Під час урочистого засідання присутнім було презентовано
фільм про головні та знакові події Асоціації за рік
та інтернет-сайт Асоціації. Відкрив урочистості
та щиро привітав учасників Голова Асоціації
випускників, суддя Верховного Суду СРСР у відставці В. І. Кононенко. Він подякував усім, хто бере
активну участь у роботі Асоціації, і зазначив: «Рік
тому створено Асоціацію випускників. Було багато
скептиків. Однак нам є чим пишатися і про що звітувати. Ми зробили все, щоб залучити до складу
Асоціації якомога більшу кількість випускників.
Тепер нашим головним завданням стає зближення
колишніх студентів. Ми плануємо розвиватися
і розширювати зв’язки. Наступний рік присвятимо
роботі з осередками в областях». Асоціація випускників отримала вітальні листи та поздоровлення
від різних установ з усієї України.
Керуючий урочистим заходом перший заступник голови Асоціації випускників Ю. Г. Барабаш
підкреслив, що сьогодні – 21 березня 2013 р. зареєстровано Всеукраїнське друковане видання
«Вісник Асоціації випускників Національного
університету «Юридична академія України імені
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Ярослава Мудрого». Згодом Юрій Григорович
надав слово члену правління Асоціації, депутату
Харківської обласної ради, випускнику вечірнього
факультету 1975 р. М. І. Тітову, який розповів присутнім про ініційований та проведений Асоціацією
конкурс по відбору кращих студентів Університету
для проходження стажування в провідних підприємствах, установах та організаціях міста Харкова.
М. І. Тітов висловив подяку керівникам цих організацій і додав: «Під час конкурсу я переконався,
що наші студенти і випускники − найрозумніші».
З Днем народження Асоціацію привітав і секретар
Харківської міської ради О. М. Новак: «Для мене
велика честь привітати Асоціацію випускників
і передати щирі слова вітання від міської ради,
мера Харкова, який також є випускником нашого
славетного навчального закладу. Один рік − це не час
для підбиття підсумків, оскільки багато часу відібрала робота з становлення Асоціації, але вже зараз
ми повинні активізувати всі свої зусилля на виконання важливих завдань. Хочеться побажати, щоб
діяльність нашої Асоціації перейшла кордони України
і була помітна за її межами». Наприкінці заходу
Перший заступник голови Асоціації випускників
Ю. Г. Барабаш поділився планами на наступний
рік. Він наголосив, що Вісник Асоціації стане трибуною для спілкування випускників різних років;
почнеться реалізація проекту «Школа професійної
майстерності»; продовжуватиметься робота з організації стажування і працевлаштування наших
випускників; розшириться міжнародна діяльність.
До дня 1-ї річниці Асоціації випускників
в Університеті пройшов майстер-клас від заступника
голови Апеляційного суду Харківської області,
випускника Університету 1976 р., В. М. Чижиченка
за темою: «Новели кримінального процесуального
законодавства України». Володимир Михайлович
розповів студентам про свій професійний шлях,
що почався з листопада 1975 р. з закінченням
навчання в університеті, про особливості та умови
роботи в різні часи та на різних посадах. Доповідач
зупинився на цікавих прикладах з власного досвіду
щодо прийняття судових рішень, звернув увагу
на особливості правозастосовної діяльності суддів
у період внесення змін до законодавства, коли не всі
норми доопрацьовані до кінцевого стану. Докладно

