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КУП НАНУ ВІТАЄ З 8 БЕРЕЗНЯ!
Із ледь відчутним подихом весни приходить до нас
чудове жіноче свято – 8 Березня! Цей день несе у
світ ніжність і красу. Без Вас, дорогі жінки, не було
б стільки світла, любові й тепла. Ви наповнюєте
будні яскравими фарбами, спонукаєте чоловіків
до шляхетних вчинків та добрих справ.
Ми схиляємось перед Вашою мудрістю й
терпінням, дякуємо за підтримку і відданість,
які допомагають нам, чоловікам, пережити будьякі труднощі і негаразди. Ви є для нас носієм вічних
цінностей, без яких саме життя втрачає всякий сенс.
Тож нехай кожен Ваш день буде сонячним і безхмарним, багатим
на радість творчого натхнення і приємні несподіванки. Будьте завжди
усміхненими, сповненими надій та оптимізму.
Нехай у Ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут!
Ректор КУП НАН України,
професор, заслужений юрист України

ВІТАЄМО КУП НАНУ З НАГОРОДОЮ!
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З ЛИТОВСЬКИМ
ПЕДАГОГІЧНИМ
УНІВЕРСИТЕТОМ
(М. ВІЛЬНЮС)

У СФЕРІ
ПРАВОЗНАВСТВА
МІЖНАРОДНИЙ
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Колектив КУП НАНУ нагороджено лауреатським дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «ЗОЛОТА ФОРТУНА».
Міжнародний академічний рейтинг «Золота Фортуна» існує в Україні з 1993 року. Його засновниками є
Національна академія наук та Кабінет Міністрів Украї-

ни. У президію рейтингу входять керівники національних академій наук з 24 країн світу.
Нещодавно у приміщенні Великого конференц-залу Національної академії наук України відбулась урочиста церемонія нагородження
«Лауреатським дипломом» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота
Фортуна». Серед обранців цього рейтингу, які
отримали нагороди від президента Національної
академії наук України, академіка Б. Патона та голови Генеральної дирекції МАРТІС Д. Акімова,
був і Київський університет права НАН України,
який на заході представляв ректор університету,
професор Ю. Бошицький.
Варто зауважити, що нагороди Міжнародної
академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» встановлені для стимулювання та
відзначення трудової й творчої діяльності громадян, політиків, державних діячів, вищих посадових осіб церкви, які мають неабиякі здобутки на
користь суспільства в економіці, науці, мистецтві, політиці та суспільному житті.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ – ВИМОГА ЧАСУ
Розвиток економіки, культури
та громадського життя сучасної
України гостро ставлять питання
розробки і реалізації довгострокової стратегії комплексної розбудови країни. Основа цієї розбудови повинна базуватися на
збалансованій науково-технічній
політиці, яка сприятлива до ефективного використання науковотехнічного потенціалу, випуску
конкурентноздатної продукції, що
задовольняє найвищий запит вітчизняного й іноземного споживача.
ЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ
Сьогодні зростання ролі й знаБОШИЦЬКИЙ —
ректор Київського університету чення інтелектуальної діяльності,
права НАН України, професор, створення нових об’єктів інтелеккерівник Міжнародного центру туальної власності, їх впровадправових пробл ем інтел ек- ження та правова охорона для
туальної вл асності при
соціально-економічного розвитку
Інституті держави і права
нашої країни є пріоритетними.
ім. В.М. Корецького НАНУ
Саме тому необхідно створити
такий правовий механізм охорони інтелектуальної власності,
який забезпечував би виконання завдань модернізації економіки на базі досягнень науково-технічного прогресу та реальну, стабільну, надійну й ефективну діяльність фахівців у
зазначеній сфері.
Охорона обʹєктів інтелектуальної власності та їх правовий
захист, повинні відповідати як сучасним вимогам і демократичності, так і бути легкодоступними, прозорими, ефективними тощо. Законодавство в цій сфері повинно забезпечувати моральні та економічні права авторів на результати
інтелектуальної діяльності, стимулювати творчу активність
громадян, відповідно до державних інтересів, застосовувати
їхні результати, а також заохочувати чесну торгівлю. А державна політика має здійснюватись також із врахуванням пріоритетів у розвитку освіти та науки, підтримувати найбільш
важливі галузі виробництва, в яких використання новітніх
досягнень техніки і технологій може забезпечити одержання
найбільшого ефекту та найбільшої віддачі.
Юридичну та спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності необхідно орієнтувати на формування правової культури для всіх верств населення комплексно.
У цьому контексті важлива роль належить сучасним
телекомунікаційним засобам, які могли б забезпечувати
публічні інформаційні акції по роз’ясненню негативних
наслідків неправомірного використання об’єктів права
інтелектуальної власності.
Особливої уваги потребують заходи щодо підготовки наукових кадрів у сфері інтелектуальної власності,
запровадження різних форм і методів перепідготовки і
підвищення кваліфікації різних соціальних категорій –
патентних повірених, керівників підприємств, установ
та організацій, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, які в силу службових обов’язків
причетні до сфери управління інтелектуальною власністю. Це і пропаганда знань у сфері інтелектуальної власності з метою охоплення навчанням різних категорій
населення, насамперед шкільної молоді й удосконалення нормативно-правової бази діяльності патентних повірених, підвищення кваліфікації суддів, які розглядають
справи з питань інтелектуальної власності тощо.
Професіоналізм фахівця-юриста у сфері інтелектуальної
власності має бути заснований на гуманістичних орієнтирах і
морально-етичних засадах, на справжній інтелігентності, яку
витлумачують не як диплом про вищу освіту, а як оволодіння
гуманітарною культурою, як вміння мислити, як здатність до
етичних рефлексій перебігу подій, щоб не лише розуміти їх, а
й визначити своє практичне ставлення до них.
Це має величезне значення з огляду на особливості тих змін,
які відбуваються у нашому суспільстві. Підготовка фахівцяюриста – це турбота не лише про великий рівень інтелекту й
глибокі знання з фаху, а й про морально-етичне виховання майбутнього юриста, про сприйняття індивідуальною свідомістю
студента суспільних цінностей і реалізацію їх у практичній діяльності. Це залежить не тільки від об’єктивних умов, відносин,
що склалися в суспільстві, в сім’ї, а також великою мірою – від
рівня освіченості, культури та особливостей стилю мислення і
морально-психологічних властивостей самого студента. Підвищення почуття професійного і морального обов’язку, почуття
відповідальності за свої рішення, дії і вчинки, сувора дисципліна
й повага до права, високий професіоналізм і висока моральна й
правова культура – це ті риси, які повинен мати юрист.
Незважаючи на активне дослідження кола проблем інтелектуальної власності в останні роки багато питань ще не отримали адекватного вивчення. Зокрема, залишаються недостатньо
визначеними роль і значення юридичної освіти в контексті
забезпечення умов для активізації інтелектуальної діяльності
її розвитку, правової охорони та захисту. Потребують переосмислення питання оптимізації підготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності, поширення загальних знань,
рівня культури й освіти у зазначеній сфері.
Також важливим залишається питання створення умов
для підготовки наукових кадрів у сфері інтелектуальної
власності та удосконалення науково-методичного забезпечення освітньої діяльності для підготовки та видання наукових розробок саме у цій сфері.
Підготовка майбутнього фахівця має сенс тільки в контексті
духовно-практичних кроків у напрямку самовиховання осо-
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бистості, а системність викладання фахових і гуманітарних
дисциплін повинна сприяти освіченості майбутніх юристів,
їх моральної досконалості, інтелігентності. Інтелігентну
людину характеризує, насамперед, повага до оточуючих,
усвідомлення того, що вона знаходиться лише на шляху до
знань. Тому вона постійно поповнює свої знання, особливо
в галузі гуманітарної культури.
Культурологічні підходи до підготовки майбутніх юристів у
системі інтелектуальної власності передбачають, що тільки громадянин, який здатний реалізувати свої знання, фахові навички
та вміння в полікультурному просторі, має почуття патріотизму,
національної свідомості, високі морально-професійні якості,
зможе проводити практичну діяльність на належному рівні.
Наприклад студенту який знайомиться з процесом художньої творчості стає зрозуміло, що мистецтво має бути відповідальним перед людством, що не лише моральні норми, а й
норми права мають бути задіяні у сфері мистецтва, можливо, як специфічній галузі правознавства.
Переосмислення проблем культурологічної освіти майбутніх юристів і фахівців у сфері інтелектуальної власності
виводить на розуміння необхідності докорінного оновлення
організації та здійснення професійної підготовки.
По-перше, впровадження культурологічної підготовки
майбутніх фахівців, як цілісної соціальної багаторівневої динамічної системи на всіх етапах професійної освіти, виховує
спеціаліста, який вміє реалізувати свої знання, фахові навички та вміння в полікультурному правовому просторі та має
високі морально-професійні якості.
По-друге, необхідність здійснення фахової підготовки
на основі глибоких засад світової і національної культури, робить його епіцентром впливу об'єктивності на рівень
правової культури в країні, зміцнює позиції Української
держави на міжнародній арені.
Важливе і складне завдання освіти у сфері інтелектуальної
власності – формування у молодої людини фундаментальних
знань, гуманістичних орієнтирів і моральних критеріїв, за допомогою яких вона осягає світ людської культури, перетворюючи
цей зовнішній світ у внутрішній світ особистості.
Враховуючи те, що право є чинником соціального прогресу,
то стає очевидною інструментальна цінність права, що сприяє
функціонуванню різних соціальних інститутів (держави, соціального управління, моралі тощо), загалом, регулює суспільні
відносини, забезпечуючи організованість і нормальну життєдіяльність суспільства, соціальний мир та злагоду.
Найважливішим ціннісним критерієм права, правової культури та правового закону є мораль, адже будь-який юридичний акт,
як форма існування права, є водночас і раціональним, оскільки
обумовлює зовнішні суспільні межі свободи поведінки людини,
ґрунтуючись на об'єктивній реальності й необхідності.
Звідси випливає, що право є мірою свободи й справедливості, гарантом самодостатнього й захищеного від
небезпеки життя. Соціальна свобода поза правом може
перерости у свавілля, несправедливість.
Утверджуючи принципи свободи й справедливості, право
набирає глибинного особистісного смислу, стає цінністю для
окремої людини, конкретної групи й суспільства в цілому,
відкриває особистості шлях до наповненого людським смислом життя та є способом її соціального захисту. Власною неповторністю й неодмінністю право вносить себе до системи
загальнолюдських цінностей, що перетворює його, як уже
було наголошено, на феномен культури.
В українській правовій системі створено професійноетичний кодекс адвокатів, в якому зазначені певні вимоги
до рівня професійної кваліфікації, честі, гідності, етичних
принципів фахівця, а саме:
а) у стосунках з колегами – принципи поваги, доброї волі, коректності, доброзичливості, відповідальності за рівень власної
професійності, готовність надати колезі професійну допомогу;
б) у взаємовідносинах з клієнтом – принципи завоювання взаємної довіри, адвокатської таємниці, абсолютної чесності, професійної гідності, стриманості й коректності.
Професійно-етичний кодекс, який визначив певні вимоги до
рівня професійної кваліфікації, доцільно створити і для фахівців у сфері інтелектуальної власності, патентознавців тощо. Це
сприятиме підвищенню коректності у стосунках між колегами.
Видається доцільним і необхідним також розробка та
впровадження на державному рівні Концепції розвитку
освіти у сфері інтелектуальної власності, яка була б спрямована на практичне виконання потреб суспільства.
Це сприятиме посиленню інформованості суспільства в питаннях охорони прав інтелектуальної власності, активізує потребу введення об’єктів права інтелектуальної власності в цивільний оборот. А це позначиться на економічному розвиткові
держави та отриманні належного прибутку фізичними та юридичними особами від впровадження результатів інтелектуальної
діяльності та різних об’єктів права інтелектуальної власності.
Сьогодні в Україні понад 20 ВНЗ здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Інтелектуальна власність».
Розроблено галузеві стандарти й програми вищої освіти
за цією спеціальністю, які будуть удосконалюватись. Вдосконалення структури й змісту вищої освіти продовжуватиметься шляхом включення в освітні програми питань
інноваційної діяльності.
Це, перш за все, навчальні програми стратегічного менеджменту, маркетингу, технологічного аудиту, фінансів, комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності тощо.
Однак гострою залишається потреба у підготовці,
перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядуван-

ня, керівників державних підприємств, установ та організацій у сфері інтелектуальної власності.
Необхідно вдосконалювати систему безперервної освіти шляхом широкого застосування дистанційних технологій навчання
та сучасних форм організації навчального процесу.
У цьому контексті важливими напрямами підготовки фахівців є, зокрема: розвиток міжнародного співробітництва
з питань освіти у сфері інтелектуальної власності шляхом
створення міжнародних навчально-наукових центрів та
впровадження освітньої діяльності, пов’язаної з реалізацією
міжнародних магістерських програм підготовки фахівців у
цій сфері, трансферу технологій та інноваційної діяльності;
удосконалення науково-методичного забезпечення освітньої
діяльності; створення умов для підготовки наукових кадрів у
сфері інтелектуальної власності; навчання нових верств населення, насамперед шкільної молоді. Постійно треба поширювати знання та інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної власності з метою формування у населення правової
культури та базових знань у цій галузі.
Приєднання нашої країни до Болонського процесу надало можливість здійснити структурні перетворення вищої освіти за узгодженою системою критеріїв, стандартів і характеристик, що дозволить Україні стати визнаною
частиною європейського освітнього і наукового простору.
З огляду на стан української системи вищого освіти, головним напрямом Болонського процесу для нас є лібералізація
вищої школи, навчання студентів за принципом свободи й
одночасно відповідальності за свій вибір.
Адже тільки внутрішньо вільна людина, котра опанувала
мистецтво прийняття рішень і відповідальності за них, може
бути по-справжньому свідомим громадянином, а також конкурентоспроможним, мобільним професіоналом. Західна
практика показує: студент, який вибрав курс на основі особистого інтересу, і навчається зовсім інакше. Змінилися вимоги і до ефективності діяльності, підвищення ролі творчих
стосунків викладачів і студентів у навчальних закладах.
Вони повинні стати каталізаторами наступної самостійної
роботи, дати імпульс студенту для активного творчого індивідуального процесу. На це орієнтована і дисципліна «Право інтелектуальної власності», яка успішно викладається вже багато
років у Київському університеті права НАН України.
З 2005 року Наказом Міністерства освіти і науки України дисципліну «Інтелектуальна власність» було введено до
обов’язкового блоку программ підготовки спеціалістів і магістрів всіх напрямків і всіх спеціальностей. Основною метою
вивчення дисципліни визначено забезпечення інтелектуального
і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам
правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.
У рамках реформування системи освіти в Україні необхідне запровадження у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах ознайомчих курсів з основ
інтелектуальної власності та спецкурсів «Основи інтелектуальної власності» – у вищих навчальних закладах. Потрібно
удосконалити стандарти навчання, підготовки і перепідготовки спеціалістів у сфері інтелектуальної власності та науково-методичного забезпечення цього процесу.
Доцільно створити національну систему дистанційного навчання фахівців у сфері інтелектуальної власності,
трансферу технологій та інноваційної діяльності за допомогою Інтернету з використанням досвіду Всесвітньої
організації інтелектуальної власності.
Важливо також ширше використовувати можливості
Всесвітньої академії ВОІВ для підготовки в Україні фахівців вищого (магістерського) рівня кваліфікації. Також
неохідно сформувати професійні компетенції фахівця з
освітнього права щодо охорони інтелектуальної власності
у сфері освіти та науки; правильно кваліфікувати правовідносини, що складаються у сфері права інтелектуальної
власності; навчити реалізовувати права відповідно до встановлених у законодавстві умов, що є необхідним елементом
освіти фахівців всіх напрямків діяльності.
Проблема підготовки фахівців з питань інтелектуальної
власності, поширення в суспільстві відповідних знань вимагає
запровадити у школах предмет, який давав би уявлення про інтелектуальну власність, щоб учні заздалегідь могли обрати для
себе перспективну та цікаву професію у цій сфері. На мій погляд
це може бути дисципліна «Основи інтелектуальної власності».
Нагальною потребою також є впровадження у вищих навчальних закладах України магістерських програм з інтелектуальної власності з метою підготовки кадрів міжнародного рівня,
розробки нового науково-методичного забезпечення.
Водночас активізації потребують питання підготовки та
видання навчальних посібників з питань інтелектуальної
власності для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів; створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для викладання предметів або їх розділів з питань інтелектуальної
власності у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах,
а також підготовки наукових кадрів – кандидатів і докторів
наук у сфері інтелектуальної власності.
З огляду на викладене вище можна визнати, що незважаючи на те, що в Україні впроваджена система освіти у
сфері інтелектуальної власності, яка наближена до міжнародних стандартів, необхідно вирішувати комплексно
на законодавчому рівні питання оптимізації юридичної
освіти та освіти у сфері інтелектуальної власності до рівня Євросоюзу. Це сприятиме посиленню не лише правової
охорони інтелектуальної власності та розвитку ринкових
відносин, але й процвітанню нашої країни.

НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ З НАГОДИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ
(DOCTOR HONORIS CAUSA КУП НАНУ) ЙОЗЕФУ КОНКОЛІ
12 грудня 2012 року в КУП НАНУ відбулося урочисте засідання Вченої ради з нагоди
присвоєння почесного звання «Doctor Honoris Causa КУП НАНУ» меру Муніципалітету
с. Кехнець, пану Й. Конколі (Словаччина).
Хотілося б зазначити, що станом на 2012 рік такого почесного звання удостоєні: А. Петерфалві – Омбудсмен Угорського Парламенту з питань захисту даних і свободи інформації
(1996–2008 рр.); А. Скурбаті – Радник Представництва ООН в Україні по правам людини;
Г. Шамбек – президент Австрійської федеральної ради (1988, 1992, 1997 рр.); Ю. Кармазін
– народний депутат України; Ю. Сєдих – президент Товариства «Україна–Болгарія»; представники Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, зокрема:
В. Семчик – головний науковий співробітник; В. Бабкін – провідний науковий співробітник, Г. Мурашин – провідний науковий співробітник; В. Дурдинець – Радник Міністерства
внутрішніх справ України, екс-прем’єр-міністр України; В. Батлер – доктор права, професор Пенсільванського університету (США); Б. Банашак – директор Інституту конституційного права Вроцлавського університету, радник Омбудсмана Республіки Польща.
У роботі Вченої ради взяли активну участь, зокрема: М. Оніщук – президент Інституту правової політики, Міністр юстиції України 2007–2010 рр., доктор юридичних наук; П. Хробак
– перший секретар Посольства Словацької Республіки в Україні; А. Селіванов – постійний
представник Верховної Ради у Конституційному Суді України, завідувач відділу зв’язків з
органами правосуддя Апарату Верховної Ради України; Т. Конколі – інспектор з технічного
обслуговування представництва компанії «Магнеті Мареллі»; М. Бадіда – декан факультету
механіки та інженерії технічного університету м. Кошице, професор; Е. Чурілла – доктор медичних наук, співробітник кафедри кардіології Східно-словацького інституту кардіоваскулярних захворювань (м. Кошице); Л. Бартко – співробітник факультету інжинірингу технічного
університету м. Кошице; Ф. Шмідт – член Муніципальної ради с. Кехнець; Л. Солтес – співробітник Муніципалітету с. Кехнець; П. Левкуш – співробітник Муніципалітету с. Кехнець.

Під час вручення сертифіката про присвоєння
почесного звання доктор права КУП НАНУ Й. Конколі

Засідання відкрив ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький, який наголосив, що
звання «Doctor Honoris Causa КУП НАНУ» є найвищою почесною відзнакою університету
та присвоюється видатним науковцям, державним і громадським діячам за значні досягнення в галузі юридичної науки, освіти та міжнародного співробітництва.
Під час урочистого засідання пан Конколі презентував досягнення селища Кехнець – провідного технопарку Словаччини. Зокрема, про надзвичайні результати вдалої фінансової
і правової політики місцевого самоврядування свідчать такі факти, як стрімкий розвиток
підприємств, діяльність яких фінансується іноземними інвесторами, зростання вартості
майна с. Кехнець зі 100 тис. доларів США на початку 90-х років ХХ ст. до 67 млн. євро у
2012 році, впровадження нових форм політики у сфері охорони здоров’я.
Факти, викладені у доповіді пана Й. Конколі викликали захоплення та жвавий інтерес у
присутніх, а також велику кількість запитань.
На завершення церемонії виступив перший секретар Посольства Словацької Республіки в Україні П. Хробак. Почесний гість висловив сподівання на розвиток взаємовигідної співпраці між нашими країнами.

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ З НАГОДИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ
«DOCTOR HONORIS CAUSA КУП НАНУ» РАЙНЕРУ АРНОЛЬДУ

Фото на згадку

26 грудня 2012 року в КУП НАНУ відбулося урочисте засідання Вченої ради
з нагоди присвоєння звання «Doctor Honoris Causa КУП НАНУ» професору
Регенсбурзького університету Р. Арнольду (Німеччина).
Разом з професором Райнером Арнольдом до КУП НАНУ на запрошення ректора,
професора Ю. Бошицького прибула делегація з Німеччини у складі експерта в галузі
біології та інформатики Роланда Арнольда, директора Центру соціальної допомоги
жінкам у м. Регенсбург, пані Барбари Арнольд, судді з розгляду соціальних справ
Андреаса Арнольда та викладача Регенсбурзького університету, пані Юлії Арнольд.
У роботі Вченої ради взяли активну участь Почесні доктори КУП НАНУ, зокрема:
М. Оніщук – президент Інституту правової політики, Міністр юстиції України 2007–2010 рр.,
доктор юридичних наук; Ю. Кармазін – народний депутат України, відомий політик, доктор
філософських наук; Ю. Сєдих – президент Товариства «Україна–Болгарія», член Національної
Спілки журналістів України, доктор філософії, професор. Також в урочистостях взяли участь,
зокрема, А. Фельдгузен – тимчасова повірена у справах Посольства Федеративної Республіки
Німеччина в Україні, О. Джужа – проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ, професор, заслужений юрист України, полковник міліції, а також професорсько-викладацький склад КУП НАНУ, співробітники та студенти.
Відкриваючи урочисте засідання Вченої ради ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький наголосив на важливості заходу як для наукової спільноти України та Європейського Союзу, так і
для студентства. Зокрема, наголосив на необхідності поглиблення співпраці між кафедрою Регенсбурзького університету ім. Жана Моне та Київським університетом права НАН України в
рамках чинного Меморандуму про співробітництво між двома інституціями, а також окреслив
основні напрямки майбутніх спільних проектів.
Всі присутні із зацікавленістю заслухали наукову доповідь професора Арнольда «Розвиток європейського конституціоналізму», яка стосувалася актуальних процедурних
питань модернізації конституцій окремих держав, основних аспектів і тенденцій подальшого розвитку конституційного права, впливу політичних і суспільних процесів на
реформування правової системи.
Доповідь почесного гостя з Німеччини викликала велику кількість запитань від досвідчених юристів, майбутніх науковців та студентської молоді.
З вітальним словом до членів Вченої ради та всіх присутніх звернулась тимчасова повірена у справах Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні А. Фельдгузен, яка відзначила позитивний імідж КУП НАНУ на міжнародній освітній арені та його
активну діяльність щодо популяризації європейської освіти в Україні, що, у свою чергу,
сприятиме європейській інтеграції України в цілому.
На завершення церемонії професор Арнольд висловив впевненість у розвитку взаємовигідної співпраці на міжуніверситетському рівні та слова щирої вдячності ректору КУП
НАНУ, професору Ю. Бошицькому за вагомий внесок у реалізацію стратегічного напрямку
зовнішньої політики України – інтеграції до ЄС, а також передав цінний дарунок до мистецького арсеналу університету – картину із зображенням краєвидів Регенсбургу.

РЕКТОР КУП НАНУ Ю. БОШИЦЬКИЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВИРОБНИЧІЙ НАРАДІ КЕРІВНИКІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ–IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Восьмого лютого 2013 року під головуванням Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Д.
Табачника проведено виробничу нараду керівників
вищих навчальних закладів ІІІ–VI рівнів акредитації
усіх форм власності та підпорядкування міста Києва.
Під час наради Д. Табачник звернувся до ректорів
щодо активізації діалогу вищих навчальних закладів з компаніями-роботодавцями: «Я вас закликаю
до більш живого діалогу з роботодавцями. Врешті-

Під час наради керівників вищих навчальних закладів

решт, беріть приклад з університетів та навчальних
закладів комунальної і приватної форм власності».
Основними темами наради було визначено особливості вступної кампанії 2013 року, формування державного замовлення та активізацію наукової діяльності
університетів, впровадження енергоефективних
технологій у вищих навчальних закладах, зміцнення фінансової дисципліни згідно з вимогами, які
висуває Кабінет Міністрів України.
А перший заступник Міністра освіти і науки
Є. Суліма розповів про досвід вищих навчальних закладів щодо внесення коштів у новітні технології, які
дозволяють вже сьогодні значно заощаджувати. За його
словами, гарним прикладом може послугувати господарська діяльність Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Запорізького національного університету та Донбаської національної академії будівництва й архітектури.
Він також наголосив на пошуку можливостей для
розвитку вищих навчальних закладів, створення умов
для розвитку й покращення наукових зв’язків щодо підготовки аспірантів, діяльності наукових лабораторій.

Учасники виробничої наради

Наприкінці наради ректора Київського національного
університету будівництва й архітектури П. Кулікова
одноголосно було обрано головою Київської регіональної Спілки ректорів України.
Під час зустрічі Ю. Бошицький обговорив з ректорами Київських вузів питання можливої співпраці в галузі міжнародних зв’язків, дистанційної
освіти та проведення спільних науково-практичних конференцій у 2013 році.
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НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

КУП НАНУ ПРОВІВ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ ХХІ СТОЛІТТЯ»
Київський університет права НАН України спільно з представниками, зокрема: Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, Закарпатського державного університету, Національної
академії педагогічних наук України, Мішкольського університету (Угорщина), Академічного товариства ім. М. Балудянського
(Словаччина), Центральноєвропейської вищої школи м. Скаліца
(Словаччина) провели Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Інноваційний потенціал європейської вищої
школи у глобалізаційних трансформаціях ХХІ століття», яка відбулася одночасно у двох країнах – Словаччині та Угорщині.
У роботі конференції взяли участь провідні науковці та освітяни різних навчальних закладів України, Словаччини, Угорщини,
Румунії, Польщі, Чехії, а також провідні юристи, економісти,
представники технічних спеціальностей та ІТ технологій.
Київський університет права НАН України на конференції
представляли, зокрема: ректор університету, професор Ю. Бошицький; декан юридичного факультету КУП НАНУ, професор М. Короленко; референт ректора О. Сарських; студентка
IV курсу юридичного факультету КУП НАНУ Ю. Рубанка; студент III курсу факультету міжнародних відносин КУП НАНУ
Б. Парнєв; студентки IV курсу Рівненського інституту КУП
НАНУ М. Левчук та А. Гнітецька.
Робота конференції проходила в два етапи: пленарне засідання та робота секцій. В актовому залі Мішкольського університету (Угорщина) розпочалось пленарне засідання, де кожен
почесний член президії, а саме: ректор Київського університе-

Команда КУП НАНУ взяла участь
у Міжнародному студентському
конкурсі ім. Філіпа Джессапа
Протягом 15–17 лютого 2013 року у Вищому господарському суді України проходив щорічний національний раунд Міжнародного студентського конкурсу з міжнародного публічного
права ім. Ф. Джессапа, який був започаткований у 1960 році в
Гарвардській школі права. Щорічно в конкурсі змагаються понад 600 студентських команд із 90 країн світу. Змагання відбуваються у формі усних дебатів та письмових подань, імітуючи
процедуру Міжнародного Суду ООН.
У цьогорічному національному напівфінальному раунді взяли
участь одинадцять студентських команд з провідних навчальних закладів України, зокрема: Київського університету права НАН України; Міжнародного гуманітарного університету;
Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
Національного університету «Одеська юридична академія»; Національного університету «Острозька академія»; Національного
університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого»; Донецького національного університету; Львівського національного університету ім. Івана Франка та ін.
Змагання проходили протягом трьох днів у залах судових засідань Вищого господарського суду України, які перетворилися
на модель Міжнародного суду ООН. Кожна команда виступала в якості позивача та відповідача у спорі відповідно до заданої справи-легенди щодо статусу міжнародної організації та її
обов'язків у міждержавних відносинах. За два дні було проведено чотири раунди. Конкурс проходив виключно англійською
мовою, що надало змогу проявити себе, вивчити багато нових
слів та отримати безцінний досвід.
Суддівство усних виступів та письмових меморандумів
здійснювалося групою суддів, що мають досвід роботи у галузі міжнародного права як в Україні, так і за кордоном. Багато з них – практикуючі юристи, деякі є професійними суддями, викладачами юридичних факультетів та юридичними
консультантами різних організацій.
КУП НАНУ на конкурсі представляла команду у складі студентів, зокрема, І. Сусло, П. Іваніщева, Б. Парнева, С. Коритніка. Тренерами команди були О. Бурлак, Ю. Тесленко та О. Харчук.
Студентам КУП НАНУ конкурс ім. Ф. Джессапа надав значні
можливості. Вони мали змогу вдосконалити свої письмові та усні
юридичні навички, розширити знання в галузі міжнародного права
та зустрітися і налагодити контакти з іншими українськими студентами юридичних факультетів, професорами, юристами та суддями.

Учасники Конкурсу від КУП НАНУ
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ту права НАН України Ю. Бошицький, ректор Закарпатського
державного університету Ф. Ващук, ректор Мішкольського університету П. Дюла, академік-секретар відділення вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України М. Євтух,
президент Академічного товариства ім. М. Балудянського М.
Вархола, заступник начальника управління організаційного та
інформаційного забезпечення Державної інспекції навчальних
закладів України О. Гаращук мали нагоду привітати учасників
з початком роботи конференції та урочисто відкрити захід.
Також, користуючись нагодою представники КУП НАНУ на
чолі з ректором університету мали змогу зустрітися з деканом
юридичного факультету Мішкольського університету, доктором Т. Андрасом. Юрій Ладиславович привітав декана з нещо-

Ректор КУП НАНУ Ю. Бошицький
та представники університету під час конференції

давнім призначенням на дану посаду та презентував нові видання КУП НАНУ. Упродовж зустрічі було обговорено цікаві та
перспективні напрямки співпраці в рамках реалізації спільних
науково-дослідних проектів, спільних проведень міжнародних
науково-практичних конференцій та обміну студентами.
Секційну роботу було продовжено вже у Словаччині. Вона
характеризувалась активним обговоренням доповідей та виробленням практичних рекомендацій.
Також, у рамках роботи конференції проходила Міжнародна
виставка-конкурс наукових і навчальних досягнень учасників
та ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів
та аспірантів «Науковий доробок молодих науковців у контексті розвитку європейського освітнього простору».
Користуючись нагодою гостинні словацькі та угорські колеги запропонували учасникам конференції цікаву культурну
програму, що надало змогу ознайомитися з культурною спадщиною м. Кошиця та м. Мішкольця. Зокрема, учасники конференції мали можливість пройтися старовинними вулицями цих
міст, ознайомитися з архітектурною та культурною спадщиною
словацького та угорського народів.
Логічним завершенням роботи конференції стало нагородження переможців міжнародної виставки та вручення міжнародних
дипломів за кращі наукові доповіді. Від Київського університету права НАН України дипломи отримали: студентка IV курсу
юридичного факультету КУП НАНУ Ю. Рубанка та студентка
IV курсу Рівненського інституту КУП НАНУ М. Левчук.

Восьме та девʹяте засідання Комісії Конституційної Асамблеї
з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
У цьому році в приміщенні Федерації профспілок України відбу- проект Концепції внесення змін до Конституції України з врахулись два засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, ванням пропозицій, поданих членами Комісії.
А 25 лютого відбулось дев'яте засідання цієї Комісії під голосвобод та обов’язків людини і громадянина. Метою Асамблеї є підвуванням судді Європейського Суду з прав людини (у відставці)
готовка законопроектів про внесення змін до Конституції України.
12 лютого 2013 року відбулося восьме засідання Комісії Консти- В. Буткевич та секретаря Комісії, ректора КУП НАНУ Ю. Ботуційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини і гро- шицького. Також на цьому засіданні були присутні, зокрема: домадянина в якому взяли участь, зокрема: голова Комісії – суддя Євро- цент кафедри конституційного права України Національного уніпейського Суду з прав людини (у відставці), професор В. Буткевич; верситету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»,
секретар Комісії – ректор Київського університету права, професор конституційний експерт Української Гельсінської спілки з прав
людини В. Речицький; заступник
Ю. Бошицький; заступник дирекдиректора з наукової роботи Інтора з наукових питань Інституту
ституту політичних і етнонаціосоціології НАН України, професор
нальних досліджень ім. І.Ф. КуМ. Шульга; віце-президент Нараса НАН України О. Майборода;
ціональної академії державного
почесний голова Демократичної
управління при Президентові
спілки угорців України, кандидат
України А. Попок та ін. Крім цьоюридичних наук М. Товт. Крім
го, у роботі Комісії взяла участь
того у засіданні взяли участь ексрадник Президента України, керівперти Комісії, зокрема: профеник Головного управління з питань
сор Національного університету
конституційно-правової модернізації
«Києво-Могилянська Академія»
Адміністрації Президента України,
С. Шевчук, заступник голови
член Європейської Комісії «За демоПід час засідань Комісії Конституційної Асамблеї
Федерації профспілок України
кратію через право» М. Ставнійчук.
з питань прав людини
С. Українець; начальник відділу
У ході восьмого засіданні було
розглянуто ряд питань, зокрема: затверджено протокол засідан- правового захисту Федерації профспілок України І. Сидоряк та інші.
У ході засідання було розглянуто ряд питань, зокрема: затвердженя Комісії від 29 січня 2013 року; заслухано та обговорено доповідь голови Комісії В. Буткевича щодо засідання Координацій- но протокол засідання Комісії від 12 лютого 2013 року; заслухано та
ної Ради Конституційної Асамблеї та поточних справ, а також обговорено доповідь голови Комісії В. Буткевича щодо засідання
заслухано та обговорено проекти Концепції внесення змін до Координаційного Бюро Конституційної Асамблеї та поточних справ,
Конституції України. Секретарем Комісії Ю. Бошицьким було заслухано та обговорено доповідь професора М. Козюбри щодо анарепрезентовано проект Концепції, розроблений робочою гру- лізу розділу ІІ Конституції України в частині прав та свобод людини і
пою КУП НАН України. Комісія прийняла рішення затвердити громадянина на предмет наявності бланкетних норм.

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КУП НАНУ З ПЕРШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ Л. КРАВЧУКОМ
26 грудня 2012 року відбулася зустріч ректора КУП
НАНУ, професора Ю. Бошицького з першим Президентом
незалежної України Л. Кравчуком. На зустрічі був також
присутній Президент Інституту правової політики, Міністр юстиції України 2007–2010 рр., доктор юридичних
наук М. Оніщук та професор Регенбурзького університету Р. Арнольд, якому напередодні за заслуги перед Київським університетом права в урочистій атмосфері було
присвоєно звання Почесного доктора КУП НАНУ.
Метою зустрічі з Л. Кравчуком, який є головою Конституційної Асамблеї, було обговорення питань співробітництва
з провідними європейськими фахівцями з конституційного
права щодо внесення змін до Конституції України.
У ході конструктивної зустрічі професор Р. Арнольд поділився
своїм досвідом з вивчення розвитку конституціоналізму та запропонував свою допомогу в наданні кваліфікованих консультацій щодо
процедури та методики внесення змін до української Конституції.
На пропозицію ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького була досягнута домовленість щодо проведення у стінах
університету міжнародної конференції, присвяченої питанням
гармонізації конституційного права України з європейським
конституційним правом. Голова Конституційної Асамблеї
Л. Кравчук підтримав проведення такої конференції.

