
від 02.02.2021 р. Голові 
Союзу юристів України 
Піскуну С.М.

Шановний Святославе Михайловичу!
На виконання положень розділу 11 Статуту  Союзу юристів України,

надсилаємо  Вам  звіт  Харківської  обласної  організації   громадської
організації «Союз юристів України» про її діяльність впродовж 2020 року.

Харківська обласна організація громадської організації «Союз юристів
України» здійснює свою діяльність у складі: 

Керівництва, що працює на громадських засадах: 
-  Кривобок Володимир Васильович - Голова Ради Харківської обласної

організації  «Союзу  юристів  України»,  кандидат  юридичних  наук,  доцент
кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого;

-  Клочко  Анатолій  Миколайович -   Перший заступник  Голови  Ради
Харківської  обласної  організації  «Союзу  юристів  України»,  проректор
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,  доктор
юридичних наук, професор;

-  Журавель Володимир Андрійович -  Перший заступник Голови Ради
Харківської обласної організації «Союзу юристів України», Головний учений
секретар  Національної  академії  правових  наук  України,  дійсний  член
(академік) НАПрН України; 

-  Лялюк Олексій Юрійович - заступник Голови Ради Харківської
обласної  організації  «Союзу юристів України»,  заступник декана заочного
факультету  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
Мудрого,  кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри  державного
будівництва НЮУ ім. Ярослава;

Тітов Микола Ілліч - заступник Голови Ради Харківської обласної
організації «Союзу юристів України», перший віце-президент – виконавчий
директор Асоціації  органів  місцевого  самоврядування  Харківської  області,
кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України;

Мельник  Олег  Володимирович  - заступник  Голови  Ради
Харківської  обласної  організації  «Союзу  юристів  України»,  екс-заступник
прокурора Харківської області,  кандидат юридичних наук, доцент кафедри



судоустрою  та  прокурорської  діяльності  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого;

Окрім того, в Харківській обласній організації громадської організації
«Союз  юристів  України»  є  два  штатних  юрисконсульти  та  бухгалтер,  які
працюють на повні ставки згідно штатного розпису. 

Харківська  обласна  організація  Союзу  юристів  України  є  видавцем
науково-практичного  журналу  «Юрист  України»  (Свідоцтво  про державну
реєстрацію КВ № 10325 від 28.08.2005) , та має власний друкований орган –
газету «Юридична Харківщина» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №
1006 від 03.10.2003). 

Харківська обласна організація громадської організації «Союз юристів
України» має в користуванні приміщення площею 220 м2, яке розташоване за
адресою:  61058  м.  Харків,  вул.  Данилевського  32-Б.  Таким  чином,  кожен
співробітник має свій кабінет та хороші умови праці. 

У 2020  році  в  члени Союзу  Юристів  України  прийнято 50  осіб,
всього індивідуальними членами організації є  550 осіб.

Загальна  сума  вступних  та  членських  внесків,  благодійної
допомоги та  безвідсоткової  фінансової  допомоги  на  поворотній  основі
становить  391 757,11 грн. 

У 2020  році  найвищі  нагороди  Союзу  юристів  України  -  відзнаку
«Видатний юрист України» вручено 3 особам, звання «Почесний член союзу
юристів України» присвоєно 7 особам, звання «Дійсний член Союзу юристів
України» присвоєно 1 особі.

Почесні  грамоти  Союзу  юристів  України  впродовж  2020  року
отримало 27 осіб.

Почесні  грамоти та  подяки  Харківської  обласної  організації  Союзу
юристів України отримало 133 особи.

В  зв’язку  з  епідемічною  ситуацією  в  країні  та  впровадження
карантинних  заходів  традиційні  святкування  Дня  юриста  України,  Дня
працівників прокуратури України, Дня адвокатури України, Дня працівників
суду  України,  Дня  місцевого  самоврядування  в  Україні  проводилися  в
первинних організаціях. Через карантинні обмеження традиційне прийняття
та  нагородження  у   Голови  Харківської  міської  ради,  Голови  Харківської
обласної  ради  та  Голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації  не
проводилися.  Члени  Союзу  в  2020  році  були  відзначені  відзнаками
Харківської  обласної  ради  (7  осіб),  Харківської  обласної  державної
адміністрації  (5  осіб),  Харківської  міської  ради  (7  осіб),  вручення  яких
відбувалося в первинних організаціях.

У  2020  році  членами  Союзу  юристів  України  –  науково-
педагогічними працівниками Національного юридичного університету імені
Ярослава  Мудрого  було  видано  2986  найменування  наукової,  навчальної,
науково-практичної  та  науково-популярної  літератури  загальним  обсягом
2248 друк.  арк.,  у  тому числі  47 монографій загальним обсягом 327 друк.
арк., 11 з яких – за кордоном (Швеція, Угорщина, Польща, Латвія та інші). 



Крім того,  у  2020 р.  науковцями опубліковано 1515 наукові  статті
загальним  обсягом  768  друк.  арк.,  з  них  343  –  за  кордоном  і  1267  –  у
виданнях,  що  входять  до  міжнародних  наукометричних  баз  даних.  207
науковців  університету  мають  статті,  що  проіндексовані  у  2020  р.  у
наукометричній  базі  «Scopus»  та  181  у  «Web  of  Science».  Наукові  статті
опубліковані  у  виданнях  Англії,  Австрії,  Канади,  Туреччини,  Іспанії,
Нідерландів, Швеції, США, Румунії, Польщі, Угорщини, Грузії та інші.

