Шановні випускники,батьки, колеги та наші гості!
Дозвольте привітати всіх присутніх з нагоди вручення дипломів випускникам
Київського університету права.
Сьогодні той день, коли 257 бакалаврів та 36 магістрів подолали ще одну сходинку
на шляху до успіху – це отримання диплому як свідчення нового професійного
рівня.
Ми пишаємося тим, що ви, шановні випускники, обрали наш університет для
здобуття вищої освіти та свого професійного удосконалення і за ці роки
намагалися робити все щоб і ви пишалися вузом де отримали знання в галузі
юриспруденції і продовжували удосконалюватися як особистості.
Я переконаний, що ті знання та досвід громадської роботи, атмосфера
культурного середовища, яка була навколо вас в університеті, стануть основою
для подальшого професійного зростання, і завдяки цьому, ви складете гідну
конкуренцію спеціалістам на ринку праці.
Ви розпочинаєте свій шлях професійного становлення в нелегкий для
України період. Однак, як випускники Київського університету права НАН України,
демонструючи свою фахову підготовку, чесність і порядність, ви маєте впоратись
із нелегкими завданнями і практичними проблемами, які в майбутньому постануть
перед вами на ваших робочих місцях.
Завжди пам’ятайте, що за все, чого Ви досягли або досягнете, потрібно
подякувати вашим батьками і тим людям, які вели Вас до вершин, які передавали
свої знання і вчили здобувати нові - Вашим викладачам, які ввели вас у світ
юриспруденції та нових знань.
За роки свого існування вуз дав путівку в життя понад 14-ти тисячам наших
випускників, які сьогодні служать благородній справі пошуку істини, зміцнення
законності, розбудови українського демократичного суспільства.
І це закономірно, адже в університеті ми не лише здійснювали фахову підготовку,
а й намагались формувати і виховувати всебічно розвинуту, зрілу та працелюбну
особистість.
Сьогодні наш вуз продовжує здійснювати активну діяльність у віддалених
структурних підрозділах у регіонах України.
Ми надаємо освітні послуги у Кіровограді, Вінниці, Кам’янець-Подільському і
Львові, створили науково дослідницький центр на кордоні з ЄС в Ужгороді.
Підтвердженням державного і громадського визнання вузу є те, що
Київський університет права НАН України в році удостоєний почесного звання
«Лідер сучасної освіти» та «Лідер післядипломної освіти України», є лауреатом І
ступеня в номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтеграції
в європейський освітній і науковий простір».
А це – свідчення того, що ми на вірному шляху щодо модернізації освітнього
процесу і діяльності колективу вузу в цілому.
Крім здійснення освітнього процесу, пріоритетними напрямками нашої
діяльності залишаються науково-дослідна та виховна діяльність, поглиблення
міжнародної співпраці в галузі освіти і науки.
За роки вашого навчання університет щорічно проводить сім міжнародних та
всеукраїнських науково-практичних конференцій, з яких дві проходять на базі
нашого відокремленого структурного підрозділу – Рівненського інституту.
Поряд з цим, ми виступали співорганізатором проведення міжнародних
конференцій у Словацькій та Угорській республіках, Швейцарії.
Особливої уваги заслуговують міжнародні творчі зв'язки з Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності.
Вже доброю традицією стало проведення на базі Київського університету
права НАН України Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та
Європі».
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Її проведення зумовлено вимогами освітнього процесу університету,
оскільки наш заклад готує фахівців у сфері інтелектуальної власності за рівнем
підготовки магістр.
Крім того, на базі Київського університету права НАН України вже другий рік
поспіль проходить Міжнародний семінар «Політика у сфері інтелектуальної
власності в університетах та науково-дослідних установах», який цього року
проходив 5-6 липня.
В результаті цієї тісної співпраці ми маємо доступ до найсучаснішої
інформації з питань інтелектуальної власності з усього світу через Бібліотекудепозитарій Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка єдина в Україні і
діє лише в КУП НАНУ.