Під час зустрічі з Л. Кравчуком
На завершення зустрічі ректор нашого навчального закладу
подарував Леоніду Кравчуку наукові видання університету та
запросив відвідати університет найближчим часом.
Ця зустріч є ще одним кроком на шляху зміцнення іміджу
Київського університету права НАН України, як сучасного європейського вузу з широкими міжнародними зв’язками, що відповідає філософії розвитку університету, яку сповідує і постійно та
успішно втілює у життя ректор університету Ю. Бошицький.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
КУП НАНУ ПОГЛИБЛЮЄ
КУП НАНУ активно сприяє використанню
СПІВПРАЦЮ З ГРУЗІЄЮ
досвіду європейського омбудсмена у процесі

Шостого грудня 2012 року для участі в технічних консультаціях щодо реалізації напрямків двостороннього співробітництва у Київському університеті права НАН України перебував
К. Охмезурі – консультант Департаменту закордонних зв’язків
Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі (Грузія). Від Київського університету права НАН України у заході
взяли участь, зокрема: М. Глух – проректор з нау-ково-педагогічної роботи; М. Короленко – декан юридичного факультету;
І. Єдгарова – завідувач відділу міжнародних зв’язків та грантів.
Під час зустрічі ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького та консультанта Департаменту закордонних звʹязків ТДУ
К. Охмезурі сторони обговорили подальші практичні кроки
взаємодії українського та грузинського університетів, зокрема:
започаткування спільної літньої школи на узбережжі Чорного
моря у 2013 році; обмін результатами наукових досліджень та їх
висвітлення у наукових виданнях: українські науковці отримали
змогу на безоплатній основі публікувати свої статті у наукових
періодичних виданнях Тбіліського державного університету, а
грузинські вчені – в науковому юридичному журналі «Часопис
КУП НАНУ»; формат і напрямки академічних обмінів представників професорсько-викладацького складу та студентства обох
університетів; проведення спільних міжнародних заходів на базах університетів із залученням провідних науковців інших держав; спільна діяльність університетів у рамках проектів, які фінансуються за рахунок грантів ЄС та міжнародних організацій.
Гість університету мав нагоду ознайомитись з історією
створення та діяльністю КУП НАНУ та його структурних
підрозділів. Особливе захоплення у гостя з Грузії викликали мистецькі проекти, започатковані ректором КУП НАНУ,
професором Ю. Бошицьким. Приємно вразили грузинського
партнера рівень сучасного технічного оснащення, багатий та
різноманітний за змістом фонд бібліотеки, а також видавнича і наукова діяльність університету. Позитивного відгуку від
представника Тбіліського державного університету отримали
високі темпи підвищення міжнародного іміджу КУП НАНУ
на світовому та європейському, освітньому просторі. Здійснення подальших кроків співробітництва між двома лідерами вищої освіти заплановано на січень 2013 року.

Гість з Грузії знайомиться з новими виданнями університету

НОВИЙ ПАРТНЕР КУП НАНУ –
ЛИТОВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ (М. ВІЛЬНЮС)
Нещодавно КУП НАНУ уклав Меморандум про співробітництво з Литовським педагогічним університетом (м. Вільнюс). До основних напрямків, за якими співпрацюватимуть
університети, належать: участь у програмах двостороннього
та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими
працівниками; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та
інших заходів; здійснення спільної видавничої діяльності; надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної
освіти; участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
створення спільних центрів, комплексів, технопарків тощо.
Сторони погодилися періодично зустрічатися для розгляду
питань, пов’язаних з виконанням цього Меморандуму.
Як свідчать останні політичні кроки України, зокрема візит
Президента України В. Януковича до Литви, який відбувся
шостого лютого 2013 року, співробітництво з цією прибалтійською державою має активний і перспективний характер, у
тому числі й у галузі освіти і науки. У свою чергу, двостороннє
співробітництво на рівні двох лідерів вищої освіти – Київського
університету права НАН України та Литовського педагогічного університету – сприяє досягненню євроінтеграційних цілей
України, питань міжнародної та регіональної безпеки, співпраці в культурно-гуманітарній та освітньо-науковій сферах.

Навчальний корпус Литовського педагогічного університету

реформування правової системи України

13 лютого 2013 року в Київському університеті
права НАН України за сприянням ректора, професора Ю. Бошицького відбулася зустріч між директором Інституту правової політики, Міністром юстиції України (2007–2010 рр.), почесним професором

Під час обговорення актуальних проблем
реформування правової системи України

КУП НАНУ М. Оніщуком та членом Європейського
інституту омбудсмена, Омбудсменом м. Роттердам,
паном С. Маттейссеном (Нідерланди).
Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо
актуальних проблем реформування правової системи
України. Особливу увагу було приділено можливості використання європейського досвіду розбудови правової
держави. Зокрема, пан Маттейссен висловив бажання
співпрацювати з українськими правотворцями в аспекті надання експертної допомоги у сфері захисту прав та
основоположних свобод людини відповідно до власного
досвіду, отриманого під час роботи омбудсменом. У свою
чергу, професор М. Оніщук подарував С. Маттейссену
свій науковий доробок «Референтна держава», який було
видано на базі Видавничого центру КУП НАНУ.
На завершення зустрічі сторони висловили упевненість у двосторонній співпраці за вищезгаданим напрямком діяльності, у рамках якої найближчим часом буде
здійснено низку практичних кроків.

ВІЗИТ ДО КУП НАНУ НАДЗВИЧАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО
ПОСЛА РЕСПУБЛІКИ КУБА В УКРАЇНІ Е. ДАРІАСА
19 лютого 2013 року в Київському університеті права НАН України перебувала офіційна делегація Республіки Куба на чолі з Надзвичайним і Повноважним
Послом Республіки Куба в Україні Е. Даріасом.
Також до складу кубинської делегації увійшли:
радник Посла Е. Пупо; Міністр-Радник М. Каміно;
завідувач відділу по роботі з країнами Європи Генерального департаменту міжнародних відносин ЦК
Компартії Республіки Куба Н. Каррільо; віце-президент Асоціації дружби «Україна–Куба» В. Терещук.
Участь у зустрічі з української сторони взяли, зокрема: ректор КУП НАНУ, професор, заслужений
юрист України Ю. Бошицький; Омбудсмен України
(1998–2012 рр.), професор КУП НАНУ Н. Карпачова;
проректор з наукової роботи О. Чернецька та завідувач
відділу міжнародних зв’язків та грантів І. Єдгарова.
Під час зустрічі сторони обговорили такі напрямки співробітництва як: академічний обмін студентів і викладачів, стажування українських і кубинських студентів, спільні

Під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним
послом Республіки Куба Е. Даріасом

освітні програми та організація наукових заходів.
На завершення зустрічі обидві сторони висловили
впевненість у реалізації найближчим часом практичних кроків співпраці, у тому числі, підписання
Меморандуму про співробітництво.

КУП НАНУ ПОГЛИБЛЮЄ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ВСЕСВІТНЬОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (WIPO)
19 лютого 2013 року відбулася зустріч ректора КУП
НАНУ, професора Ю. Бошицького з директором відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (WIPO) М. Свантнером.

Під час зустрічі з М. Свантнером

Під час зустрічі сторони обговорили низку спільних заходів, зокрема, проведення симпозіуму WIPO
на базі КУП НАНУ та його відокремленого підрозділу
в Рівному, участь представників WIPO в освітній діяльності університету, проведення майстер-класів для
студентів та наукових заходів для дослідників у сфері
захисту інтелектуафльної власності.
Особливу увагу пан Свантнер приділив розвитку такого напрямку співробітництва, як участь студентської
молоді у конкурсах, які матимуть на меті виявлення
найталановитіших молодих юристів у сфері правової
охорони інтелектуальної власності, а також інших сучасних формах співпраці.
Яскравим прикладом практичних кроків співробітництва зі сторони WIPO є майстер-класи М. Свантнера, а також його участь у якості почесного гостя у
захисті студентських робіт спільної українсько-болгарської магістерської програми.

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
BRISE (М. БЕРЛІН, НІМЕЧЧИНА) – НОВИЙ ПАРТНЕР КУП НАНУ
21 лютого 2013 року в рамках міжнародного освітнього
форуму IAF-2013 було підписано Меморандум про співробітництво між Київським університетом права Національної
академії наук України та Інститутом післядипломної освіти і
підвищення кваліфікації (BRISE) м. Берлін (Німеччина).
Основними напрямками співробітництва двох інституцій будуть: організація спільних міжнародних
заходів і проектів; інформаційна підтримка заходів і
проектів та інформаційний обмін; організація освітніх
поїздок; організація стажувань для студентів і науковців; організація спільних літніх шкіл та студій; організація спільних курсів; надання консультативних послуг щодо навчання у Німеччині та Україні.
Реалізація зазначених напрямків забезпечить співробіт-

никам і студентам можливість обміну досвідом, участі у
різноманітних заходах (семінарах, конференціях, освітніх
програмах, літніх студіях), підвищення кваліфікації, розширення знань про Німеччину та Україну та отримання
корисних контактів. Першим практичним кроком співробітництва став Міжнародний освітній форум IAF-2013
«Україна – Німеччина: нові можливості для українських
студентів і дослідників», під час якого інститут BRISE
став інформаційним партнером КУП НАНУ.
Обидві сторони планують й надалі підтримувати динамічний розвиток взаємовигідної співпраці, що, у цілому,
стане гідним прикладом інтернаціоналізації освіти і науки,
забезпечення «навчання впродовж життя», що є однією з
пріоритетних цілей сучасного глобалізованого суспільства.
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У СФЕРІ ПРАВОЗНАВСТВА
У рамках Тижня Права відбувся «круглий стіл» «Права людини
у сфері трансплантології: європейський правовий концепт»
12 грудня 2012 року в КУП НАНУ відбувся «круглий стіл» на тему: «Права людини у сфері трансплантології: європейський правовий концепт», організаторами якого виступили: кафедра цивільного
і трудового права, кафедра кримінального права та
процесу та Науково-дослідна лабораторія права біоетики і медичного права КУП НАНУ, а також Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики в Україні».
У рамках заходу присутніми було переглянуто документальний фільм «Трансплантація нирки в Європі»,
який передано Київському університету права НАН
України Центром біоетики Центрально-європейського
університету м. Будапешт (Угорщина).

Обговорення цікавих питань

Також учасникам «круглого столу» було презентовано дослідження «Перспективи ксенотрансплантації: наукові аспекти та етичні розмірковування», підготовлене
експертами Фундації медичного права та біоетики.
Учасниками заходу обговорювався досвід країн Європейського Союзу в сфері формування презумпції «згоди чи незгоди» донорства, правові концепти емоційного донорства на
прикладі Великої Британії та розширення кола осіб, які можуть
бути донорами на прикладі країн Бенілюксу. На цьому заході також були присутні представники юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Організатори «круглого столу» вдячні всім тим, хто долучився до громадського обговорення перспектив розвитку національного законодавства у сфері трансплантації.

У КУП НАНУ ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» НА ТЕМУ:
«ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

У Київському університеті права Національної
академії наук України відбулось засідання «круглого столу» на тему: «Проблеми захисту прав людини
в сучасному світі». Гостями наукового заходу були:
директор Австрійського культурного форуму, пан
Я. Форст-Батталья; Ігумен Видубицького монастиря, отець Варлам; викладач Київської духовної
академії і семінарії, Ігумен Сільвестр (Стойчев);
проректор з адміністративної роботи Київського
міжнародного університету Б. Зажигаєв; директор
Політико-правового коледжу «АЛСКО», завідувач
відділу теорії держави і права Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист
України, член-кореспондент НАПрН України Н.
Оніщенко; проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ О. Джужа; директор
ПП «СпортЕлітБуд» В. Рудюк.
Зі вступним словом перед учасниками заходу виступив ректор Київського університету права НАН
України, професор, заслужений юрист України Ю.
Бошицький, в якому, зокрема, зазначив, що права людини в сучасному світі – це не просто актуальна тема

Виступ директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
Ю. Шемшученка на засіданні «круглого столу»

для дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть
у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства. Людство, яке пройшло крізь світові війни, безліч кривавих локальних конфліктів, пережило жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не
може бути миру і злагоди на Землі, не може бути
організованого, цивілізованого життя без поваги до
людини, її прав, свобод і потреб.
Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Ю. Шемшученко у своєму
виступі зазначив, що проведення саме такого наукового форуму викликане великою повагою до людини, яка є найважливішою цінністю будь-якого
суспільства. Лише за такою формулою можливе подальше процвітання суспільства та безтурботне співіснування із навколишнім світом.
На адресу організаторів та учасників конференції
надійшло близько 20 листів привітання, зокрема від
президента Національної академії наук України, академіка НАН України Б. Патона, голови Союзу юристів України В. Євдокимова, в яких зазначається, що
головним завданням будь-якого адміністративно-політичного цивілізованого утворення є забезпечення
гарантій життя, добробуту, охорони здоров’я громадян, здорового і придатного для життя довкілля. Держава зобов’язана забезпечити працездатних
громадян можливостями й умовами плідно працювати, створювати матеріальні та духовні блага, а
тим, хто потребує її допомоги, надавати таку допомогу в повному обсязі. Тому цілком закономірним
та об’єктивним є обрання Київським університетом
права НАН України саме такої проблематики для обговорення у форматі «круглого столу».
На пленарному засіданні з вітальними словами до учасників «круглого столу» виступили: директор Австрійського культурного форуму Я. Форст-Батталья; почесний
голова Демократичної спілки угорців України М. Товт;

У КУП НАНУ БУВ ПРОВЕДЕНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» «ОСОБИСТІ
НЕМАЙНОВІ ПРАВА: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД РИМСЬКОГО ПРАВА ДО
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ»
За ініціативи кафедри цивільного і трудового права та Науково-дослідної
лабораторії медичного права і права біоетики КУП НАНУ відбувся «круглий
стіл» на тему: «Еволюція особистих немайнових прав людини від Римського
права до четвертого покоління прав людини». У заході взяли участь професорсько-викладацький склад та студенти КУП НАНУ, а також науковці, зокрема, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, політико-правового
коледжу «Алско» та Рівненського інституту КУП НАНУ.
Були обговорені питання зародження та еволюції особистих немайнових
прав в українській та іноземній цивілістиці. Наукова дискусія точилася навколо питань регулювання та захисту особистих немайнових прав крізь призму сучасних тенденцій розвитку доктрини цивільного права та інших галузей науки, предметом яких є людина.
Учасники ознайомились з виставкою наукової літератури, організованою завідувачем
бібліотеки Т. Ярошевською, де були представлені роботи присвячені витокам Римського
права, теорії четвертого
покоління прав людини та актуальним проблемам інтелектуальної
власності, що висвітлені
у працях П. Рабіновіча
Під час засідання «круглого столу»
та Ю. Бошицького.
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юридичний радник Міністра сільського господарства
Палестини Осама Арар та ін.
У наукових доповідях піднімались актуальні
питання захисту прав людини, зокрема: «Захист
прав людини в системі ООН»; «Міжнародноправове регулювання питання палестинських біженців»; «Проб-леми дискримінації в Україні»;
«Права та свободи людини як основа реформування Конституції України» тощо.

Фото на згадку

Робота «круглого столу» «Проблеми захисту прав
людини в сучасному світі», здійснювалася у формі
пленарного засідання, яке пройшло на високому науково-теоретичному рівні, у дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як
молодих учених, так і студентської молоді.
Обрана тематика послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та
проблем пов’язаних із захистом прав людини, які
характерні для сучасного розвитку суспільства,
надали змогу присутнім зробити певні висновки,
які відобразились у наукових доповідях.

У КУП НАНУ ВІДБУВСЯ І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА
19 лютого 2013 року в Київському університеті права НАН
України відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з правознавства.
До організаційного комітету
увійшли: голова оргкомітету –
ректор КУП НАНУ, професор
Ю. Бошицький; проректор з
наукової роботи О. Чернецька;
проректор з науково-педагогічної роботи М. Глух; декан юридичного факультету
М. Короленко; завідувач каУ холі університету
федри теорії та історії держави і права В. Іванов; заступник завідувача кафедри цивільного і трудового права
Г. Огнев’юк; завідувач кафедри кримінального права та процесу З. Тростюк; завідувач
кафедри господарського права та процесу С. Бевз.
Робота олімпіади розпочалася з вітального слова ректора КУП НАНУ, професора
Ю. Бошицького. Також учасників і студентів IV та V курсів денної форми навчання
юридичного факультету КУП НАНУ, привітав директор відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Швейцарія), пан М. Свантнер, який перебував в Україні на запрошення ректора
університету, професора Ю. Бошицького.
За результатами олімпіади, переможці І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
правознавства братимуть участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, що пройде у
Національному університеті «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».

