
темі військової освіти України, в якому 
здійснюється підготовка військових 
юристів для Збройних Сил України та 
інших військових формувань.
— Яких фахівців готує військово- 
юридичний факультет?
— На військово-юридичному факуль
теті, починаючи з 1996 року, здійсню
ється підготовка юридичних кадрів 
для органів військової прокуратури, 
юридичної служби Міністерства обо
рони України, Військової служби пра
вопорядку Збройних Сил України, Дер
жавної прикордонної служби України, 
Міністерства надзвичайних ситуацій 
України, Управління державної охорони 
України, Державної спеціальної служби 
транспорту Міністерства інфраструкту
ри України, Внутрішніх військ Міністер
ства внутрішніх справ України. Навчан
ня проводяться за схемою підготовки 
фахівців на бюджетній основі: «чотири 
роки — студент, п'ятий рік — курсант», 
яка дала змогу на практиці застосува
ти принцип інтегрування військової та 
цивільної освіти, суттєво знизити ви
трати на підготовку військових фахівців 
з вищою освітою. За навчальною про
грамою студенти-курсанти факультету 
додатково вивчають понад 20 спеціаль
них дисциплін: військова адміністрація, 
правова робота у Збройних Силах Укра
їни, Статути Збройних Сил України та їх 
практичне застосування, військова то
пографія, загальновійськова тактика, іс
торія війн і військового мистецтва, вій
ськове навчання та виховання, вогнева

підготовка та інші. Після проходження 
військового стажування та складан
ня Комплексного державного іспиту із 
тактико-спеціальних військових дис
циплін, державних іспитів з юридичних 
дисциплін наказом міністра оборони 
України випускникам факультету при
своюється військове звання «лейтенант 
юстиції», вони отримують дипломи магі-

Військово-юридичний факультет Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» — один із найкращих 
навчальних підрозділів університету. Він єдиний в Україні здійснює 
підготовку висококваліфікованих юридичних кадрів для органів військової 
прокуратури, юридичної служби Збройних Сил України та інших військових 
формувань. У 2011 році факультет відзначає свій 15-річний ювілей. Про 
досягнення колективу факультету та його випускників розповідає ректор 
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого» Василь Тацій.
— Василю Яковичу, за яких обставин 
було створено факультет? Нам ві
домо, що на той час саме Ви та пер
ший проректор Володимир Сташис 
брали участь у його заснуванні...
— Військово-юридичний факультет №6 
у складі Національної юридичної ака
демії України імені Ярослава Мудрого 
було створено у 1996 році на підставі 
Указу Президента «Про заходи щодо 
підготовки кадрів військової юстиції 
та організації науково-дослідних робіт 
у галузі військового законодавства» та 
Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про утворення військово-юридичного 
факультету Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Му
дрого». Ініціатором створення був наш 
перший проректор Володимир Сташис. 
Військово-юридичний факультет — 
єдиний військовий навчальний підроз
діл вищого навчального закладу в сис-
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стра за спеціальністю «Правознавство», 
кваліфікації «юрист, офіцер військового 
управління тактичного рівня». Доброю 
традицією стало запрошення відмінни
ків до Марийського палацу у Києві на 
зустріч Президента України з випускни
ками вищих військових навчальних за
кладів.
— Підготовка військових юристів 
такої високої кваліфікації потребує 
відповідних умов для навчання та 
проживання...
— Для забезпечення життєдіяльності 
факультету збудовано 5-поверховий 
адміністративно-житловий корпус, у 
якому створено комфортні умови для 
навчання та відпочинку курсантів і сту
дентів. У корпусі розташовані підрозді
ли факультету, кафедри, лекційні зали 
та класи для проведення практичних 
занять. Для курсантів обладнано гур
тожиток казарменого типу, спортивні 
зали, поряд знаходиться спортивний 
майданчик, плац для занять зі стро
йової підготовки. Поруч із цією будів
лею для студентів факультету зведено 
сучасний гуртожиток. Перші чотири 
роки навчання студенти мешкають у 
новому комфортабельному 6-поверхо- 
вому гуртожитку №8 квартирного типу, 
в кімнатах проживають по 2 і 3 особи. 
Гуртожиток збудовано за європейськи
ми стандартами: приміщення укомп
лектовано новими меблями, сучасним 
технічним обладнанням, підключено 

Інтернет. Три роки поспіль за результа
тами конкурсу-огляду на кращий гур
тожиток університету гуртожиток №8 
займає перше місце.
— Велике значення для студентів 
має дозвілля. У майбутніх юристів 
воно насичене?
— На факультеті велика увага приділя
ється виховній та спортивній роботі з 
молоддю. Військово-патріотичне вихо
вання студентів будується на взаємодії 
з ветеранськими організаціями Харкова. 
Щодо спортивного життя, то в універ
ситеті щорічно проводиться військово- 
спортивне змагання «Козацькі розваги», 
турнір з міні-футболу на кубок декана, 
військово-спортивні змагання. Популяр-
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ності набуває «Осінній крос» для студен
тів і курсантів факультету. Також працю
ють секції з легкої атлетики, футболу, 
волейболу, плавання, аеробіки, бороть
би, дзюдо, шашок, шахів тощо. Традиці
єю стало проведення інтелектуальної 
гри між курсами «Хто? Де? Чому?». Ак
тивно працює студентське самовряду
вання, яке за підтримки керівництва фа
культету проводить вечори відпочинку, 
спортивні змагання, зустрічі з цікавими 
людьми, культпоходи в кінотеатри, му
зеї, театри, на виставки.
— Звичайно ж, досягнення факульте
ту неможливі без успішного керівни
цтва цим навчальним підрозділом. 
Василю Яковичу, розкажіть читачам 
про успіхи військово-юридичного фа
культету.
— 3 вересня 2004 року факультет очо
лює кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри криміналістики, старший рад
ник юстиції Віктор Шевчук. Найкраще 
про успіхи факультету говорять цифри: 
за 15 років свого існування факультет 
підготував понад 900 офіцерів військо
вих юристів для Збройних Сил України 
та інших центральних органів виконав
чої влади, понад 1000 офіцерів запасу 
юридичних військово-облікових спе
ціальностей. Факультет здійснив 12 ви
пусків, 10 із них — офіцерів військової 
юстиції. Із золотими медалями навчан
ня закінчили 78 офіцерів, понад 140 
отримали дипломи з відзнакою.