Дякую Департамент ВІПО на чолі з нашим доктором гоногіс кауза
М.Швантнером.
До речі, університетська бібліотека одна з кращих в Києві за асортиментом
літератури. І в цьому, шановні випускники, ви мали можливість переконатися.
Фонди бібліотеки сьогодні нараховують понад 150 тисяч примірників літератури,
сучасний електронний довідково-бібліографічний ресурс, повнотекстові електронні
видання тощо.
Київський університет права НАН України співпрацює з багатьма
зарубіжними вузами з різних частин світу. Міжнародні зв’язки нашого університету
з іноземними партнерами розвиваються в рамках понад 120-ти партнерських угод
про академічне співробітництво.
В даний час університет плідно співпрацює з навчальними закладами Грузії,
Болгарії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Азербайджану та інших країн.
Для покращення навчання. У рамках міжнародної співпраці університет
постійно відвідують іноземні гості та закордонні делегації для обміну досвідом у
сфері освіти та науки. Провідні вчені зарубіжних держав проводять майстер-класи,
беруть участь у наукових форумах, організатором яких є університет.
Потенціал науково-дослідницької роботи та наших міжнародних зв’язків у
формуванні високопрофесійного фахівця-юриста є безперечно високим. Проте не
менш важливою складовою цього процесу є виховна робота.
Ми створили усі умови, для формування гармонійно розвиненої молодої
людини,
адже
нове
покоління
молодих
юристів
повинно
бути
високоінтелектуальним, творчим, з багатим і різностороннім внутрішнім світом. З
цією метою, в КУП НАНУ започатковані і успішно реалізуються 10 соціально
корисних молодіжних проектів.
В університеті постійно проходять фотовиставки та виставки живопису
талановитих сучасних художників.
І ще один важливий напрямок виховної роботи – це духовне виховання
студентської молоді.
Тому на території КУП НАНУ зведено капличку на честь Преподобного
Нестора Літописця.
Разом із вами, шановні випускники, цей день святкують і ваші батьки. Хочу
подякувати вашим батькам за те, що вони виховали достойних громадян України,
які будуть працювати на користь нашої держави.
Також хочу подякувати увесь професорсько-викладацький склад
університету, проректорів, завідуючих кафедрами та керівників структурних
підрозділів - за плідну, самовіддану та ефективну роботу на протязі всього
навчального року.
Подякувати всіх наших партнерів та друзів, які сприяли і сприяють нашим
успіхам, розвитку юридичної освіти, підготовці необхідних для країни майбутніх
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фахівців - гарно підготовлених, патріотично налаштованих, чесних і порядних
громадян України.
І на завершення хочу звернутися до наших випускників.
Шановні наші випускники!
Бажаю всім вам стати успішними людьми, далекоглядності у прийняті рішень,
високих професійних досягнень та наукових звершень.
Шановні «Бакалаври», це перший етап вашого професійного сходження, адже
більшість із вас продовжить навчання для здобуття повної вищої юридичної освіти.
Маю надію, що з багатьма із сьогоднішніх випускників ми ще зустрінемося.
Продовження навчання в КУП НАНУ- це ваш мудрий і правильний вибір.
Шановні «Магістри». Вірю в те, що саме ви станете новою генерацією тих
професіоналів, які з гордістю будуть реально утверджувати високі стандарти
гуманізму, демократизму та законності.
Успіхів вам у всіх справах, наполегливості, невичерпності сил, завзяття, знайти
улюблену роботу й ніколи не здаватися. Будьте креативними особистостями, щоб
ваші знання завжди були витребуваними. Намагайтеся гідно нести статус
випускника Київського університету права, прославляючи рідну Alma-mater
славетними вчинками та корисними справами.
З впевненістю ми відкриваємо для вас двері в майбутнє і бажаємо досягти всіх
поставлених цілей!
Поздоровляю Вас з врученням дипломів! Щасливої дороги, дорогі випускники!
І пам’ятайте, що Київський університет права завжди гостинно чекає на Вас.
Дякую за увагу!
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