У СФЕРІ ПРАВОЗНАВСТВА
МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ IAF-2013 «УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА: ПЕРСПЕКТИВИ
ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ І ДОСЛІДНИКІВ»

Професорсько-викладацький склад
та студенти учасники Міжнародного форуму IAF-2013
21–22 лютого 2013 року за підтримки ректора КУП НАНУ, професора, заслуженого юриста України Ю. Бошицького та завідувача кафедри ім. Жана Моне Університету м. Регенсбург, професора,
почесного доктора КУП НАНУ Р. Арнольда (Німеччина), а також
за сприянням Посольства Німеччини в Україні та Інформаційного
центру німецької служби академічних обмінів «DAAD» в Україні у
Київському університеті права НАН України проходив Міжнародний освітній форум IAF-2013 «Україна – Німеччина: перспективи
та можливості для українських студентів і дослідників».
На адресу організаторів та учасників форуму надійшло
привітання від професора Р. Арнольда, у якому він зазначив:
«Переконаний, що цей важливий захід сприятиме поглибленню академічної співпраці між Україною та Німеччиною. Користуючись нагодою, зичу успіхів у проведенні цієї важливої
події, результати проведення якої сприятимуть подальшій
плідній міжнародній співпраці».
У перший день форуму відбулася зустріч з доктором права
Катериною Карповою (м. Регенcбург, Німеччина), яка перебувала в Україні на запрошення ректора університету, професора
Ю. Бошицького. На заході також були присутні: проректор з
навчально-методичної роботи М. Глух, декан факультету між-

народних зв’язків М. Дей, декан юридичного факультету М. Короленко, завідувач кафедри іноземних мов В. Крепель, завідувач
відділу міжнародних зв’язків та грантів І. Єдгарова, а також
студенти та науково-педагогічні працівники КУП НАНУ.
Почесна гостя розповіла про аспекти навчання у вищих навчальних закладах Німеччини та особливості здобуття наукових
ступенів для іноземців. Загальновідомим фактом є те, що вищі
навчальні заклади Німеччини завжди відрізнялися давніми університетськими традиціями, високим рівнем освіти і розвитком
науки. За кількістю іноземних студентів Німеччина посідає разом з Англією друге місце після США. При цьому українці посідають шосте місце поміж усіх іноземних студентів.
Також пані Карпова підкреслила, що знання іноземних мов
відкриває перед майбутніми фахівцями у сфері юриспруденції
нові перспективи для подальшого кар’єрного росту.
Протягом другого дня форуму відбулася зустріч студентів
та представників професорсько-викладацького складу із директором Київського офісу інформаційної служби Німеччини «DAAD», паном Ф. Кюхлером та консультантом з питань
освітніх програм, доктором права О. Швайкою.
Під час презентації німецькі гості розповіли про мету і завдання «DAAD», а також представили різноманітні програми,
які фінансуються цією організацією, умови участі для українських студентів і дослідників.
Німецька служба академічних обмінів є посередницькою організацією зовнішньої культурної політики, освітньої та наукової
політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи. Її головне управління знаходиться у Бонні, воно є центром керування
всієї внутрішньої та міжнародної діяльності. Берлінський офіс є
другим за значенням представництвом у Німеччині.
За кордоном «DAAD» представлений широкою мережею офісів,
доцентів та об’єднань колишніх стипендіатів і пропонує інформацію та консультації на місці: філії та інформаційні центри (IC) в
усьому світі забезпечують контакт з партнерами, а також ефективне
спілкування, проведення програм та консультацій на місці.
До завдань офісу, перш за все, належать: інформування та
консультація про систему вищої освіти у ФРН, про можливості навчання у ФРН та отримання стипендії; організація

У КУП НАНУ ПРОЙШОВ ЦИКЛ
МАЙСТЕР-КЛАСІВ ОМБУДСМЕНА М. РОТТЕРДАМ
СІМОНА МАТТЕЙССЕНА (НІДЕРЛАНДИ)
11 лютого 2013 року в рамках реалізації концепції майстер-класів у Київському університеті права
НАН України пройшов цикл майстер-класів Омбудсмена м. Роттердам, пана С. Маттейссена (Нідерланди), який перебував в Україні на запрошення ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького.
Під час візиту, пан Маттейссен мав можливість ознайомитись не лише з діяльністю університету,
а й технічним забезпеченням університету сучасним обладнанням, а також бібліотекою КУП НАНУ.
Перед початком майстер-класів ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький представив широкому загалу
біографію відомого Омбудсмена м. Роттердам С. Маттейссена. Він, зокрема, зазначив, що упродовж трьох
років пан Маттейссен працював молодшим викладачем Університету м. Лейдена, два роки працював викладачем з адміністративного, пенітенціарного та торговельного права у спеціальній школі менеджерів. Він є постійним експертом та гостьовим викладачем не лише у Центрі досконалості ім. Жана Моне Університету м. Падуя
(Італія), а й викладачем Центру ім. Монтеня в Університеті м. Утрехт та кафедри кримінології за програмою
Еразмус в Університеті м. Роттердам, а також у Вищій школі економіки м. Москва (Російська Федерація) та у
Літній школі «Балтійська практика».
До кола його професійних інтересів належать: роль омбудсмена у справі захисту прав людини в Європі в
аспекті Нідерландів та засоби виявлення справедливого балансу між конкуруючими інтересами, що виникли
внаслідок спостережень під час роботи омбудсменом.
У своїй авторській лекції, яка була присвячена темі: «Довіра Омбудсмену. Європейська конвенція про
захист прав людини» пан Маттейссен розповів про основні завдання та роль Омбудсмена, а також надав
фахову оцінку таким питанням, як: Паризькі принципи 1991 року; високий та низький рівні довіри суспільства, обов’язки відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини.
А під час другої лекції на тему: «Омбудсмен та «м’яке право» ним була представлена дефініція
та види цього поняття, обговорена проблематика «м’якого права». Омбудсмен міста Роттердам радо
ділився прикладами зі свого багаторічного досвіду.
Хотілось б зазначити, що почесним гостем майстер-класів пана Маттейссена стала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини (1998–2012 рр.), професор Н. Карпачова.
Вище вказані теми викликали жваву дискусію серед студентів факультету міжнародних зв‘язків КУП
НАНУ. Тому, по закінченню майстер-класів пан Маттейссен радо давав відповіді на всі їхні питання.
Професорсько-викладацький склад та студенти університету щиро вдячні ректорові, професорові
Ю. Бошицькому за організацію візиту Омбудсмена м. Роттердам, пана С. Маттейссена.

Під час майстер-класу

Фото на згадку
та проведення конкурсу на отримання стипендій; підтримка
контактів із колишніми стипендіатами «DAAD»; консультації
представників німецьких університетів, які навчаються або
проводять дослідження в Україні; підтримка контактів з німецькими та українськими ВНЗ; співпраця з Міністерством
освіти України та Посольством ФРН тощо.
Під час свого візиту до КУП НАНУ, представники цього
центру мали нагоду ознайомитись з діяльністю університету,
а також зустрітися зі студентами, в яких тривав навчальний
процес, та розповісти їм про послуги «DAAD».
Проведений міжнародний захід є новим напрямком міжнародної діяльності КУП НАНУ та є ще одним прикладом
відкритості нашого університету до співробітництва із закордонними ВНЗ й активної участі у загальному процесі інтернаціоналізації вищої юридичної освіти. Такий підхід свідчить
про готовність КУП НАНУ до викликів сучасної глобалізації
освіти, науки, міжнародної спільноти, – адже лише лідери
національної вищої школи здатні надавати не тільки власні
освітні послуги на європейському рівні, але й сприяти своїм
студентам і науковцям в отриманні додаткової освіти в інших,
у тому числі зарубіжних, вищих навчальних закладах.

РОЗВИТОК РОСІЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ – В ЦЕНТРІ УВАГИ
СТУДЕНТІВ ТА НАУКОВЦІВ КУП НАНУ

Ректор КУП НАНУ Ю. Бошицький презентує
професору І. Близнецю нове видання університету
20 лютого 2013 року в рамках реалізації концепції майстер-класів та на запрошення ректора
КУП НАНУ, професора, заслуженого юриста України Ю. Бошицького Київський університет
права Національної академії наук України відвідав ректор Російської державної академії інтелектуальної власності, дійсний державний радник 3 класу, професор І. Близнець.
Під час візиту пан ректор мав можливість ознайомитись з діяльністю університету.
Особливе захоплення у поважного гостя викликало технічне забезпечення університету сучасним обладнанням, а також бібліотека КУП НАНУ.
Майстер-клас професора І. Близнеця був присвячений сучасному розвиткові законодавства
у сфері авторського права і суміжних прав. Зокрема, присутні мали можливість ознайомитися з історією розвитку правової охорони інтелектуальної власності в Російській Федерації,
а також результатами компаративного аналізу авторського і суміжного права європейських
держав, у тому числі інституціонального забезпечення охорони інтелектуальної власності.
Так, у рамках майстер-класу ректор Російської державної академії інтелектуальної
власності І. Близнець розповів студентам про історію, мету і завдання створеної академії,
а також про напрямки розвитку цього закладу, підвалини якого було закладено ще у 1968
році, коли за розпорядженням Ради Міністрів СРСР було створено Центральний інститут підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів народного господарства в галузі патентної
роботи Комітету з питань винаходів та відкриттів. З тих пір до 2010 року декілька разів відбувалась реорганізації зазначеного закладу, а з 2010 року було засновано Російську державну
академію інтелектуальної власності (РДАІС). На сьогодні до складу цього унікального ВНЗ
входять два факультети: управління інтелектуальною власністю та юридичний факультет.
До пріоритетних напрямків діяльності РДАІС належить, серед іншого, розвиток міжнародних зв’язків, розроблення партнерських програм із зарубіжними та вітчизняними ВНЗ.
У 2012 році КУП НАНУ та РДАІС підписали Меморандум про співробітництво, який передбачає широкий спектр спільних проектів, у тому числі, обмін студентами, стажування, спільні
наукові та науково-практичні заходи та участь співробітників і студентів у заходах сторін.
Візит професора І. Близнеця завершився врученням йому сертифікату «Про проведення циклу майстер-класів у КУП НАНУ» та цінних подарунків від імені ректора Київського університету права НАН України, професора Ю. Бошицького.
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ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ РАЙНЕРУ АРНОЛЬДУ

ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЙОЗЕФУ КОНКОЛІ
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ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» НА ТЕМУ:
«ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

СТУДЕНТИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
ВШАНОВУЮТЬ КРАСУ І СИЛУ РІДНОЇ МОВИ
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СТОРІНКА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ХРОНІКА ГРОМАДСЬКОГО ТА НАУКОВОГО ЖИТТЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
10 грудня 2012 року делегація
юридичного факультету Київського
університету права НАН України у
складі декана М. Короленка, завідувача юридичної клініки «Фенікс» О.
Бринзанської, студентів О. Кулик, О.
Кухаренко та Г. Шипиш взяла участь
в урочистому відкритті Всеукраїнського тижня права з нагоди річниці
проголошення Загальної Декларації
прав людини та Дня прав людини у
Міністерстві юстиції України.
12 грудня 2012 року студенти та
КОРОЛЕНКО МИКОЛА
викладачі факультету взяли участь в
ПАВЛОВИЧ —
декан юридичного факультету, урочистому засіданні Вченої ради з
кандидат юридичних наук,
нагоди присвоєння почесного звання
професор, заслужений юрист «Doctor Honoris Causa Київського уніУкраїни
верситету права НАН України» меру
Муніципалітету с. Кехнець (Словаччина), пану Йозефу Конколі.
Цього ж дня представники юридичної клініки «Фенікс» взяли участь
у роботі «круглого столу» на тему: «Закон, підліток, право», організованого вищим професійним училищем № 33 м. Києва, у ході якого було

обговорено актуальні проблеми регулювання кримінальної та адміністративної відповідальності неповнолітніх.
Також 12 грудня в рамках Тижня права відбувся «круглий стіл» на
тему: «Права людини у сфері трансплантології: європейський правовий
концепт». Організаторами «круглого столу» виступили: кафедра цивільного та трудового права, кафедра кримінального права та процесу
та Науково-дослідна лабораторія права біоетики та медичного права
КУП НАНУ, ВГО «Фундація медичного права та біоетики в Україні».
Учасниками «круглого столу» обговорювались актуальні проблеми
прав людини у сфері трансплантології та досвід країн Європейського
Союзу щодо їх вирішення.
13 грудня 2012 року студенти та викладачі юридичного факультету
взяли участь у роботі «круглого столу» на тему: «Проб-леми захисту
прав людини в сучасному світі».
Протягом 13–15 грудня цього ж року юридична клініка «Фенікс»
надавала безоплатну правову допомогу соціально вразливим верствам
населення в ході роботи на виставці–форумі «Правники – суспільству».
Консультантами юридичної клініки було надано сімнадцять юридичних консультацій у сфері житлового, цивільного, спадкового, адміністративного та цивільно-процесуального права, за що юридична клініка «Фенікс» була відзначена подякою Координаційної ради молодих
юристів України при Міністерстві юстиції України.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
У ЗАХОДАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА
Протягом 10–15 грудня 2012 року в Україні тривав Всеукраїнський тиждень права, організований Міністерством юстиції України спільно з Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстиції
України. Мета заходу – проведення загальнонаціонального правового форуму, під егідою якого кожен правник чи правнича інституція може зробити безпосередній внесок на благо суспільства.

Студенти на чолі з деканом юридичного факультету М. Короленком
на заході всеукраїнського тижня права

10 грудня делегація юридичного факультету КУП НАНУ у складі декана М. Короленка, завідувача юридичної клініки «Фенікс» О. Бринзанської та студентів О. Кулик, О. Кухаренко та
Г. Шипиш взяли участь в урочистому відкритті Всеукраїнського тижня права з нагоди річниці
проголошення Загальної Декларації прав людини та Дня прав людини.
Під час пленарного засідання виступили, зокрема: Перший Президент України Л. Кравчук; заступник голови Конституційного Суду України Ю. Баулін; суддя Конституційного Суду України О.
Пасенюк; суддя Конституційного Суду України В. Кампо; Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини В. Лутковська; Уповноважений Президента України з прав дитини Ю. Павленко,
постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України А. Селіванов; координатор проектів ОБСЄ в Україні М. Джарбусинова; директор Представництва ООН України Р.
Рігер; директор Інституту законодавства Верховної Ради України О. Копиленко; перший заступник
Міністра юстиції України І. Ємельянова; помічник Міністра юстиції Л. Горбунова.
Студенти Київського університету права відвідали Всеукраїнський урок «Права людини», який проводила Урядовий уповноважений у справах Європейського Суду з прав людини В. Лутковська.
Основним заходом Всеукраїнського тижня права була виставка-форум «Правники – суспільству». Головною метою виставки-форуму є надання безоплатної правової допомоги соціально вразливим верствам
населення фахівцями Міністерства юстиції України, юридичних компаній та юридичних клінік.
Активну участь у виставці-форумі взяли учасники юридичної клініки «Фенікс» КУП НАНУ, зокрема, завідувач клініки О. Бринзанська та студенти І. Важеха, А. Гречаник, О. Кухаренко, О. Кулик, М. Михальов, В. Мудренок, О. Павлюченко, О. Піменов. Студенти клініки «Фенікс» надали громадянам м. Києва 17 юридичних
консультацій у сфері житлового, цивільного, спадкового, адміністративного та цивільно-процесуального права.
Крім цього, студенти КУП НАНУ відвідали майстер-класи відомих українських правників, які
проводилися в межах роботи виставки-форуму. Зокрема, це майстер-класи: «Практика застосування рішень Європейського Суду з прав людини у цивільному, адміністративному та господарському
судових процесах в Україні» – адвоката, партнера юридичної фірми «Меджістерс» (Magisters) О.
Резнікова; «Об’єднана професія» – керуючого партнера юридичної фірми «Головань і Партнери» І.
Голованя; «Система конституційних форм безпосередньої демократії та перспективи її вдосконалення» – заступника завідувача кафедри Національної академії Служби безпеки України, В. Федоренка;
«Перспективи адвокатури: шляхи реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу»
– адвоката, заступника голови Союзу юристів України К. Коваль; «Як побудувати успішну кар’єру
молодому юристу» – керуючого партнера адвокатської компанії «ЛЕГІТИМУС» М. Очкольда та ін.
Учасники Юридичної клініки «Фенікс» були відзначені подякою Координаційної ради
молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.
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21 грудня 2012 року ректор Київського університету права
НАН України, професор Ю. Бошицький та декан юридичного факультету М. Короленко взяли участь у засіданні Робочої
групи Державної служби інтелектуальної власності України
та ДП «Український інститут промислової власності», на якому обговорювались актуальні питання щодо внесення змін до
книги IV Цивільного кодексу України.
25 грудня 2012 року делегація юридичного факультету взяла
участь у «круглому столі» на тему: «Духовні та морально-етичні
проблеми в практичній діяльності юриста», присвяченому 130-й
річниці від дня народження професора Петроградського університету Ю. Новицького, організованого Київською духовною академією. Київський університет права НАН України був представлений
деканом юридичного факультету М. Короленком, завідувачем юридичної клініки «Фенікс» О. Бринзанською та викладачем кафедри
кримінального права та процесу Р. Перелигіною, які взяли активну
участь в обговоренні актуальних питань, з якими на практиці доводиться стикатися віруючим юристам.
26 грудня студенти та викладачі юридичного факультету Київського
університету права взяли участь в урочистому засіданні Вченої ради з
нагоди присвоєння звання «Doctor Honoris Causa КУП НАНУ» професору Регенсбурзького університету Р. Арнольду (Німеччина).

УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ КУП НАНУ В «КРУГЛОМУ СТОЛІ»,
ПРИСВЯЧЕНОМУ ПАМ'ЯТІ ЮРІЯ НОВИЦЬКОГО
З благословення архієрея УПЦ (Московського патріархату), архієпископа Бориспільського, вікарія Київської митрополії та ректора Київських духовних Академії та Семінарії Антонія в Київській
духов-ній академії відбувся «круглий стіл» на тему: «Духовні та морально-етичні проблеми в практичній діяльності юриста», присвячений 130-й річниці з дня народження професора Петроградського
університету Ю. Новицького. Відкриваючи засідання, керівник Юридичної служби Київської Митрополії УПЦ, священик О. Бахов та викладач Київської духовної Академії та Семінарії, ігумен Сільвестр
(Стойчев) розповіли про життя й мученицьку смерть Юрія Новицького.
У «круглому столі» взяли участь представники духовної та наукової спільноти, серед яких: доцент
кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України
Р. Гревцова; професор Академії адвокатури України Т. Конончук; заступник голови Синодального відділу з питань охорони здоров'я та пастирської опіки медичних закладів, протоієрей Геннадій (Батенко);
заступник голови Синодального відділу по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України, протоієрей Віталій (Приходько) та ін. Київський університет права НАН України
був представлений деканом юридичного факультету М. Короленком, завідувачем Юридичної клініки
«Фенікс» О. Бринзанською та викладачем кафедри кримінального права та процесу Р. Перелигіною, які
перед учасниками «круглого столу» підняли питання співвідношення моральності та законності у формуванні громадянського суспільства та ролі юридичних клінік в етичному вихованні студентів-правників.
Крім цього, учасники «круглого столу» обговорили численні проблеми не лише з приводу моральної
відповідалності у відносинах між клієнтом та юристом, а й з приводу етичного виховання студентської
молоді. Присутні дійшли до спільної думки, що святий Юрій є взірцем юриста і науковця, який здійснював свою діяльність дотримуючись християнських чеснот.
Юрій Новицький народився 23 листопада 1882 року в м. Умань. У 1908 році він з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського університету св. Володимира та був залишений стипендіатом для підготовки до
професорського звання. У 1913 році отримав ступінь магістра з кримінального права та залишився приват-доцентом у Київському університеті св. Володимира. Сферою інтересів цієї визначної людини були кримінальне право та судочинство, він глибоко займався проблемою злочинів проти особистості.
У 1911 році Ю. Новицький створює у Києві притулок для дітей-сиріт, а роком пізніше організовує другий після Петербурга в Російській Імперії ювенальний суд – для малолітніх осіб, особливістю якого було
те, що до дітей застосовувались заходи виховного характеру.
А в 1916 році він переїжджає до Петербурга щоб зайняти посаду чиновника з особливих доручень Міністерства внутрішніх справ Російської Імперії, а також починає викладати в Петербурзькому університеті
«Історію прокурорського нагляду в Росії». У цей час Юрій Петрович працював над фундаментальною
працею з історії руського кримінального права, яку пізніше було втрачено.
22 березня 1922 року Політбюро ЦК РКП(б) приймає до виконання план Л. Троцького щодо здійснення
заходів по вилученню церковного майна, який передбачав арешт членів Синоду, дискредитацію Патріарха
та проведення показових судових процесів щодо православного духовенства, що своєю кінцевою метою
мало фактичне знищення православної церкви.
У травні 1922 року в ході показового судового процесу в Петрограді було заарештовано 87 чоловік,
серед них був і Ю. Новицький. 13 серпня цього ж року він разом з митрополитом Петроградським
Веніаміном (Казанським), архімандритом Сергієм (Шеїним) та юрисконсультом Олександро-Невської
Лаври І. Ковшаровим були розстріляні на околиці Петрограда. Місце їх поховання невідомо.

Учасники «круглого столу»

НОВИНИ УЖГОРОДСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ

ВИПУСК СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ
В УЖГОРОДСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАН УКРАЇНИ

Днями в Ужгородському інституті КУП НАН України відбувся черговий випуск відділення перепідготовки. Цього разу
когорту правників Закарпаття
поповнило ще 27 спеціалістів,
з них – 5 випускників отримали
дипломи з відзнакою.
Вручення дипломів випускникам традиційно відбулося в урочистій обстановці. Випускників
привітав ректор університету,
професор Ю. Бошицький, поВАЩУК ОКСАНА
бажавши їм не зупинятися на
МИКОЛАЇВНА —
досягнутому і пам’ятати про те,
директор Ужгородського що справжній юрист навчається
інституту КУП НАНУ,
все життя. «Самовдосконалення,
кандидат юридичних наук, прагнення допомагати, принцидоцент
повість і порядність – ось запорука успіху правника!». За успіхи у навчанні та активність
у громадській роботі кращим випускникам інституту, а

саме, Є. Кучерявому, А. Буряк, В. Непійповій професор
Ю. Бошицький вручив почесні грамоти та цінні подарунки – трьохтомне видання наукової спадщини академіка
М. Василенко. Також подякою за внесок у розбудову Київського університету права на Закарпатті було нагороджено доцента М. Менджул.
Виступаючи перед випускниками та професорськовикладацьким складом, ректор також розповів про
останні новини університету та наголосив на стратегії
регіонального розвитку вишу, підкресливши, що метою
стратегії є відкриття структурних підрозділів у всіх областях України. Ю. Бошицький зауважив, що Ужгородський інститут за кількістю студентів наразі посідає
третє місце серед структурних підрозділів університету
та висловив надію, що інститут розвиватиметься й надалі як за кількісними, так і якісними показниками.
До привітань випускникам приєдналися також і
члени Державної екзаменаційної комісії, зокрема,
завідувач кафед-ри теорії та історії держави і права,
професор М. Іванов та професор кафедри цивільного та трудового права, доктор юридичних наук

Р. Шишка, які мали змогу особисто оцінити знання
випускників на державних іспитах.
Директор Ужгородського інституту, доцент О. Ващук побажала випускникам не забувати свою «alma mater», підтримувати зв’язки зі своїми викладачами та продов-жувати
традицію приводити на навчання в інститут своїх рідних
та близьких. Характеризуючи випускників у своєму напутньому слові О. Ващук зауважила: «Чим відрізняються
студенти, які здобувають другу вищу освіту? Вони точно
знають, що їм потрібна ця спеціальність, вони визначилися
з професією та врешті-решт вміють і хочуть навчатися. З
ними легко працювати... Сьогодні – знаменний день! Позаду три з половиною роки нав-чання, сесії, хвилювання та
державні іспити, сьогодні – підведення підсумків, вручення
дипломів. Більше ми не викладачі і студенти, ми – колеги!».
Після процедури урочистого вручення дипломів
зі словами подяки ректору та професорсько-викладацькому складу від імені усіх випускників виступила В. Непійпова, яка високо оцінила рівень викладання в інституті й побажала викладачам здоров’я,
творчої наснаги та успіхів у їх нелегкій справі.

«ТИ Є СИНОМ ВЕЛИКОЇ НАЦІЇ…»

Вивчаючи історію, завжди хочеться не лише прочитати про факти та постаті, а й побачити на власні очі
речі, які були свідками історичних подій, доторкнутися до «живої» історії. Таку можливість мали студенти
Ужгородського інституту, які відвідали меморіальну
кімнату-музей Президента Карпатської України Августина Волошина. Про постать А. Волошина можна
говорити багато: він був у центрі громадського і політичного життя краю, обирався послом до парламенту Чехословаччини, очолював Християнсько-народну
партію, був призначений прем’єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі. Апогеєм діяльності
відомого закарпатця стало його обрання Президентом
самостійної держави Карпатська Україна.
Міні-музей розмістився в одному із залів Ужгородського замка. Колись тут знаходилася духовна
семінарія, де майбутній президент спочатку навчався, а згодом сам читав лекції – перебуваючи на посаді професора. У будинку, де мешкало подружжя

Волошиних, нині знаходиться дитячий садочок, а
сама вулиця перейменована на вул. Волошина.
Відзначимо, що історія створення експозиції є унікальною, експонати збирали по крихіткам та привозили до Ужгорода з багатьох країн світу. Першими
експонатами були документи, передані Службою Безпеки України в Закарпатській області від ФСБ Російської Федерації. Вони були вилучені в А. Волошина
під час його арешту працівниками СМЕРШу в Празі.
Серед переданих речей – особистий записник Волошина, кілька візиток, фотознімки, листи. Але найбільше
експонатів було передано його родичами, які мешкали
у Словаччині. Культурна спадщина Волошина нараховувала близько півтори тисячі речей: десятки книжок,
Меморіальна кімната-музей в якій зібрані експонати
чисельні документи, рукописи, статті на світську й
Президента Карпатської України А. Волошина
церковну тематику. Сьогодні ці та інші реліквії може
спадщина А. Волошина цілком заслуговує, щоб попобачити кожен відвідувач Меморіального музею.
Щороку Ужгородський замок відвідують сотні сісти належне місце в культурно-історичному й політисяч гостей з України та всього світу, адже творча тичному розвитку Закарпаття та всієї України XXІ ст.

ТВОРИТИ ДОБРО ПРОСТО…

«Нова доба нового просить слова…»

Волонтерська робота, благодійність, допомога
нужденним – студенти завжди намагалися брати активну участь у подібних соціальних проектах. Не є
винятком і студенти Ужгородського інституту КУП
НАНУ. Напередодні новорічних свят в Ужгороді
набув поширення благодійний рух «Творити добро
просто!», активними учасниками якого стали й наші
викладачі та студенти.
Першими акціями, до яких ми долучилися були
благодійний аукціон та акція «Стань Дідом Морозом!», у рамках котрих були зібранні новорічні
подарунки для дітей-сиріт Закарпатської області.
Обов’язковою умовою для бажаючих долучитися до
збору подарунків стало написання новорічного послання від Діда Мороза тим, хто чекає на диво більше, ніж будь-хто інший, а головним подарунком для
нього є родинний дім та рідні люди поруч. Можемо
запевнити, що це було найскладнішим завданням.
Приємно відзначити, що успіх перших акцій став
запорукою подальшого розвитку благодійного руху.
Наразі ужгородські благодійники збирають кошти
для допомоги маленьким хворим діткам. Першим
паростком цієї доброї справи стала акція «Поділись
обідом». Організатори запропонували ужгородцям
віддати на благодійність суму грошей, яку вони щодня витрачають на обід. Як виявилося, є достатньо
велика кількість людей, які виявили бажання щомісяця добровільно здавати кошти у розмірі вартості обіду на благодійність. Таким чином, основним гаслом
благодійного руху стало: «Зібрати не тисячі гривень
від кількох благодійників, а кілька гривень від тисячі
людей!». Ще однією особливістю руху є те, що кошти
збираються на допомогу саме закарпатським родинам.
Люди, що долучаються до руху, як правило, знають
особисто кому допомагають та можуть приймати безпосередню участь у подальшій долі своїх підопічних.
Висловлюємо щиру вдячність ініціаторам руху «Творити добро просто!» та його головному організатору –
Студії елегантних свят «Родзинка».

Вручення подарунків дітям-сиротам
від волонтерського руху

У час, коли в незалежній
Україні так болісно і довго
народжується правове суспільство з високою правовою
культурою, важливим є підготовка професійно свідомого,
інтелектуально
досконалого
правника із розвиненим внутрішнім імперативом службового обов’язку, повагою до закону тощо. Першочергово це
завдання лягає на плечі вищих
закладів, серед
ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА ПАЩУК — навчальних
викладач кафедри гуманітарних яких одним із провідних у цій
галузі є Київський університет
дисциплін КУП НАНУ
права НАН України.
Маючи змогу бути знайомою з контингентом студентів заочної форми навчання, що здобувають вищу освіту
в різних навчальних закладах Закарпатської області, хочу
зробити деяке порівняння. Переважна більшість студентів
Ужгородського інституту КУП НАН України – це особистості, що вже відбулися як професіонали, добросовісні
виконавці, або які перебувають у свідомому пошуку себе.
Серед них зовсім не багато вчорашніх випускників загально-освітніх шкіл, вибором професії у яких часто займаються батьки, і цей вибір далекий від дитячої мрії.
Тож, працюючи зі студентами нашого навчального
зак-ладу, відчуваєш цілеспрямованість аудиторії, її бажання отримати нові знання, вміння і навички, прагнення удосконалити себе як професіонала (багато з них
здійснюють юридичну практику як секретарі судових
засідань, помічники адвокатів, нотаріусів тощо).
Однак після проведення ряду письмових робіт з україн-ської мови (за професійним спрямуванням) та риторики довелося встановити невтішний результат: культура
усного та писемного мовлення майбутнього юриста має
важкі хронічні вади, яких негайно треба позбуватися.
Зрозуміло, що на Закарпатті є ряд об’єктивних причин,
які впливають на рівень мовленнєвої культури, зокрема:
– потужний діалект, яким, на жаль, не захоплюються чи
вивчають як культурний феномен, а намагаються використовувати в діловій сфері, або навіть у процесі навчання;
– русофільство, що має глибокі історичні корені, а звідти й неаргументоване вживання русизмів у мовленні;
– уживання словакізмів, мадяризмів, чехізмів, полонізмів, у зв’язку з географічною близькістю цих країн та
проживанням представників цих національних меншин
та території краю;
– загальна русифікація інформаційного простору в
Україні, як тенденція сучасної політичної влади;
– недосконалість мови права загалом, у тому числі
мови за-конів, підзаконних актів, навчальної та наукової літератури тощо.

Беззаперечним є той факт, що розвинена мовна
культура є вагомою ознакою фахової культури правника. Саме мовно-термінологічна компетентність,
як найістотніша складова загальної професійної
компетентності, повинна бути першоосновою фахової ерудиції та культури спілкування.
Під час вивчення багатьох професійно орієнтованих та
фахових дисциплін студенти дізнаються, що представників юридичної професії завжди відрізняло надзвичайно
уважне ставлення до мови слова, його вживання у юридичних текстах та публічних виступах. А професійні та
мовленнєві здібності й доробки представників різних
правничих шкіл – О. Кістяківського, М. Карабчевського,
А. Коні, В. Плевако – золотими літерами вкарбовані в
історію вітчизняної юриспруденції та судової риторики.
На сьогоднішній день наші зусилля повинні бути
спрямовані максимально на майбутні фахові потреби
правника, формування такого високого рівня мовної
культури, фахової ерудиції, комунікативної компетенції, який доз-волить підтримувати високу планку професіоналізму в будь-якій юридичній сфері на
рівні зростаючих вимог суспільства, професійної
корпорації, споживачів професійних правничих послуг. У найближчому майбутньому наші випускники–юристи діятимуть в умовах значної конкуренції
через зростання кількості юристів, а також у зв’язку
з серйозним професійним ризиком, адже будь-яка
професійна помилка може призвести до втрати високого професійного іміджу або навіть роботи.
На жаль, у процесі підготовки юриста, надто
мало уваги приділяється на розуміння мовної специфіки права. Це вкрай важливо, бо саме так можна
сформувати повагу до слова та навички обережного
ставлення до мовного вираження правових норм, і
саме зі студентської лави.
Тож у процесі викладання курсів української мови
за професійним спрямуванням, назріла необхідність
кардинального перегляду застарілих державних
стандартів щодо мовної підготовки правників.
Дуже актуальним було б введення до навчальних плавнів спеціалізованих мовних курсів, що мають фахове
спрямування, як от – «Вступ до юридичної термінології» на першому курсі, «Лінгвістика права», «Юридична
публіцистика» чи інші варіанти на старших курсах.
Впровадження таких курсів суттєво вплине на підвищення рівня фахово-мовної культури, ерудиції
правознавців. Це дасть змогу удосконалити юридичне писемне мовлення, якість нормотворчого процесу, юридичних послуг, публічного мовлення, а також
позитивно вплине на ефективність правозастосування та престиж професії правника.
Що ж, можливо, сучасні Зелецькі та Плевако ще здивують нас, адже «нова доба нового просить слова»?!
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НОВИНИ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ
НОВИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ – ОБ’ЄКТ ОБГОВОРЕННЯ
У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАН УКРАЇНИ

На обговоренні нового кримінального
процесуального кодексу України

У рамках Всеукраїнського тижня права в Рівному відбувся
«круглий стіл» на тему: «Проблеми реформування системи кримінальної юстиції в умовах набрання чинності новим КПК України». У ньому взяли участь представники суду, прокуратури, адвокатури, право-охоронних органів та науковці.
Співорганізаторами наукового заходу стали, зокрема, кафедра загально-теоретичних правових дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України та Рівненська обласна
Асоціація українських правників.
Предметом обговорення були проблемні питання практичної реалізації норм нового Кримінального процесуального
кодексу України, а саме: загальні засади кримінального провадження; суд, сторона обвинувачення та сторона захисту:
проблемні питання процесуального статусу; процесуальні
джерела доказів за новим КПК України.
З привітальним словом до учасників «круглого столу» звернувся модератор заходу, завідувач кафедри загально-теоретичних
правових дисциплін РІ КУП НАНУ, голова Рівненської обласної
організації Асоціації українських правників С. Оверчук, який зазначив, що набрання чинності новим КПК України також вимагає
реформування і системи всієї кримінальної юстиції. Новели процесуального законодавства у процесі їхньої практичної реалізації
викликали багато спірних питань, вирішити які можна шляхом їх
спільного обговорення, узагальнення юридичної практики та прийняття відповідних рекомендацій. Він також окреслив коло найго-

стріших проблем, пов’язаних з прийняттям процесуального кодексу, серед яких: деформація повноважень правоохоронних органів,
реалізація участі народу у здійсненні правосуддя, забезпечення
змагальності сторін, впровадження інституту слідчого судді.
Суддя апеляційного суду Рівненської області, доцент РІ КУП
НАНУ В. Іващук у своїй доповіді на тему: «Запобіжні заходи за
новим КПК України» акцентував увагу присутніх на обставинах,
що беруться до уваги при обранні запобіжного заходу та підставах
його застосування. Він також наголосив на необхідності врахування у правозастосовній діяльності органів кримінальної юстиції
практики Європейського Суду з прав людини.
А начальник слідчого відділу Рівненського міського відділу
УМВС України в Рівненській області В. Фесюк окреслив проблеми практичної реалізації ухвал про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, технічне забезпечення яких для
правоохоронних органів до цього часу не вирішено.
У доповіді адвоката, доцента РІ КУП НАН України, кандидата
юридичних наук А. Мартіросяна були висвітлені проблеми правового статусу захисника за новим КПК України. Зокрема, він розкритикував монополізацію юридичних послуг адвокатами, що, на
його думку, суперечить рішенню Конституційного Суду України
№ 12-рп/2000 від 16 грудня 2000 року.
Заступник начальника слідчого управління УМВС України в
Рівненській області В. Приймак наголосив на необхідності врегулювати на законодавчому рівні розгляд слідчим суддею клопотань
про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих дій
«невідкладно», зокрема, такої невідкладної процесуальної дії як
огляд житла чи іншого володіння особи.
Старший прокурор відділу процесуального керівництва при
провадженні досудового розслідування органами внутрішніх
справ та підтримки державного обвинувачення прокуратури Рівненської області О. Станкевич розкрив особливості статусу прокурора в кримінальному процесі згідно нових вимог законодавства. Присутні науковці відзначили невідповідність встановлених
кодексом повноважень прокурора на стадії досудового розслідування конституційним функціям прокуратури.
Інформаційне повідомлення про створення Рівненського обласного центру з надання безоплатної вторинної пра-