зупинився на питаннях теоретичної підготовки
суддівського корпусу. В. М. Чижиченко розповів
про випускників 1976 р., серед яких 5 ректорів та 22 генерали. Випускники цього року нині працюють
в Україні, Білорусі, Казахстані, у ПетропавловськуКамчатському, на Сахаліні й навіть у Калмикії.
Наприкінці зустрічі Володимир Михайлович
надав пораду студентам, процитувавши класика:
«Навчатися, навчатися та ще раз навчатися».
Університет відвідали голова Асоціації випускників, суддя Верховного Cуду СРСР у відставці,
заслужений юрист України В. І. Кононенко і суддя
Київського апеляційного господарського суду,
заслужений юрист України В. О. Зеленін, які провели
майстер-клас зі студентами. В. І. Кононенко зазначив, що цього року виповнюється 50 років з того
часу, як у 1963 р. він разом із Василем Яковичем
Тацієм, Володимиром Павловичем Тихим закінчив
наш Університет. Віктор Іванович розповів про свою
службу у прикордонних військах Грузинського
військового округу, про свою першу посаду після
закінчення навчального закладу − його було обрано
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суддею міста Керч. Він також торкнувся сучасних
проблем судової гілки влади, проаналізував повноваження Верховного Суду України, Вищої ради
юстиції.
Випускник 1988 р. В. О. Зеленін, у свою чергу,
нагадав студентам фразу вчителів: «Головне у роботі судді − прийняття рішення, яке має бути
чесним і справедливим. І тоді тебе завжди будуть
поважати люди. Ваше обличчя − це ваше рішення».
В’ячеслав Олексійович торкнувся сучасних проблем
судової реформи, комп’ютерного відбору суддів,
екзаменування суддів, питань різної кваліфікації
та досвіду суддів.
З 15 березня по 15 квітня 2013 р. Асоціацією була
проведена Перша Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції»,
в якій брали участь близько 200 осіб: докторів наук,
кандидатів, аспірантів та студентів.
20 квітня у м. Харкові в рамках акції з благоустрою
міста відбулось прибирання території Меморіалу
Слави за участю представників Харківської міської
ради, Секретаріату Асоціації випускників та Ліги
студентів Асоціації. Прибирання відбувалось у дружній робочій атмосфері, яка позитивно вплинула
на результати плідної праці. Протягом декількох
годин під девізом «Збережемо Харків чистим містом»
згуртована команда очистила територію від сміття
на радість жителям та гостям міста Харкова.
26 травня 2013 р. харків’яни запам’ятають надовго!
Бо саме в цей день в парку ім. М. Горького відбувся
наймасштабніший забіг під назвою «Run, Kharkiv,
run!», в якому брала участь неймовірна кількість
учасників. Одним із організаторів акції стала
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Асоціація випускників Університету. Панувала
неймовірна атмосфера! Нові знайомства, дух суперництва та жага перемоги – все це було присутнє
сьогодні на марафоні! Хоча тут не було переможців
та переможених, була могутня команда учасників.
Зі вступною промовою на головній сцені парку
ім. М. Горького виступив проректор з навчальної
роботи Національного університету «Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого» Юрій
Григорович Барабаш. Він висловив слова пошани до того, що місто Харків – спортивне місто,
яке дбає про своє майбутнє. Під час забігу члени
Секретаріату Асоціації дарували дітям повітряні
кульки наповнені гелієм. Також була влаштована
благодійна акція, в рамках якої усі бажаючі мали
можливість надати кошти на придбання медичного
устаткування для Обласної дитячої клінічної лікарні.
Після закінчення акції було почуто багато слів
подяки, захоплення та пропозиції щодо проведення
аналогічних заходів. В нашій країні є люди, які турбуються проблемою спорту, здорового способу
життя та власного дозвілля!
29 травня молодіжним підрозділом Асоціації
випускників – Лігою студентів було проведено
перший поетичний вечір, присвячений «срібній
добі» російської поезії! На захід, організований
згуртованою командою Ліги студентів, завітали
всі небайдужі до літератури, творчі та натхненні
поезією особистості.
Напередодні Дня захисту дітей представники
Асоціації випускників та Ліги студентів Асоціації
відвідали Обласну дитячу клінічну лікарню
в межах благодійного заходу. На баланс лікарні
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було передано нове медичне обладнання, яке
допоможе маленьким пацієнтам скоріше стати
на шлях одужання. Зокрема, подаровано прилади
для вимірювання рівня кисню у крові, інгалятор
та санітарно-побутові вироби, в яких мала потребу
лікарня. Впевнені, що такі заходи стануть доброю
традицією Асоціації! Сподіваємося, що серед усіх
небайдужих знайдуться люди, які побажають
долучитись до допомоги маленьким громадянам
нашої держави. Адже діти – це наше майбутнє!
І вони, як ніхто інший, потребують нашої допомоги.
Будьте небайдужими!