У звітному році Університетом було проведено 43 наукових заходи
(науково-практичних  конференцій,  семінарів  та  “круглих  столів”),  у  тому
числі 31, де брали участь молоді науковці-члени Союзу юристів України. 

Так,  23-25  вересня  2020  р.  було  проведено  IV  Харківський
міжнародний юридичний форум, який об’єднав учасників з понад 25 країн
світу;  3 червня 2020 р.  проведено круглий стіл «Державотворчі  процеси в
Україні  та  зарубіжних країнах»; 21 червня 2020 р.  відбувся міжвузівський
науково-методичний  семінар  «Cучасні  тенденції  фізичного  виховання
студентської молоді у закладах вищої освіти України»; 5-6 жовтня 2020 р. –
науково-практична  конференція  «Вороновські  читання:  фінансово-правові
доктрини: сучасні погляди на розмежування та інтеграцію»; 16 жовтня 2020
р.  проведено  IV  міжнародну  науково-практичну  конференцію  «Сучасні
виклики та актуальні проблеми судової  реформи в Україні»;  10 листопада
2020  р.  –  всеукраїнську  науково-практичну  конференцію  «Актуальні
проблеми національного законодавства»; 19 листопада 2020 р. – міжнародну
науково-практичну  конференцію «Діджиталізація  і  безпека»;  19  листопада
2020  р.  –  IV  всеукраїнську  науково-практичну  конференцію  «Україна  і
Європейський  Союз:  шлях  до  сталого  розвитку»;  25  листопада  2020  р.  –
міжнародний круглий стіл «Протидія дезінформації в умовах гібридної війни
Російської  Федерації  проти  України»;  2  грудня  2020  р.  –  міжнародну
науково-практичну  конференцію  до  10-ї  річниці  прийняття  Податкового
кодексу України «Сучасне та майбутнє Податкового кодексу України»; 17
грудня  2020  р.  –  науково-практичну  конференцію  «Адвокатура  України:
сучасний  стан  та  перспективи  розвитку»;  20  грудня  2020  р.  –  XXVІ
всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теорія та практика сучасної
юриспруденції»..

Крім  того,  викладачами  кафедри  права  Національного  технічного
університету  «Харківський  політехнічний  інститут»,  що  є  членами  Союзу
юристів України, були підготовані та опубліковані 14 наукових статей, серед
яких: 1 стаття у журналах, що включені до міжнародної науково-метричної
бази   Web  of  science,  4  статті  у  журналах,  що  включені  до  міжнародної
науково-метричної бази  Index Copernicus International, 9 наукових статей у
виданнях,  внесених  наказом  МОН  до  списку  фахових  видань.  Викладачі
кафедри прийняли участь  у 13 міжнародних та  всеукраїнських   науково-
практичних  конференціях,  за  матеріалами  яких  опубліковано  35  тез
доповідей.  Викладачі   кафедри  також  працюють  над  розробкою  двох
ініціативних   науково-дослідних  тем,  що  виконуються  в  межах  робочого
часу:  «Дослідження  механізмів  соціально-правового  захисту  студентської



молоді  в  Україні»  та   «Правовий захист інформації  в  умовах формування
інформаційного суспільства».

Члени  Союзу  юристів  України  –  викладачі  кафедри  цивільно-
правових дисциплін та правового забезпечення підприємницької діяльності
Харківського  університету  економіки  та  права  приймали  участь  у
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Права  людини:  сучасні
виклики  в  Україні  та  світі»  (м.  Харків,  16  грудня  2020  р.),  Міжнародній
науково-практичній  онлайн  конференції  «Шлях  успіху  і  перспективи
розвитку» (м. Харків, 20 листопада 2020 р.), Львівському науковому форумі
ІІ  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Пріоритетні  шляхи
розвитку науки та освіти» (м. Львів, 29-30 листопада 2020 р.).

Заступник  Голови  Ради  Харківської  обласної  організації  «Союзу
юристів України» Тітов Микола Ілліч опублікував 2 наукові статті в газеті
«Урядовий  кур’єр»  під  назвами:  «Внесення  змін  до  Конституції  щодо
децентралізації влади – вимога часу» (від 06.03.2020 р.) та « Районним радам
як важливій складовій  системи органів  місцевого  самоврядування  –  бути»
(від 27.06.2020 р.), приймав участь в багатьох телевізійних ефірах, круглих
столах,  онлайн-семінарах,  які,  зокрема,  стосувалися  обговорення  змін  до
Конституції  України  в  частині  децентралізації  (24.09.2020  р.)  та  приймав
участь в обговоренні змін до Конституції України в м.Києві 05.06.2020 р., в
якому,  в  тому  числі,  приймали  участь  представники  Офісу  Президента
України, народні депутати, члени Конституційної комісії з підготовки змін
до Конституції, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування та
науковці. Всього Тітов Микола Ілліч приймав участь в 15 заходах впродовж
2020 року.

Крім того, члени Союзу юристів України приймали участь і в інших
заходах,  спрямованих на  реалізацію цілей,  завдань  та  напрямів  діяльності
Союзу юристів України.

З повагою, 
Голова Ради Харківської обласної
організації «Союзу юристів України»                                         В. В. Кривобок