В ОРБІТІ ПОШУКУ – ГУМАНІТАРИСТИКА
Гуманітарний – це завжди той, що засвідчує свою причетність
до людського. Оскільки гуманітарне пізнання спрямоване на
творення світу згідно з вищими людськими ідеалами, а також на
творення самої людини, актуалізуючи невичерпний потенціал її
внутрішнього «Я», гуманізація є найважливішим фактором гармонійного розвитку людини і суспільства. Творчий пошук і пронесення істини через глибини власної душі й розуму – це те, що
дозволяє зберегти основу людського, протиставити технократичному механіцизму невгамовний неструктурований, часто хаотичний, глибоко інтимний і особистісний світ.
Приблизно ці та інші міркування були закладені в основу ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми
гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні
стратегії», що відбулася в Рівненському інституті Київського університету права НАН України за ініціативи кафедри гуманітарних
дисциплін. Її проведення засвідчило водночас і нагальну потребу
ствердження особливої ролі гуманітарного знання у зв’язку з формуванням нової трансгуманістичної парадигми, яка піддає ревізії
усе людське, і його неперехідну роль та значення у світі культури.
Особливістю проведення цього заходу було те, що конференція транслювалася в on-line, і кожен, хто прагнув долучитися до
наукового діалогу, отримав таку можливість. Важливо й те, що
конференція відбувалася у нещодавно відкритій, облаштованій
за найновітнішими вимогами сучасного дизайну конференц-залі. Учасниками конференції стали науковці престижних вищих
навчальних закладів України, зокрема: Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Київського національного
лінгвістичного університету; Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка; Тернопільського національного економічного університету; Львівського національного
університету імені Івана Франка; Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Національного
педагогічного університету ім. Драгоманова; Запорізького національного університету; Національного університету «Одеська
юридична академія»; Одеського національного політехнічного

Учасники конференції
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Обговорення особливої ролі гуманітарного знання у звʹязку
з формуванням нової трансгуманістичної парадигми

університету; Національного університету «Острозька академія»;
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника; Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара; Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К.Д. Ушинського; Донецького національного
технічного університету; Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»; Запорізького
національного технічного університету; Національного університету водного господарства та природокористування тощо.
Відкрив конференцію в.о. начальника управління освіти і науки Рівненської обласної держадміністрації П. Коржевський, який
наголосив на пріоритеті гуманітарної політики в сучасній державі
й особливому статусі гуманітарного знання. З вітальним словом
до присутніх звернулася проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Київського університету права Національної академії
наук України Г. Левківська. Вона зачитала привітання від ректора
КУП НАНУ Ю. Бошицького, без підтримки якого цей захід не
отримав би належного резонансу.
Виступи відомих в Україні фахівців (С. Пальчевський – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної і соціальної
педагогіки та управління освітою Рівненського державного гуманітарного університету; І. Хом’як – доктор педагогічних наук,
професор, академік Академії вищої школи України, завідувач кафедри української мови і літератури Національного університету
«Острозька академія»; Б. Кир’янчук – професор, завідувач кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету; О. Кириленко – кандидат соціологічних наук,
доцент кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету), які прозвучали на пленарному засіданні,
достатньо окреслили магістралі сучасного гуманітарного пошуку.
Дискусії, які розгорнулися на секційних засіданнях, мали плідний і евристичний характер. Прикметно, що учасники конференції засвідчили свою готовність до проведення спільних міжкафедральних наукових семінарів, монотематичних «круглих столів».

Фото на згадку

вової допомоги озвучила завідувач сектора правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів
Головного управління юстиції у Рівненській області Р. Назарчук.
Зміст висновку експерта за новим Кримінальним процесуальним кодексом України розкрив у своїй доповіді старший викладач
кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» С. Гонгало. Він, зокрема, зазначив, що надмірна
деталізація положень п. 5 та п. 6 ст. 102 КПК є недоречною, оскільки вони охоплюються вимогами криміналістичних методик щодо
проведення окремих (конкретних) видів експертиз.
У своєму виступі доцент Рівненського інституту КУП
НАН України Б. Шолудько зупинився на проблемних питаннях судової експертизи як засобу забезпечення змагальності
сторін у кримінальному провадженні. Зокрема, він підняв
проблему витрат, пов’язаних із залученням спеціалістів, перекладачів та експертів при наданні безо-платної правової
допомоги (ст.ст. 120, 122 КПК України).
Різнобічний підхід представників судових, правоохоронних
та правозахисних органів до аналізу нового КПК України надав
можливість об’єктивно оцінити як позитивні моменти цього кодексу, так і недоліки, які належить усунути у майбутньому.
У процесі обговорення учасники «круглого столу» дійшли
спільної думки про необхідність удосконалення нового Кримінального процесуального кодексу України.

У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАНУ
ВІДБУЛИСЯ МАЙСТЕР-КЛАСИ
Н. КАРПАЧОВОЇ ТА С. МАТТЕЙССЕНА
У Рівненському інституті КУП НАН України відбулися майстер-класи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
1998−2012 рр. Н. Карпачової та Омбудсмена м. Роттердам С. Маттейссена (Нідерланди).
Майстер-класи відомих науковців у Рівненському інституті
КУП НАН України вже стали традиційними. Керівництво закладу глибоко переконане, що висококваліфікований спеціалістюрист має бути всебічно розвиненою особистістю, адже в епоху
комп’ютеризації та інформатизації престижну роботу отримують лише ті, хто глибоко оволодів юридичними знаннями, має
ораторські здібності, високий рівень аналітичного мислення й
обов’язково вільно володіє кількома іноземними мовами.
Яка ж користь від зустрічей з іноземними науковцями та відомими постатями юриспруденції для студентів? По-перше, це
можливість підвищити рівень знання іноземної мови. По-друге,
сприятливе середовище для розвитку компетентнісної обізнаності у сфері юриспруденції. По-третє, це спілкування з науковою
інтелігенцією світу, котра є гідним прикладом для наслідування. І
тут вплив майстер-класів не можна недооцінити.
13−14 лютого 2013 року з офіційним візитом до Рівненського
інституту завітали, зокрема, Уповноважений Верховної Ради з
прав людини 1998−2012 рр. Н. Карпачова та Омбудсмен м. Роттердам (Нідерланди) С. Маттейссен. Майстер-класам поважних
гостей передувала презентація оновленої аудиторії № 301 ім. О.
Малиновського. Саме в оновленій аудиторії Н. Карпачова проводила майстер-клас для студентів на тему: «Актуальні проблеми
захисту прав людини: український та міжнародний дискурс». А
паралельно в конференц-залі пан Маттейссен проводив майстерклас на тему: «Довіра омбудсмену та Європейська конвенція про
захист прав людини». Після закінчення обох майстер-класів був
укладений Меморандум про співпрацю між Київським університетом права НАН Украї-ни та Комунальним закладом «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини» Рівненської обласної ради. Згідно з цим меморандумом студенти Рівненського
інституту КУП НАН України проводитимуть благодійні акції та
братимуть участь у заходах дитячого будинку з метою підтримати
дітей, що залишились без батьківської опіки.

Під час майстер-класу С. Маттейссена

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ ВІДДІЛЕННЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА АСПІРАНТУРИ КУП НАНУ

тивної життєвої позиції, впевненості в собі,
15 лютого 2013 року в Київському унітворчої наснаги та невичерпного оптимізму.
верситеті права Національної академії наук
Також з вітальною промовою до випускників
України відбулася урочиста церемонія врузвернувся проректор з адміністративно-госпочення дипломів випускникам заочної та задарської роботи В. Бойко, який подякував стуочно-дистанційної форми навчання відділендентам-випускникам за їх плідну співпрацю з
ня післядипломної освіти та аспірантури.
університетом та висловив сподівання на встаТеплі привітання, радість та хвилювання
новлення взаємовигідного партнерства.
випускників, позитивні емоції всіх присутніх
Завідувач відділення дистанційного навстворювали піднесену атмосферу урочистості.
чання Б. Кушнір запевнив аудиторію, що за
Проректор з наукової роботи, кандидат
високими інформаційними технологіями, що
юридичних наук, доцент О. Чернецька відвикористовуються в Київському університеті
крила урочисту церемонію та привітала
права НАН України, велике майбутнє, адже
випускників з цією значною подією. Вона
вони дають змогу одержати юридичну освіту
також висловила сподівання, що наші виза допомогою персонального комп'ютера чепускники в майбутньому – це правознавцірез всесвітню мережу Internet.
професіонали, які здатні критично мислиЧимало теплих слів висловили представти, приймати гідні та справедливі рішення
ники професорсько-викладацького складу
в інтересах людини та суспільства. Прорекуніверситету, зокрема, завідувач кафедри
Фото на згадку
тор зачитала слова привітання випускникам
теорії та історії держави і права, кандидат
від ректора, професора Ю. Бошицького, який на той час перебував у відрядженні. історичних наук В. Іванов та завідувач кафедри господарського права та процесу, канЗ вітальним словом до випускників звернулася проректор з науково-педагогічної ро- дидат юридичних наук С. Бевз. Викладачі висловили сподівання, що випускники наботи КУП НАН України, кандидат юридичних наук, доцент М. Глух, яка побажала завжди збережуть у своєму серці те тепло, яке надав університет за період навчання,
випускникам успіхів в усіх справах, наполегливості, невичерпної енергії, завзяття, та а отримані знання – стануть запорукою майбутніх успіхів.
висловила впевненість, що випускники Київського університету права НАН України
Випускники висловили глибоку повагу всьому колективу університету за їх самовідзаймуть чільне місце на дану працю, високий проринку правничої профе- фесіоналізм та побажали
сійної праці й сприяти- подальшої невичерпної
муть забезпеченню верхо- творчої енергії, натхненвенства права в Україні. ного пошуку на ниві
Проректор з гумані- освітянської діяльності.
тарної освіти та виховНаказ по університету
ної роботи Г. Левківська про присвоєння студенподякувала вступникам там кваліфікації «Юрист»
за їх активну участь у за спеціальністю «Правоблагодійній акції «Пе- знавство» та відрахування
редай тепло своєї руки їх зі складу студентів VІ
маленькій дитині», яка курсу відділення післядипередбачає турботу про пломної освіти та аспіранВиступ проректора з наукової роботи О.Чернецької на церемонії дітей-сиріт, а також по- тури оголосила завідувач
Випускники відділення післядипломної освіти
вручення дипломів випускникам післядипломної освіти
бажала випускникам ак- відділення Н. Авраменко.

СТУДЕНТИ КУП НАНУ
ВИВЧАЮТЬ КОСМІЧНЕ ПРАВО
П’ятий семестр 2012–2013 навчального року студенти третього курсу Київського університету права НАН
України розпочали із вивчення незвичної, на перший
погляд, нав-чальної дисципліни «Космічне право».
Автором першого в Україні підручника з національного та міжнародного космічного права є директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Міжнародного центру космічного права, доктор
юридичних наук, професор, академік НАН України, почесний ректор КУП НАНУ Ю. Шемшученко.
Під час проведення лекції Ю. Шемшученко акцентував увагу студентів на питаннях космічного права (як
науки і, як нав-чальної дисципліни), вітчизняного досвіду в галузі розвитку науки й освіти міжнародного
космічного права.
Особливу зацікавленість студентів викликав аналіз
законодавства України про космічну діяльність та перспективи подальшого розвитку цієї галузі в Україні.
Студенти третього курсу висловлюють слова щирої
вдячності ректорові, професорові, заслуженому юристу
України Ю. Бошицькому за надану можливість вивчати
космічне право саме з вуст автора.

Студенти КУП НАНУ відзначили
День святого Валентина
В Україні День святого Валентина відзначається по-різному.
Студентський парламент КУП НАНУ обрав відзначення
цього свята, яке прийшло до нас від студентства Європи, у
формі листування та проведення вікторини. Форму ж листівок, у вигляді сердець, студенти виготовили самостійно,
додаючи до кожної з них креативність.
Під час проведення вікторини пізнавального характеру
студенти мали можливість через транскрипцію дізнатися
про вітальні слова 43-ма мовами світу із шести тисяч зафіксованих мов на планеті.
Студенти вирішили креативно підійти до святкування
Дня святого Валентина. Вони віншували викладачів та
працівників університету блакитними повітряними серцями, на яких зображено логотип університету із зазначенням: «Вчитися, щоб перемагати!». Цим самим студенти започаткували свою традицію свята. Переможці
вікторини були відзначені рекламними зошитами.

КОНЦЕПЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАННЯ
«ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ»
Ефективність та результативність навчально-виховного процесу у вищій школі вирішальною мірою залежить
від двох ключових осіб – викладача і студента. Безперечно, процеси навчання та виховання можуть бути повноцінними лише тоді, коли вони є взаємними, коли навчається і виховується не лише студент, а й викладач.
На сучасному етапі розвитку освіти вищому навчальному закладу потрібен викладач спроможний до
саморозвитку й самовизначення в ситуації, яка постійно змінюється, відкритий до соціального замовлення освіти, готовий до самовдосконалення, якісної,
майстерної реалізації знань, умінь та навичок у професійній діяльності. Від того наскільки високим є
рівень професійної майстерності педагога, залежить
кінцевий результат навчального процесу. У свою чергу, розвиток педагогічної майстерності викладача тісно корелює з його ставленням до себе, вимогами до
своєї діяльності, особистісними якостями.
Тому, оцінка діяльності професорсько-викладацького складу – це найважливіша оцінка якості освітнього
процесу в Київському університеті права Національної академії наук України. Вона надає можливість
отримати об’єктивну інформацію про діяльність викладача; встановити ступінь відповідності викладан-

ня, вимогам встановленим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України; встановити причини
підвищення або зниження якості викладання професорсько-викладацького складу.
Необхідно зауважити, що упродовж трьох років КУП
НАНУ традиційно проводить анкетування «Викладач
очима студентів». В анкетуванні беруть участь студенти
ІІ–V курсів та магістратури, денної форми навчання юридичного факультету та факультету міжнародних відносин.
Головною метою анкетування є зв'язок між діяльністю
викладача та результатами цієї діяльності, які проявляються у засвоєнні студентами життєво необхідних і професійних компетенцій, рівні їхньої культури, ерудиції,
вмінні використовувати теорію на практиці.
Студентам необхідно чесно й щиро відповісти на запитання анкети задля спільного вирішення проблеми
розвитку нашого Університету. Від об’єктивності оцінок
залежатиме підвищення якості навчально-виховного
процесу в КУП НАНУ.
На переконання керівництва університету дослідження такого типу сприятимуть підвищенню ефективності професійної діяльності викладачів КУП НАНУ,
стимулюватимуть співпрацю обох сторін нав-чального
процесу – викладача і студента.

СТУДЕНТИ КУП НАНУ ПРОВЕЛИ ТРАДИЦІЙНЕ СВЯТО,
ПРИСВЯЧЕНЕ ДНЮ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ
У КУП НАНУ 23 лютого відбулися урочистості
присвячені Дню захисника Вітчизни. День захисника Вітчизни – це свято тих, хто захищав, захищає і

Звіт командира взводу С.Марченка
ректору КУП НАНУ Ю. Бошицькому

буде захищати мирне небо над головою наших співвітчизників, національні інтереси нашої держави,
честь і гідність її громадян.
У своєму вітальному слові ректор університету
Ю. Бошицький зазначив, що цього дня ми повертаємось пам’яттю й серцем до незабутніх сторінок
минулого, щоб ще раз осягнути, кому зобов’язані
мирним небом над головою, можливістю жити, надавати якісну юридичну освіту.
Зокрема С. Марченко, командир взводу студентів
КУП НАНУ, які навчаються на військовій кафедрі,
рапортував ректорові про успішне навчання 170 студентів вишу на військовій кафедрі.
З нагоди свята студенти університету підготували для військовослужбовців та всіх присутніх
музичні вітання. У виконанні студента В. Дениса
прозвучала пісня «Как молоды мы были», студентка Ю. Дімітрова виконала пісню «Намалюю тобі»,
а В. Гаврилюк (Містер університет) зі своєю партнеркою виконали бальний танок.
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КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

П ітер П ауль Р убенс

Пітер Рубенс – видатний фламандський живописець,
один з найвизначніших представників епохи бароко.
Народився Рубенс 28 червня 1577 року в Антверпені.
Його батько – Ян Рубенс жив в епоху правління герцога
Альби та був старшиною міста Антверпена. За свою прихильність ідеям Реформації потрапив в опалу та мусив з
сім’єю емігрувати за кордон.
Дитинство Пітер провів спочатку в Зігені, а потім у Кельні. І лише в 1587 році, після смерті батька, його сім'я отримала можливість повернутися на Батьківщину.
Вченість батька та мудрість матері зіграли величезну
роль у вихованні Рубенса. Майбутні його успіхи в мистецтві, в науках, в знанні мов, в дипломатії – багато в чому
відбулися завдяки турботам матері.
Загальну освіту Рубенс здобув у єзуїтській колегії. Займатися живописом він почав дуже рано. Його вчителями були
Тобіас Вергагт, Адам ван Ноорт та Отто ван Вен, які спромоглися прищепити молодому
художнику любов до всього античного.
У 1598 році Рубенс був прийнятий вільним майстром в Антверпенську гільдію святого
Луки, а в 1600 році вирушив до Італії щоб вивчити здобутки італійського живопису епохи Відродження. У 1601 році він вступив на службу до мантуанського герцога Вінченцо
Гонзагі. За час перебування в Італії Рубенс створив офорт за мотивами стінопису Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Скопіював для себе також і центральну частину стінопису
Леонардо «Баталія при Ангіарі».
Згодом повернувшись на батьківщину Рубенс відкриває
власну граверну майстерню. Уже в його перших після повернення картинах проявилося прагнення до переробки
італійських вражень у дусі національних художніх традицій. Створені ним на початку 1610 року монументальні
релігійні композиції «Воздвиження Хреста», «Воскресіння Лазаря», «Зняття з Хреста», «Терновий вінець» та
«Розп'яття» відзначені характерними для живопису бароко театральністю композиції, драматизмом, бурхливим
рухом, яскравими колірними контрастами. Водночас у
них вже вгадуються риси повнокровного, життєствердного реалізму, що повністю розкрився в подальшій творчості художника. Тоді ж Рубенс виконав декілька парадних
портретів у дусі нідерландських традицій XVI ст. «Автопортрет з дружиною Ізабеллою Брант», «Автопортрет з
мантуанськими друзями» та інші, що відрізняються інтимною простотою композиції та стриманим вишуканим колоритом. До кінця 1610
року Пітер Рубенс отримав широке визнання та популярність.
З 1612 по 1620 рік складається зрілий стиль Рубенса. Звертаючись до тем, почерпнутих
з Біблії й античної міфології, художник трактує їх з винятковою сміливістю та свободою.
Фігури людей, античних божеств, тварин, зображені на тлі квітучої й плодоносної природи або величної фантастичної архітектури сплітаються в картинах Рубенса у складні
композиції, то гармонійно урівноважені, то пронизані буйною динамікою. З пристрасною
«язичницькою» життєлюбністю Пітер Рубенс відтворює повнокровну красу оголеного
людського тіла у картинах «Викрадення дочок Левкіпа» «Персей і Андромеда», «Венера
і Адоніс», оспівує чуттєву радість земного буття в картинах «Союз Землі і Води». Поступово відмовляючись від характерного для його ранніх робіт локального кольору, художник досягає виняткової майстерності в передачі щонайтонших градацій світла й кольору.
Істотне місце у творчості Рубенса зайняв пейзаж: ландшафти з могутніми деревами,
що гнуться за вітром, здіймаються пагорбами, зеленими гаями й долинами, хмарами, що