Наостанок від імені Асоціації випускників
Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого хочемо щиро подякувати всім
учасникам заходів за проявлену ініціативу та висловити особливу вдячність ректорату Університету
за надану допомогу в їх організації та проведенні.
Впевнені, що наступні заходи будуть не менш цікавими! Впевнені у своєму майбутньому! Vivat Lex!
Матеріал підготував
заступник голови секретаріату
Олександр ХАНЬ
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ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ

Т

радицією Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
вже багато років є організація зустрічей випускників рідної Alma mater. Не стала
винятком і зустріч випускників 1973, 1983
та 1988 рр., яка відбулася 15 червня 2013 року
у Палаці студентів юридичного університету.
Сльози радості від зустрічі, міцні дружні обійми
та розмови про життя переповнювали стіни
палацу. Колишнім студентам було про що поговорити, бо шлях, який вони вже пройшли
один без одного, підніс їм багато несподіванок
та подій, якими хотілось поділитись один
з одним.
Першим поважних гостей привітав ректор
В. Я. Тацій. «Багато чого змінилося у вашому
житті і дуже багато чого змінилося і в нашому
вузі. Університет зараз знаходиться на одному
з найкращих етапів свого розвитку. Багато
років поспіль посідає перші місця у різних
рейтингах. Але славу вузу роблять не тільки
викладачі та співробітники, а й його випускники». Василь Якович розповів про наукові, культурні, спортивні, творчі здобутки
Університету, а також про те, що збудовано і що ще планується побудувати. Ректор
побажав випускникам, щоб через певний
час вже не тільки діти, а онуки та правнуки
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випускників прийшли вчитися до Університету.
«Проходять роки, але найкращі − це ті, коли
ви вчилися, найкращі вчителі − це ті, які вас
вчили. Незалежно від будь-яких обставин
Університет − це ваш дім. Ми завжди раді
вам і для нас дуже важлива ваша підтримка. Я закликаю всіх вступати до Асоціації
випускників. Нам потрібно з вами контактувати, інформувати вас про наші заходи
і використовувати ваші можливості. Нехай
щастить вам та до нових зустрічей», − додав
на останок ректор. Необхідно зазначити,
що саме Асоціація випускників Національного
юридичного університету імені Ярослава
Мудрого робить неймовірний внесок у збереження зв’язків колишніх випускників
та університету. Підтримання цих зв’язків
є дуже важливим, тому що кожен з випускників – це є маленька історія, яку треба знати,
пам’ятати, поважати та систематизувати
в єдину історію Університету. За ініціативи
Асоціації було створено молодіжну організацію – Лігу студентів, яка об’єднує в своїй
команді найкращих студентів університету
для продовження започаткованої Асоціацією
справи. Представники Ліги студентів реєстрували гостей та надавали їм відповіді на всі
питання стосовно Університету та Асоціації.
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На зустрічі випускників була присутня ще
одна людина, про яку просто неможливо
не сказати. Випускником 1983 року є шанована людина нашого університету. Фахівець
своєї справи, який віддає усі зусилля для того,
щоб з кожним днем ми все більше пишалися
нашим вищим учбовим закладом, академік
Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор, лауреат
Державної премії, завідувач кафедри екологічного права, заслужений діяч науки і техніки
України, а також проректор з наукової роботи
Анатолій Павлович Гетьман. Його промова
нікого не залишила байдужим. Відчувалися
нотки ностальгії за студентськими роками,
які вже, на жаль, не повернути. Від його слів
у залі створилася особлива атмосфера, яка перетворила офіційний захід на теплу зустріч давніх
друзів. Саме це дозволило суддям, професорам,
адвокатам, нотаріусам на хвилиночку забути
про свої професійні повноваження та поринути
в атмосферу щасливого студентства.
Також на сцену Палацу студентів були запрошені й інші випускники університету,
яким хотілось словами передати всю тугу
за найкращими роками в їхньому житті.
«Дуже часто згадую, як нас вчили бути
не тільки фахівцями, не тільки поважати
закон, а щиро поважати будь-яку людину.
Ми дивились на викладачів як на еталон,
взірець, багато хто з них був ветеранами
війни, вони були для нас як щось недосяжне,
навіть зараз», − сказала випускниця 1983 року
суддя Конституційного Суду М. А. Маркуш.
«Саме головне − це те, що у вузі створено
середовище, де виховують висококласних
фахівців юристів, які творять, виконують
та забезпечують виконання законів», − зазначив
випускник 1988 року заступник начальника
Головного управління нагляду за додержанням

законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України М. Я. Голомша. Від випускників
1978 року виступила адвокат Н. П. Якимчук: «Я
завжди згадую слова ректора, коли ми допомагали на будівництві гуртожитку у 1975 році −
«… працюйте, працюйте сумлінно, тут будете
вчитися не тільки ви, а й ваші онуки». Що вже
і відбулося та не тільки в мене. І взагалі у нас
сьогодні потрійне щастя: ми мали можливість вчитися у найкращому вузі, працювати
за фахом та зустрітися через 40 років зі своїми
однокурсниками». Після перегляду фільму
про Університет відбувся святковий концерт.
А також випускники 1983 року факультетів № 1 та № 3 Харківського юридичного
інституту подарували Університету найсучасніше обладнання: короткофокусний
широкоформатний проектор формату 3D
з екраном, аудіосистемою та ноутбуком.
Нову найсучаснішу техніку встановлено
у конференц-залі Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України (вул.
Пушкінська, 106). Надалі вона буде використовуватись для проведення міжнародних
конференцій, наукових семінарів, гуртків,
майстер-класів, лекцій тощо.
Під час тестування проректор з наукової
роботи Університету А. П. Гетьман вручив
Подарунковий Сертифікат директору Інституту
підготовки кадрів для органів прокуратури
України І. В. Бенедику.
Ця зустріч залишиться в серцях випускників
надовго, бо кожен з них доторкнувся до частинки свого солодкого минулого. Бажаємо, щоб
цей вогонь приємних спогадів ви пронесли
через усе ваше довге, щасливе життя! Бажаємо
вам міцного здоров’я, добробуту та сімейного
тепла. І пам’ятайте, що ви – це є історія! Історія,
яку треба пам’ятати і з якої брати приклад
майбутньому поколінню юристів.
■
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ТРИБУНА ПРАКТИКА
Олександр КРИВЕНКО,
третейський суддя,
юрист ЮК «Шкребець та Партнери»

ДЕЯКІ АСПЕКТИ
ВІДМОВИ У ВИДАЧІ
ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА
НА ПРИМУСОВЕ
ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ
ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

З

аконом України «Про третейські суди»
від 11. 05. 2004 р. передбачені підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.
Положення ст. 56 Закону України «Про третейські
суди» дублюються ЦПК України (ст. 389-10) та ГПК
України (ст. 122-10).
Однією з підстав для відмови у видачі виконавчого
документа на примусове виконання рішення третейського суду є застосування третейським судом
способів захисту прав та охоронюваних інтересів,
які не передбачені законами України.
Способи захисту прав містяться в ст. 16 ЦК
України, яка зазначає, що такими способами є:
1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним;
3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
5) примусове виконання обов’язку в натурі; 6) зміна
правовідношення; 7) припинення правовідношення;
8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної
(немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними
рішення, дій чи бездіяльності органу державної
влади, органу влади Автономної Республіки Крим
або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.
22