нестримно мчать, наприклад
«Пейзаж з веселкою». Пронизана відчуттям могутність
стихійних сил природи або,
навпаки, поезії мирного буття,
світлотіні, що відрізняються
сміливою динамічною грою,
вони сприймаються як узагальнений поетичний образ
фламандської природи.
У своїй художній майстерні
Рубенс виконував на замовлення європейської аристократії
численні монументально-декоративні композиції, у тому числі й цикл картин «Історія Марії
Медічі» для французького королівського двору. З винятковою майстерністю та чуттєвою переконливістю відтворював Рубенс фізичний вигляд та особливості характеру
моделі в парадних портретах цього періоду. Особливою віртуозністю та ліричністю
відрізняються інтимні портрети Рубенса, у тому числі «Портрет камеристки інфанти
Ізабелли», в якому він за допомогою прозорих колірних переходів та м'яких рефлексів
передає поетичну чарівливість моделі.
З 1611 по 1618 рік Рубенс виступив і в якості архітектора, побудувавши з особливою
пишністю власний будинок в Антверпені. У 1626 році, втративши свою першу дружину
Ізабелу Брант, Рубенс на якийсь час залишив живопис та зайнявся дипломатичною діяльністю, відвідав Англію та Іспанію, де познайомився з живописом Тіциана та роботами
інших іспанських майстрів.
Новий період у творчості художника розпочався в 1630 році. Він багато працював
у прид-баному їм замку Стен в Елевейті, де писав поетично натхненні портрети своєї
другої дружини, Олени Фурман «Венера в мехах» та сцени сільських свят «Кермеса» і
«Селянський танець», що наповнені грубуватим реалізмом і бурхливою захоплюючою
життєрадісністю. У цей період живопис Рубенса стає більше інтимним і задушевним,
колорит його картин втрачає багатоколірність та будується на багатстві барвистих відтінків, витриманих у гарячій, емоційно насиченій червоно-коричневій гаммі. Віртуозністю
живопису, суворістю і лаконізмом відзначені пізні роботи художника, зокрема «Портрет
Олени Фурман», «Олена Фурман з дітьми», «Три грації» та «Вакха».
У творчості Рубенса яскраво виражені потужний реалізм і своєрідний фламандський варіант стилю бароко. Всебічно обдарований,
блискуче освічений, Рубенс зарано здобув величезного
творчого розмаху, щирих поривів та бурхливого темпераменту. Природжений живописець-монументаліст,
графік, архітектор-декоратор, оформлювач театральних
видовищ, талановитий дипломат, що володів декількома
мовами, учений-гуманіст, він користувався особливою
прихильністю при князівських та королівських дворах
Мантуї, Мадрида, Парижа, Лондона.
На схилі днів Рубенс покинув двір та закинув майстерню. Він мешкав тепер за містом, серед своїх колекцій і картин, у замку Стен, оточеному прекрасним
парком. Замок був схожий на прижиттєвий музей, але
Олена внесла в нього тепло домашнього вогнища. Звичок своїх Рубенс не змінив: навіть хворий, він кожен
день працював, але манера його змінилася. Помер видатний художник 30 травня 1640 року в Антверпені.

Гектор Берліоз – творець програмної симфонічної музики
Берліоз увійшов в історію
як сміливий художник, розширивши виразні можливості музичного мистецтва, як
романтик, гостро відобразив
духовні пориви свого часу, як
композитор, тісно зв'язав музику з іншими видами мистецтв, як творець програмної
симфонічної музики здобув
завоювання романтичної епохи та утвердився у творчості
композиторів XIX століття.
Народився Луї Гектор Берліоз 11 грудня 1803 року в ЛаКот-Сент-Андре на південному сході Франції у сімʹї лікаря.
Дитячі роки Берліоз провів у провінції, де чув народні
пісні та познайомився зі стародавніми міфами. На відміну
від деяких інших відомих композиторів того часу, Гектор
не був вундеркіндом. Він почав займатися музикою лише
у дванадцять років, тоді ж він став писати невеличкі композиції й аранжування. Із-за заборони батька, Берліоз так і
не навчився грати на фортепіано. Однак добре грав на гітарі, флажолеті та флейті. Він вивчав теорію музики лише по
підручниках без викладача. Більшість його ранніх творів
були романсами та камерними композиціями.
У березні 1821 року він закінчив середню школу в Греноблі, а в жовтні, у віці 18 років, Берліоз виїхав до Парижа,
щоб вступити на медичний факультет як цього хотіли його
батьки, але сам Берліоз тяжів до музики.
Незважаючи на несхвалення батьків, у 1824 році він офіційно покинув вивчати медицину, щоб продовжити кар'єру
композитора. Розуміючи, що без серйозної підготовки неможливо стати композитором він вступає у 1826 році до
Паризької консерваторії та бере уроки у Жана-Франсуа
Лесюера. Протягом наступних двох років, за словами
Берліоза, його життя освітлювали «три удари блискавки»:
знайомство з творами Шекспіра, Гете та Бетховена. Це
подальші щаблі духовного дозрівання. Але була ще одна
блискавка, що не мала відношення до музики.
У 1827 році Париж відвідала нова англійська драматична трупа на чолі з видатним трагіком Кемблом та актри-
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сою Сімпсон. Берліоза надзвичайно схвилював талант
Гарріет Сімпсон, він покохав її з першого погляду. Кохання до видатної актриси, ірландки за походженням, змусило Берліоза не зважаючи ні на що досягнути творчого
успіху та визнання публіки.
Закінчивши консерваторію Берліоз отримує Римську
премію за академічну неноваторську кантату «Остання
ніч Сарданапала». У цей період він створює не лише чисто
симфонічні твори, а й твори, в яких вільно поєднуються
вокальні та оркестрові епізоди. Задуми їх завжди незвичні
й несуть у собі заряд енергії.
У 1830 році Берліоз створює «Фантастичну симфонію»
з підзаголовком: «Епізод з життя артиста», прем’єра якої
відбулася п’ятого грудня того ж року. Вона відкриває
нову еру програмного романтичного симфонізму, ставши шедевром світової музичної культури. Це свого роду
музичний роман зі складним психологічним підтекстом.
Програма написана Берліозом заснована на факті біографії самого композитора – романтичній історії його кохання до англійської драматичної актриси Гарріет. Проте
автобіографічні мотиви в музичному узагальненні набувають значення загальноромантичної теми самотності
художника в сучасному світі.
Після отримання премії він змушений був вирушити до Італії за умовами стипендіата. П'ятнадцять місяців, проведених Берліозом в цій країні, збагатили
його безцінними новими враженнями. Але його творчість в цей період обмежується лише двома увертюрами «Король Лір» та «Роб Рой».
Проте перше десятиліття після повернення до Парижа стало найпродуктивнішим в його біографії. Саме тоді
були створені програмна симфонія по Байрону «Гарольд в
Італії», опера «Бенвенуто Челліні», реквієм «Велика меса
по померлих», драматична симфонія «Ромео і Джульєтта» для солістів, хору та оркестру, «Траурно-тріумфальна
симфонія» для духового оркестру, а також вокально-симфонічний цикл «Літні ночі». У1832 році він вдруге зустрів
Гарріет з якою зав’язались романтичні стосунки. Згодом
вони одружилися, а вже наступного року в них народився
первісток – Луіс Берліоз.
У 1839 році він був призначений заступником бібліотекаря Паризької консерваторії. Щоб забезпечити себе і свою
сім'ю Берліоз працював музичним критиком, упродовж

п'яти років він писав статті для «Journal des débats», а
також для «Gazette musicale de Paris» та «Le rénovateur».
Попри те, що робота музичним критиком забезпечувала
непоганий прибуток, він її ненавидів, оскільки через це
у нього залишалось мало вільного часу щоб писати музику. Незважаючи на те, що Берліоз був авторитетним
музичним критиком, у своїх публікаціях він ніколи не
рекламував власні твори.
Незабаром смуга паризьких невдач змінилася періодом
успіхів за кордоном. У 1842–1863 роках Гектор Берліоз
багато гастролював у Німеччині, Австрії, Англії та інших
країнах як диригент – виконавець власних творів. Всюди
його приймали як одного з лідерів «прогресивного» напряму сучасної музики. Він зав'язав дружні стосунки з
Лістом та Вагнером.
З 1867 по 1868 рік він вчинив дві тривалі подорожі до
Росії, під час яких диригував своїми творами в Москві
і Петербурзі та зустрічався з багатьма російськими музикантами. Виступи Берліоза справили величезне враження на російську публіку. Музично-естетичні погляди В. Стасова й творчі принципи «Могутньої купки»
складалися під могутнім впливом його творчості. До
цього періоду відносяться, зокрема, драматична легенда «Засудження Фауста», ораторія «Дитинство Христа» та оперна дилогія «Троя».
Берліоз прожив трагічне життя, так і не отримавши визнання у себе на батьківщині. Похмурими, самотніми були
останні роки його життя. До важких обставин особистого
життя додалися почуття духовного відчуження від нових
тенденцій французької та європейської музики. Після опери «Беатріче і Бенедикт» він нічого не написав.
Ідеаліст з багатою та примхливою уявою, що схильний до різких емоційних перепадів він рятується від
розчарувань за допомогою іронії. Гектор Берліоз втілював собою тип художника-романтика. Як і для іншої романтичної натури, рамки «чистої», абсолютної музики
були для нього затісні, тому він звертався по допомогу
до театру, літератури, поезії та релігійної символіки. У
його творчості представлені змішані жанри. Для стилю
Берліоза особливо характерні мелодії широкого дихання, часто наділені ораторським пафосом, що складається з фраз нерівної тривалості та супроводжувані виразними, хоча й не занадто сміливими гармоніями.

КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО
Серед мальовничих пагорбів Поділля, там, де зливаються
води річок Буг та Бужок височіють потужні мури величного замку. Через своє розташування могутня фортифікаційна споруда
дістала назву «Меджибіж» – між двома Бугами.
Замок у Меджибожі дотується XVI століттям та виглядає
дуже велично. Сильні враження залишають як окремі споруди,
так і весь комплекс фортеці. Навіть у напівзруйнованому стані
він вражає своїми могутніми, колись неприступними стінами.
Досить успішно використані природні умови: замок побудований на пагорбі. Високі кам'яні стіни, що оточують всі споруди,
вдало підкреслюють контури фортеці, її оборонний характер.
Комплекс замкових споруд складають: три вежі (Офіцерська
– складається з ромбоподібної триярусної різнорівневої частини
з виступаючим у бік річки кутом, до якого з обох сторін примикають по дві попарно з'єднані напівкруглі вежі, Лицарська
– розташована у північно-західній частині замку та винесена за
лінію стін замку для оборони центральних воріт цитаделі, а також Північна – прибудована до барбакану у вигляді витягнутого
восьмигранника, який у верхній частині значно поступається
круглому цоколю, завдяки чому утворюється тераса з елегантним чавунним балконом), два замкові корпуси, чотири службові
приміщення, замкова церква, арочний міст та замкові стіни. Але
всі ці споруди різних часів. Історична доля вимагала численних
перебудов, починаючи з XII–XIII століть і закінчуючи XIX століттям. Замок має форму видовженого трикутника, що на сході
впирається гострим кутом у мис.
Подвір'я замку має довжину 130 м, найбільшу ширину (з західного боку) – 85 м, його площа складає 0,75 га. Товщина мурів – до 4 м, висота у найвищих місцях сягає 17 м. Двір фортеці
оточений кам'яними зубчастими стінами з вежами по кутах. Всередині до стін прибудовані різного призначення господарські та
житлові будівлі. Посеред замкового двору знаходиться церква.
Біля самого входу у фортецю впритул до західної стіни прибудовано прямокутну споруду з великими віконними прорізами.
Головний східний фасад будівлі прикрашений бароковим фронтоном. Будова швидше за все була призначена
для житла. Судячи з усього, це споруда більш пізнього
часу, свідченням чого є стрільчастої форми вікна, що
пробиті в західній кріпосній стіні.
У ХІІ ст. Меджибіж був центром удільного князівства. Вже на той
час Меджибізька фортеця була цитаделлю, яку захищали земляні
вали. Ядро цього форпосту давньоруських часів виявили на глибині
одинадцяти метрів внаслідок розкопок на замковому подвір'ї.
Під час монголо-татарського нашестя замок у Меджибожі
було знищено за наказом монголів, через що на сто років його
історія переривається. З переходом Поділля під владу литовців на цих землях запанували князі Коріатовичі, які почали
активно будувати оборонні споруди.
У 1540 році споруда переходить у власність до знатного магнатського роду Синявських. Меджибіж два століття був під їх
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владою. У цей час Меджибізький замок був важливим форпостом для всього краю, адже активізувалися напади турків. Це змушувало Синявських утримувати та удосконалювати цю споруду.
Тому в цей період розбудували та реконструювали замок. Це
будівництво затягнулось на 46 років. Замок розширили на захід,
об’єднавши мурами Офіцерську та Лицарську вежі.
У 1566 році Меджибіж витримав облогу татарської орди.
П’ятдесят років потому до міста підійшло стотисячне крим-

ське військо, проте на штурм фортеці не наважилося. А під час
бурхливих козацько-польських битв фортеця переходила з рук в
руки: то до козаків, то до поляків, то до турків. На початку повстання 1648 року фортеця була захоплена козаками Максима
Кривоноса, а наступного 1649 року під мурами відбувся запеклий бій між польським військом та козацькими полками Данила Нечая. У 1650 році Б. Хмельницький по дорозі до Кам’янця
стояв зі своїм обозом під Меджибожем. Поляки змушені були
залишити фортецю і її зайняв гетьман, але ненадовго.
Не витримала Меджибізька фортеця лише турецької агресії
1672 року, коли армія Мухаммеда ІV спромоглася підкорити
ще й могутній Кам’янецький замок. Меджибіж став адміністративним центром Санджаку, це тривало 27 років. Перебуваючи у фортеці, турки значно зміцнили її та прикрасили на
східний зразок, а церкву перетворили на мечеть. У 1686 році,
після дворічної облоги, турки залишили фортецю. Згідно Карловицької угоди 1698–1699 років, Поділля знову опинилося у
складі Польщі і в Меджибіж повернулися польські феодали.
Наприкінці ХVІІ століття фортеця поступово стала втрачати своє оборонне значення, перетворюючись на замокпалац. Було засипано землею всі нижні яруси фортечних
споруд. Над двоповерховими кам’яницями, пристосованими для оборони, надбудовується житловий поверх у стилі
барокко. Над барбаканом зводиться банкетний зал та четвертий і п’ятий яруси східної вежі.

Студенти Київського університету права НАН України
вшановують красу і силу рідної мови

Участь студентів КУП НАНУ у роботі усного журналу

Напередодні Міжнародного дня рідної мови Комітет наукових та студентських зв’язків студентського
парламенту КУП НАНУ ініціював проведення усного журналу «Краса і сила рідної мови». Унікальна
форма проведення заходу дозволила емоційно та
яскраво передати невимушену атмосферу обговорення нагальних проблем щодо пізнання студентством культур і мов народів світу.
У роботі усного журналу взяли участь почесні іноземні гості, зокрема, директор відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) М. Свантнер
та ректор Російської державної академії інтелектуальної
власності (Російська Федерація) І. Близнець.
Ведучими заходу стали представники студентського парламенту КУП НАНУ, а саме, О. Кулик та
С. Морданинець. Вони зробили короткий екскурс з
історії відзначення Міжнародного дня рідної мови.
За їх словами, з шести тисяч розмовних мов світу половині загрожує зникнення. ЮНЕСКО прагне

підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи до власного народу.
Серед «сторінок» журналу – декламування поезій: озвучена «Молитва до мови» Катерини Мотрич,
учасники декламували «Заповіт» Тараса Шевченка
дев’ятьма мовами світу, зокрема: українською, азербайджанською (у перекладі Сулеймана Рустама), білоруською (у перекладі Янки Купала), вірменською
(у перекладі Гегама Саряна), грузинською (у перекладі Симона Чиковані), російською (у перекладі
Олександра Твардовського), англійською (у перекладі Джона Віра), болгарською (у перекладі Дмитра
Методієва), німецькою (у перекладі Гедди Ціннера),
угорською (у перекладі Йожифа Валдапфела).
У роботі усного журналу також взяв активну участь студент спільної українсько-болгарської програми Т. Колєв.
На завершення заходу учасники усного журналу «Краса
і сила рідної мови» разом із дуетом бандуристів «Кум та
кума» Національного університету культури та мистецтва
виконали ліричні та патріотичні українські пісні.
За увагу до найактуальніших тем суспільного життя, які було піднято під час заходу, студентам висловив подяку ректор Київського університету права
НАН України Ю. Бошицький: «Пріоритети університету спрямовані на максимальне сприяння та всебічний розвиток студента-правника. Ґрунтовні знання
державної мови у поєднанні з опануванням кількох
іноземних мов, сприятимуть конкурентоспроможності на ринку праці в юридичній сфері». Він наголосив, що вивчення іноземних мов та багатомовність
є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги.
Студентський парламент і члени наукового товариства студентів КУП НАНУ щиро вдячні ректорові, професорові, заслуженому юристу України Ю. Бошицькому за надану можливість реалізації проведення усного
журналу на міжнародному рівні.