У той же час суд може захистити цивільне право
або інтерес іншим способом, що встановлений
договором або законом.
Стаття 20 ГК України, в свою чергу, передбачає,
що кожний суб’єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних
інтересів. Права та законні інтереси зазначених
суб’єктів захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю
або частково недійсними актів органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, актів
інших суб’єктів, що суперечать законодавству,
ущемляють права та законні інтереси суб’єкта
господарювання або споживачів; визнання
недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища,
яке існувало до порушення прав та законних
інтересів суб’єктів господарювання; припинення
дій, що порушують право або створюють загрозу
його порушення; присудження до виконання
обов’язку в нат у рі; відшкод у вання збитків;
застосування штрафних санкцій; застосування
оперативно-господарських санкцій; застосування
адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських
правовідносин; іншими способами, передбаченими законом.
І ст. 16 ЦК України, і ст. 20 ГК України, передбачаючи конкретні способи захисту прав, зазначають,
що права можуть захищатися й іншими способами,
передбаченими законом.
Що стосується здійснення судочинства, то ЦПК
України покладає на суди обов’язок захищати
права, свободи та інтереси фізичних осіб, права
та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні
інтереси у спосіб, визначений законами України
(ст. 4 ЦПК України).
ГПК України, хоча і не містить аналогічної норми,
проте, виходячи з принципу законності (статті
6, 19 Конституції України) та інших положень
актів діючого законодавства України (зокрема,
ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України), необхідно
зробити висновок, що і господарські суди повинні
здійснювати захист прав та законних інтересів
фізичних/юридичних осіб у спосіб, передбачений
законодавством України.
Третейські суди вирішують спори на підставі
Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України
(ч. 1 ст. 11 Закону України «Про третейські суди»).
Тому третейські суди, поряд з судами як органами
державної влади, уповноваженими на здійснення
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правосуддя, при вирішенні справ повинні застосовувати способи захисту прав, передбачені актами
законодавства України.
І все здавалося б зрозуміло і логічно – якщо
третейський суд застосував способи захисту прав,
передбачені законом (договором), то підстав для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду нема,
в іншому випадку – має бути відмовлено у видачі
виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду.
Проте з прийняттям Верховним Судом України
постанови від 21. 05. 2012 р. по справі № 6-147цс12,
яка є обов’язковою для всіх суб’єктів владних
повноважень та судів в Україні, суди повинні
привести свою судову практику у відповідність
з рішеннями Верховного Суду України (ст. 360-7
ЦПК України, ст. 111-28 ГПК України), виникає
чимало питань.
У зазначеній постанові Верховний Суд України
дійшов висновку, що законодавчі обмеження матеріа льно-пра вових способів за х ист у
цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень статей
55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року, відповідно до яких кожна особа має
право на ефективний засіб правового захисту,
не заборонений законом.
Оскільки положення Конституції України
та Конвенції мають вищу юридичну силу (статті 8,9
Конституції України), а обмеження матеріального
права суперечать цим положенням, порушення
цивільного права чи цивільного інтересу підлягають
судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом,
зокрема ст. 16 ЦК України, але який є ефективним
засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту
порушеного права, характеру його порушення
та наслідкам, спричиненим цим порушенням.
У зв’язку з викладеним виникає питання: чи відмовляти суду у видачі виконавчого документа
на примусове виконання рішення третейського
суду, якщо третейський суд при вирішенні справи
застосував способи захисту прав, які не передбачені
законами України?
Застосовуючи суто формальний підхід, який
ґрунтується на ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України,
ст. 56 Закону України «Про третейські суди», суд
повинен відмовити у видачі виконавчого документа
на примусове виконання рішення третейського суду,
якщо при вирішенні справи третейським судом
було застосовано способи захисту прав та інтересів,
які не передбачені законом (договором).
У той же час така позиція суду не буде узгоджуватися з роз’ясненнями, які містяться у постанові
Верховного Суду України від 21. 05. 2012 р. по справі
№ 6-147цс12, сатті 55, 124 Конституції України та ст. 13
Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року, оскільки порушене право може

бути захищене у спосіб, який хоча і не передбачений
законом, але є найбільш ефективним.
Висновок про те, що порушене право має захищатися не лише у спосіб, передбачений законом,
а й у спосіб, який є найбільш ефективним, не дивлячись на те, що він може бути і не передбачений
законом, узгоджується з нормами міжнародного
права та необхідністю поновлення порушених,
невизнаних або оспорюваних прав у найкоротший
строк. Передбачені актами законодавства України
способи захисту прав у певних випадках можуть
бути неефективними та не сприяти в повній мірі
відновленню порушених прав, коли ж, застосовуючи найбільш ефективні способи захисту
прав, не передбачені законом, фізичні/юридичні
особи можуть повноцінно реалізувати своє право
на захист.
Чи вправі ми стверджувати, що п. 7 ч. 6 ст. 56 Закону
України «Про третейські суди» як одна з підстав
для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду себе
«віджив» і його треба виключити? На наш погляд,
робити такий висновок зарано, оскільки в такому
випадку третейські суди будуть застосовувати
різноманітні способи захисту прав, які будуть
порушувати права інших осіб. Свобода третейських
судів у застосуванні будь-яких способів захисту
прав може призвести навіть до свавілля і грубого
порушення прав та законних інтересів сторін
третейського розгляду.
Проте і застосування судом суто формального
підходу при вирішенні питання щодо належного
способу захисту прав, застосованого третейським
судом при вирішенні справи, призводить до порушення права на захист учасників третейського
розгляду.
З нашої точки зору, істина посередині. Суди
при вирішенні питання щодо відмови у видачі
виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду не повинні
відмовляти лише на тій підставі, що застосовані третейським с удом способи за х ист у
прав не передбачені законом. Суди в кожному
конкретному випадку, керуючись роз’ясненнями,
які містяться у поста нові Верховного Суд у
України від 21.05.2012 р. по справі № 6-147цс12,
статтями 55, 124 Конституції України та ст. 13
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, повинні зробити
висновок про застосування третейським судом
способу за хисту прав, що відповідає змісту
порушеного права, характеру його порушення
та наслідкам, спричиненим цим порушенням.
І якщо способи захисту прав, застосовані третейським судом, не передбачені законодавством України,
але відповідають вищепереліченим критеріям, то тоді
підстав для відмови у видачі виконавчого документа
на примусове виконання рішення третейського
суду нема.
■
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ПАРТНЕРСТВО

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

У

цьому розділі ви знайдете інформацію щодо
партнерських пропозицій нашої організації,
розроблені з використанням найкращої
міжнародної практики. Диверсифіковані партнерські пакети надають можливість оптимального
вибору моделі та формату співробітництва річної
діяльності з Асоціацією.
Підтримуючи роботу Асоціації випускників
у якості ї ї партнера, ви не ті льки сприяєте
реалізації цілей та завдань нашої організації,
але й робите свій внесок у розвиток правничої
професії, вдосконалення законодавства, захист
прав та професійних інтересів юристів та адвокатів у нашій країні. Крім того, ви отримуєте
ряд переваг та привілеїв, які надає Асоціація
випускників, та стверджуєте імідж своєї компанії
як успішної та соціально активної. Діяльність
нашої організації є максимально прозорою
та відкритою. Усі наші партнери отримують
вичерпну інформацію щодо розподілу та використання залучених коштів.
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Основною метою Асоціації випускників є об’єднання
випускників різних років та професій задля зміцнення
зв’язків між ними, а також студентами та науково-педагогічним складом, сприяння розвитку науки і освіти,
реалізації науково-освітніх програм, задоволення
та забезпечення інших спільних інтересів своїх членів.
На практиці наша діяльність полягає у реалізації
конкретних ініціатив та проектів, у проведенні
заходів різної тематики та масштабу – конференцій,
форумів, «круглих столів» та засідань по всій Україні.
З кожним днем активність нашої організації
збільшується, кількість членів постійно зростає,
ми підтримуємо існуючі традиції та започатковуємо
нові. У свою чергу, Асоціація випускників потребує
підтримки правничої спільноти, провідних юридичних фірм країни для того, щоб і надалі успішно
реалізовувати свої статутні цілі та завдання.
Будемо щиро вдячні за підтримку наших ідей
та сподіваємося на співпрацю!
За додатковою інформацією з питань партнерства
звертайтесь до Секретаріату Асоціації.
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ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ:
■ спілкуватися та обмінюватися досвідом з колегами, підтримувати зв’язок
з Alma Mater;
■ створення бази даних випускників
та доступ до неї;
■ вільний доступ до Університету
та бібліотеки, користування бібліотечними ресурсами;
■ можливість отримання онлайнконсультацій провідних спеціалістів
Університету та їх участь у виїзних
конференціях, тренінгах та семінарах;