Після другого поділу Польщі, Меджибіж відійшов до Російської імперії. З 1730 по 1831 рік власником містечка і замку став
Адам Чарторийський та його сини, які присягнули імператриці
Катерині II, оскільки на той час Меджибіж вже входив до складу
Подільської губернії Російської імперії.
У добу володіння замком Чарторийськими було реконструйовано церкву, розбито сад та квітники. У 1792 році Меджибіж став штабом польського патріота Тадеуша Костюшко.
За участь у польському повстанні 1830–1831 років держава
конфіскує замок у Чарторийських та передає військовому відомству. Корпуси замку переплановуються для прийому високоповажних гостей, фортечні мури увінчують декоративними
зубчастими парапетами, північно-східну круглу вежу надбудовують у формі восьмигранного обсягу зі стрільчастими дверними та віконними отворами, стіни всіх будівель покривають
вапняним тиньком білого кольору. Увесь комплекс позбувся
вигляду оборонної споруди та перетворився на білосніжний
палац, який з тих пір часто називали «Білий Лебідь».
Варто знати, що восени 1846 року, перебуваючи у складі
археологічної комісії на Поділлі, фортецю відвідав видатний
український поет і художник Т.Г. Шевченко.
З 1896 по 1914 рік в замку розміщувався елітний 12-й Охтирський полк, яким опікувалася княгиня Ольга Романова. Вона, як
стверджують історики, неодноразово бувала у Меджибожі. У
1917 році у фортеці була ставка Павла Скоропадського.
За радянських часів до початку 1930-х років у Меджибізькому замку квартирували різні військові підрозділи. Пізніше
в ньому розмістили маслозавод, і це завдало пам'ятнику великої шкоди. Потім будівлі замку пережили випробування
Другої світової війни. Але найбільших втрат замок зазнав від
місцевої влади, яка дозволила місцевим жителям розібрати
фортецю на будівельний матеріал для зведення сільради та
окремих садиб. Комплекс поступово перетворювався на руїну. Лише у середині 1960 року розпочалася реставрація замкових будівель. У подальші роки Меджибізька фортеця перетворилася на центр туризму на Хмельниччині.
У 2001 році Меджибізький замок отримав статус державного історико-культурного заповідника. У реставрованих
пристінних корпусах замку розгорнуто експозиції краєзнавчого та етнографічного музеїв, в яких зібрано багато експонатів, що розповідають про багатовікову історію фортеці, унікальну колекцію ікон, старожитностей та предметів
побуту. Заслуговує на увагу і картинна галерея сучасного
українського мистецтва. У колишньому Каретному залі розміщено музей пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.
А з 2004 року замок став більш відомим та популярним.
Тут почали проводити фестиваль – «Стародавній Меджибіж». Під час фестивалю відбуваються лицарські змагання,
бої, відтворення стародавнього побуту. Меджибізький замок
є однією з туристичних перлин України, що варто відвідати.

У КУП НАНУ ВІДБУВСЯ
ТРАДИЦІЙНИЙ ДЕНЬ
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
23 лютого 2013 року в КУП НАНУ відбувся День відкритих дверей, на який завітали майбутні абітурієнти – випускники шкіл та студенти випускних курсів коледжів міст Вінниці,
Полтави, Кременчука, Лубнів та Києва.
Майбутні студенти та їхні батьки познайомились з особливостями організації навчально-виховного процесу в КУП НАНУ,
відвідали бібліотеку, науково-криміналістичну лабораторію, мультимедійну аудиторію з вивчення іноземних мов, кабінет студентського парламенту, етнографічну кімнату, тренажерну залу тощо.
Ректор університету Ю. Бошицький розповів гостям про
концепцію розвитку університету, його перспективи та креативні проекти, в яких беруть активну участь студенти. Кожен
з присутніх мав нагоду поставити запитання, які його турбували. Декана юридичного факультету М. Короленко та декан
факультету міжнародних відносин М. Дей презентували свої
факультети та особливості їх функціонування. А проректор з
наукової роботи О. Чернецька інформувала абітурієнтів про
особливості вступної компанії 2013 року.
Повну інформацію про життєдіяльність КУП НАНУ охочі
могли довідатися з університетської газети «Калейдоскоп університетських подій», яка розповсюджувалася серед гостей.

Знайомство майбутніх студентів та їх батьків
з концепцією розвитку КУП НАНУ
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Інтелектуальна власність в Україні:
проблеми теорії та практики: збірник
матеріалів науково-практичної конференції від 22 лютого 2012 року./
Національна академія наук України,
Київський ун-т права, Міжнародний
центр правових проблем інтелектуальної
власності при Ін-ті держави і права ім.
В.М. Корецького. Вип. 3. – К. : Ви-дво
Європ. ун-ту, 2012. – 182 с.
У збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій актуальним проблемам інтелектуальної власності, опубліковано статті науковців і правознавців, які на фаховому рівні досліджують проблеми права
інтелектуальної власності.
Автори аналізують теоретичні та практичні питання щодо
становлення та розвитку як національного законодавства
України, так і міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється проблемам
правотворення у сфері інтелектуальної власності, службового винахідництва, охорони комерційних позначень.
Бошицький Ю.Л. Правове регулювання
службового винахідництва: проблеми теорії та практики: монографія / Ю.Л.
Бошицький, М.М. Яшарова; НАН України,
Київський ун-т права, Міжнародний центр
правових пробл. інтелект. власності при
Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького.
– К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 260 с.
Бібліогр.: с. 165-175.
Монографія присвячена актуальним питанням теорії
та практики правового регулювання службових винаходів в Україні та містить авторські пропозиції щодо відповідного вітчизняного законодавства. У монографії всебічно й детально аналізуються нормативна база, наукові думки, а також матеріали судової практики щодо
використання службових винаходів. На підставі чого
визначено недоліки правового забезпечення та з урахуванням світового досвіду окреслені шляхи подальшого
опрацювання законодавчого регулювання службового
винахідництва в Україні.
Робота може бути корисною для науковців, викладачів юридичних вузів, студентів та безпосередньо
практикуючим юристам.
Європейська юридична освіта і наука:
збірник матеріалів VІІ Міжнародної
науково-практичної конференції
12-14 жовтня 2012 р. / МОНУ молодьспоту, Київський ун-т права НАН
України, Закарпатський держ. ун-т;
редкол.: Бошицький Ю.Л., Ващук
Ф.Г., Чернецька О.В., [та ін.]. – К.:
Ліра-К, 2012. – 300 с.
У збірнику матеріалів VII Міжнародної
науково-практичної конференції опубліковані наукові статті, які присвячені питанням сучасного стану та проблемам
розвитку юридичної освіти і науки в умовах євроінтеграції,
аналізу готовності вищої юридичної освіти України до
входження у загальноєвропейський освітній простір.
Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів,
студентів та всіх тих, хто цікавиться проблемами сучасного стану юридичної освіти та науки.

Закони Мерфі
За твердженням «Вікіпедії», «Закон Мерфі» – жартівливий філософський
принцип, який можна сформулювати таким чином: якщо існує вірогідність
того, що якась неприємність може трапитись, то вона обов’язково здійсниться.
Закони Мерфі стали продукувати різні рекламні агентства, політики, прості
жартівники, і його використання розширилось майже на всі галузі людської
діяльності, у тому числі до сфери дії закону потрапили наукові дослідження.
Коротке визначення сучасних наук:
Якщо зелене та смикається – це біологія.
Якщо погано пахне – хімія.
Якщо не працює – фізика.
Закони наукових досліджень:
На захист своєї теорії завжди можна привести достатню кількість досліджень.
Якщо факти не підтверджують теорію, від них треба позбутися.
Істина – у науці. Не дозволяйте фактам вводити вас в оману.
Проста та прийнятна брехня корисніша за складну та незрозумілу істину.
Якщо ти не знаєш, що саме ти робиш – роби це ретельно.
Робота в команді надзвичайно важлива. Вона допомагає звалити вину на інших.
Закони великих відкриттів:
Всі великі відкриття робляться помилково.
Існують лише помилки.
Що для одного – помилка, для іншого – вихідні дані.
Ніщо так не сприяє успішному запровадженню нововведень, як
відсутність перевірок.
Будь-яку технологічну проблему можна вирішити, маючи достатньо
часу та грошей.

Кросворд
По горизонталі:
5. Особа чи організація, які матеріально підтримують будь-яку діяльність без
одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені
(назви), торгової марки. 6. Людина, що забула минуле, відмовилася від
національних традицій, втратила моральні орієнтири, цінності. 10. Вчинок,
дія, вигадка, що виходить за межі звичайних норм. 11. Те, що дає добрі
наслідки в чому-небудь, якийсь зиск. 12. Право особи, яка виконувала
зобов'язання іншої особи, пред'являти до неї зворотну вимогу про повернення
витрат. 16. Сповіщення, розпорядження або заклик, привітальна промова
тощо, адресовані народові, якому-небудь колективові, організації,
спеціалістам якої-небудь галузі. 18. Представник, довірена особа організації,
установи, що виконує різні доручення, завдання. 19. Людина для особистих
послуг у домі. 20. Титул монарха у деяких країнах Сходу. 21. Спільне
обговорення, вирішення певних питань. 24. Неправдиві слова, вчинки, дії. 26.
Юридична, документальна підстава права на певні дії, на особливе положення,
на майно, на володіння товаром (що переходить від продавця покупцеві). 27.
Життєпис якої-небудь людини. 30. Хитра і спритна у вчинках людина. 33.
Книга для запису справ, документів, майна, земельних володінь, обліку
наявності, руху коштів та цінностей тощо. 34. Рівність сторін у їхніх
взаємовідносинах. 35. Громадська оцінка суспільної вагомості індивіда,
соціальної групи, професійної категорії тощо. 36. Вирок суду, постанова,
розпорядження якої-небудь організації, зборів.

По вертикалі:
1. Службове становище, пов'язане з виконанням певних обов'язків у якійнебудь установі, на підприємстві. 2. Підстава, привід для якої-небудь дії,
вчинку. 3. Висловлювання осуду, докори різкими, образливими словами. 4.
Рекламне чи дитяче видання або путівник на одному аркуші, який складається
паралельними згинами й не потребує розрізання під час читання. 7. Урочиста
офіційна обіцянка додержувати певних зобов'язань, клятва вірності якійнебудь справі. 8. Масові збори з приводу обговорення якихось злободенних
питань, переважно політичних. 9. Почуття презирства, відсутність поваги до
кого-небудь. 13. Офіційна розписка встановленої форми про прийняття
грошей, документів, багажу, повідомлень, цінностей. 14. Кожна з послідовних
ланок у системі підпорядкованих один одному органів державного управління,
судових, партійних тощо. 15. Оточення, середовище, навколишня обстановка.
17. Службова особа, яка здійснює розслідування обставин, пов'язаних зі
злочином. 22. Юридична чи фізична особа, яка має право на користування
чимось. 23. Особа, якій доручено наглядати за якою-небудь роботою. 25.
Вказівка або порада діяти певним чином. 28. Заздалегідь обдуманий план,
намір, переважно таємний, вартий осуду. 29. Людина, яка суворо дотримується
певного способу мислення, порядку, певних звичок, надаючи великого
значення формальній стороні справи. 31. Короткий текст, уміщений на чомунебудь. 32. Періодичні засідання представницького органу, суду, наукової
установи чи громадської організації, а також період таких засідань.

Сучасні проблеми правової системи
України: збірник матеріалів IV
Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2012 р. / МОНУ
молодьспорту, Київський ун-т права
НАН України; редкол.: Шемшученко
Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька
О.В. [та ін.]. – К.: Ліра-К, 2012. – 514 с.
У
збірнику
матеріалів
IV
Міжнародної науково-практичної конференції опубліковані статті провідних правознавців, молодих учених, аспірантів та студентів України, Республіки
Польща, Республіки Болгарія, в яких аналізуються
теоретичні та практичні проблеми сучасного стану
розвитку правової системи. Збірник може бути корисним для науковців, викладачів та всіх тих, хто цікавиться проблемами сучасного стану національної
правової системи
«Часопис Київського університету
права» – юридичний науково-теоретичний щоквартальник, заснований у 2001
р. Київським університетом права НАН
України та Інститутом держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України.
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ПИСЬМЕННИКИ-ЮРИСТИ
Юрій Олеша

Юрій Олеша народився у 1899 році в
Єлисаветграді (теперішній Кіровоград)
у польській католицькій сім'ї. У трирічному віці разом з батьками переїхав
до Одеси. Навчався у гімназії при
Рішельєвському ліцеї.
Першим опублікованим твором став
вірш «Кларимонда» (1915 р.), який був
надрукований у газеті «Южний вестнік».
По закінченні гімназії в 1917 році вступив до юридичного
факультету Одеського університету, у вільний час підробляв
помічником нотаріуса.
У 1922 році він переїжджає до Москви. Першим твором, який
прославив письменника, став роман-казка «Три товстуни»,
написаний у 1924 році. У 1930-і роки на замовлення МХАТу
Олеша написав на основі твору п'єсу. За мотивами казки згодом
було створено балет на музику Віктора Оранського та знято
фільм режисером Олексієм Баталовим.
Публікація у Часописі «Красная новь» роману «Заздрість»
викликала полеміку в пресі. Головний герой роману, інтелігент,
мрійник та поет виявляється непотрібним і зайвим у новому
радянському устрої. А через два роки Олеша написав за цим
твором п'єсу «Змова почуттів».
Жоден з усіх видатних творів Олеші не завоював у Радянській
Росії такої популярності, як «Три товстуни». Його творчість залишалася невідомою та закритою для більшості читачів країни.
У роки війни Олеша жив в евакуації в Ашхабаді, потім повернувся до Москви. Обстановка, створена сталінським режимом у
країні і в культурі, гнітюче впливала на Юрія Олешу. У 1930-х
роках багато друзів і знайомих письменника були репресовані,
головні його твори з 1936 року не друкувалися і не згадувалися
офіційно (заборона була знята лише в 1956 році).
Важливе місце у спадщині Олеші займає книга «Жодного дня
без рядка» (опублікована в 1961 році, після смерті письменника).
У 1999 році вийшло доповнене видання «Книга прощання». Ця
книга незвичайна. Це і автобіографія, і роздуми автора про себе і
про те, що відбувається навколо. Він починає з того, що сам розповідає про виникнення книги: «Книга виникла внаслідок переконання автора, що він повинен писати... Хоч і не вміє писати так,
як пишуть інші». Він так і пояснював, що повинен писати, оскільки він письменник, але саме цього йому й не дають робити.
У листі дружині він пояснив свій стан: «Просто та естетика,
яка є істотою мого мистецтва, зараз не потрібна, навіть ворожа
– не проти країни, а проти банди, яка встановила іншу, підлу,
антихудожню естетику». Про те, що дар письменника не був їм
втрачений, свідчать чисельні записи у щоденнику.
В останні роки життя Юрія Карловича можна було побачити
в Будинку літераторів у Москві. Помер один з найталановитіших письменників того часу Юрій Олеша в 1960 році. Його
поховали на Новодівичому кладовищі у Москві.

Марсель Пруст

Народився Марсель Пруст 10 липня
1871 р. у Парижі. Літературний талант
Пруста виявився ще в роки навчання у
ліцеї Кондорсе (1882–1889 рр.). Разом
з іншими ліцеїстами юнак видавав
рукописний журнал «Бузковий огляд»,
в якому з'являються перші оповідання
юного генія «Затемнення» і «Хмари».
У 1889 році Пруст закінчує ліцей і
отримує ступінь бакалавра словесності.
Наступні два роки Пруст служив в армії в Орлеані. Після
повернення до Парижа навчається на юридичному факультеті
Сорбони. Там він отримав учений ступінь з юриспруденції, а
пізніше й з літератури. Під час навчання в університеті Пруст
став завсідником паризьких салонів, зробивши сходження
соціальними сходинками від буржуазних салонів до аристократичної вітальні графа Робера де Монтеск'є-Фезенака. У
салоні мадам Арман письменник-початківець познайомився з
Анатолем Франсом, завдяки якому спромігся опублікувати
свою першу книгу – збірник оповідань «Розради і дні», передмова до якого була написана самим А. Франсом. Метр французької літератури високо оцінив пробу пера юного літератора,
хоча більшість критиків негативно відгукнулися на вихід
збірника, характеризуючи його як твір дилетанта.
У лютому 1907 року Пруст опублікував у газеті «Фігаро» статті, де спробував проаналізувати два поняття, яким призначено
було стати ключовими в його пізній творчості, а саме – пам'ять і
почуття провини. Влітку 1909 року він написав есе «Проти СентБева»; згодом з цього есе виріс багатотомний роман під назвою
«У пошуках втраченого часу». А його другий роман під назвою
«У квітучому саду» був визнаний гідним престижної
Гонкурівської премії. Так Пруст несподівано став знаменитим.
Помер Марсель Пруст 18 листопада 1922 року від запалення легень у своїй оздобленій корковим дубом спальні, де
провів останні роки свого життя, прагнучи ізолювати себе
від паризького галасу та бруду.
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