■ розміщення інформації про вип уск ник і в у ЗМІ Уні верс ите т у
та Асоціації;
■ участь у конкурсах на кращого
за професією;
■ участь та організація конференцій,
семінарів, майстер-класів спільно
з науковцями Університету;
■ участь у благодійних та соціальноорієнтованих заходах;
■ можливість опублікування наукових
робіт у виданнях Асоціації та ін.

КОНТАКТИ:
Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, кім. 116, тел. 057 704-92-50
Булгаков Артур Олександрович – тел. 097 481-72-83, e-mail: aabulgakov@nulau.org
В’юник Максим Вікторович – тел. 099 210-01-61
Хань Олександр Олександрович – тел. 050 915-12-41

www.alumni.nulau.org
e-mail: alumni@nulau.org
http://vk.com/club.almamater1804
СПЛАТА ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО АВНУ
ЄДРПОУ/ДРФО 38158352, Приватбанк, Харківська філія, МФО 351533, р/р 26004052314554
150 грн на рік
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Асоціація випускників Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого запрошує
вас долучитись до нового проекту у сфері юриспруденції – Школи професійної майстерності.
Діяльність Школи буде здійснюватись за двома
напрямами:
■ для осіб, які мають юридичну освіту (будуть
розглянуті найгостріші питання юридичної
практики). Зокрема, будуть проводитися спецкурси
з ораторського мистецтва, основ психології,
психології впливу. З експертами Школи ви отримаєте змогу здобути глибокі знання та з’ясувати
найбільш актуальні питання з теорії та практики
господарського, податкового права, права інтелектуальної власності, експертної діяльності,
оцінки майна, земельного права;
■ для осіб, які не мають юридичної освіти (курс
«Сам собі адвокат»). Такі особи мають змогу
оволодіти основами ораторського мистецтва,
ознайомляться з положеннями трудового права,
договірної діяльності, засвоять базові правила
поведінки у спілкуванні зі співробітниками
різноманітних державних та правоохоронних
органів.
Окрім того, для бажаючих передбачена можливість проходження дистанційного навчання
у Школі професійної майстерності.
Школа є новим напрямом у сприянні розвитку юристів і в своїй діяльності покликана
підвищити їх кваліфікацію шляхом проведення серії майстер-класів з практичних питань
з видатними юристами нашого часу. Серед

модераторів, що з радістю поділяться своїм
досвідом, є судді Верховного Суду України,
вищих спеціалізованих судів України, судів
інших рівнів, а також працівники державних
органів, відомі адвокати та інші.
Форми зустрічей з модераторами побудовані
нетрадиційним чином. Це означає, що вони
будуть проходити у формі «живого» спілкування,
«круглого столу», коли кожен зможе не тільки
вислухати, але і взяти активну участь в обговоренні проблемних питань. Але і це ще не все.
Протягом участі у Школі ви зможете брати участь
у науково-практичних конференціях, у тому
числі міжнародних, з подальшою публікацією
своїх наукових досягнень у збірниках наукових
праць і у Віснику Асоціації. По закінченню
Школи учасникам буде вручено Сертифікат
про проходження її курсу.
Вартість участі у Школі професійної майстерності становить 2500 грн для юристів і 2000 грн
для осіб, які не мають вищої юридичної освіти.
Отже, якщо ви енергійна особистість, хочете
професійного розвитку і вдосконалення, ми будемо
раді бачити вас серед наших слухачів.
Не будь байдужим до свого майбутнього – йди
до кращого і станеш кращим!
За додатковою інформацією звертатися
до Секретаріату Асоціації за телефонами:
Булгаков Артур Олександрович 097 481-72-83
Хань Олександр Олександрович 050 915-12-41
Нанарова Ольга Олександрівна 063 701-78-68

