ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ
НОМЕРА
СТОРІНКА РЕКТОРА
МІЖНАРОДНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
КУП НАН УКРАЇНИ –
ШЛЯХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
ОСВІТИ ТА НАУКИ

КУП НАН УКРАЇНИ ВІТАЄ
З ДНЕМ ЗНАНЬ!
Шановні викладачі, співробітники та студенти
Київського університету права НАН України
щиро вітаю Вас з Днем знань — справжнім всенародним
Святом мудрості, доброти і людяності!
Свято 1 вересня, завжди залишається в пам'яті
кожної людини. Дехто асоціює його зі шкільними
роками, а комусь більше запам'ятались роки навчання у
ВУЗі. Втім 1 вересня ‒ це всенародне свято, адже тільки
завдяки знанням людина досягла сучасного розвитку.
Саме з цього дня починається незвіданий, цікавий і
водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень,
до самостійного життя.
Тож бажаю студентам на цьому шляху підкорити
нові вершини знань, досягти омріяної мети та зустріти
добрих і надійних друзів. Я переконаний, що Ваші здібності
та наполегливість стануть запорукою визначних успіхів
у дорослому житті.
Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен Ваш крок.
Зростайте мудрими, досягайте високих результатів,
будьте активними у громадському житті університету.
Бажаю Вам міцного здоров'я, впевненості у власних
силах та відвертого прагнення до нових знань, адже
ЗНАННЯ ‒ це сила!

НОВИНИ НАУКОВОГО
ЖИТТЯ
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ
РАДИ З НАГОДИ
ПРИСВОЄННЯ
ЗВАННЯ «ПОЧЕСНОГО
ДОКТОРА КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НАН УКРАЇНИ »
В.ДУРДИНЦЮ ТА
В. БАТЛЕРУ (США)

МІЖНАРОДНЕ
ПАРТНЕРСТВО
ГІСТЬ КУП НАН
УКРАЇНИ , ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРОЦЕДУРНОГО
ПРАВА УНІВЕРСИТЕТУ
М.ГЕНТ (БЕЛЬГІЯ)
ЙОГАН ЮРО

НОВІ ПАРТНЕРИ
УНІВЕРСИТЕТУ
ЮРИДИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
РОСІЙСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

У СФЕРІ
ПРАВОЗНАВСТВА
ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ
КУП НАН УКРАЇНИ З
ВІДМІННИМ ЗАХИСТОМ
МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
У VARNA FREE
UNIVERSITY (БОЛГАРІЯ) !

Ректор КУП НАН України,
професор, заслужений юрист України

Ю.Бошицький

КЛЯТВА ПЕРШОКУРСНИКА
К и ї вс ь ко го у н і в е р с и т е т у п ра ва НАН У к ра ї н и
Я, першокурсник Київського університету права
Національної академії наук України, перед своїми
батьками, викладачами, почесною президією урочисто
КЛЯНУСЬ!
Гідно нести ім`я студента Київського університету права Національної академії наук України
КЛЯНУСЬ!
Постійно удосконалювати свої знання та вміння
і передавати їх наступним поколінням
КЛЯНУСЬ!

НОВИНИ
РІВНЕНСЬКОГО
ІНСТИТУТУ

НОВИНИ
УЖГОРОДСЬКОГО
ІНСТИТУТУ

ВРУЧЕННЯ
ДИПЛОМІВ
ВИПУСКНИКАМ
РІВНЕНСЬКОГО
ІНСТИТУТУ КУП
НАН УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
ПІДГОТУВАВ
НОВИХ ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ЗАКАРПАТТЯ

Бути вірним Україні, традиціям студентів Київського університету права Національної академії
наук України
КЛЯНУСЬ!
Завжди керуватись принципом пріоритетності
прав і свобод громадянина, повсякчас ставати на
захист його честі та гідності
КЛЯНУСЬ!
Віддавати свої сили та знання на благо нашої
незалежної України
КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!

СТУДЕНТСЬКЕ
ЖИТТЯ

КРОК ДО
ПРЕКРАСНОГО

СТУДЕНТИ КУП
НАН УКРАЇНИ ПІД
ЧАС «ЄВРО-2012»

У КУП НАН УКРАЇНИ
ВІДБУЛОСЯ ОСВЯЧЕННЯ ХРЕСТА
КАПЛИЧКИ НА
ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО НЕСТОРА
ЛІТОПИСЦЯ

СТОРІНКА РЕКТОРА
МІЖНАРОДНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ КУП НАН УКРАЇНИ –
ШЛЯХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ ТА НАУКИ
Стратегічним
завданням державної освітньої
політики в Україні
на сучасному етапі, згідно Національної доктрини
розвитку освіти, є
вихід освіти, набутої в Україні,
на ринок світових освітніх послуг, поглибленЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ
ня міжнародного
БОШИЦЬКИЙ —
ректор Київського університету співробітництва,
права НАН України, професор, розширення учасЗаслужений юрист України
ті навчальних
закладів у проектах міжнародного рівня. При цьому, пріоритетними напрямками державної політики
щодо розвитку освіти в Україні є: особистісна
орієнтація освіти; формування національних
і загальнолюдських цінностей; створення для
громадян рівних можливостей в отриманні
освіти; постійне підвищення якості освіти,
оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу та ін.
Київський університет права НАН України
системно підходить до питання інтеграції в
європейське та світове освітянське співтовариство, яке виражається в поступовому
розвитку співробітництва з відомими зарубіжними університетами, організаціями, асоціаціями, агентствами, фондами й
установами. Результатом плідної співпраці
КУП НАН України з іноземними закладами
та установами є: реалізація низки міжнародних проектів, проведення конференцій,
участь працівників університету в різноманітних міжнародних програмах, які фінансуються урядами провідних зарубіжних
держав, що в цілому дає можливість розширювати кордони міжнародного співробітництва, підвищувати ефективність співпраці
та зміцнювати вже існуючі відносини.
У 2011 році КУП НАН України уклав
угоду про співпрацю з Варненським вільним університетом ім.Чорноризця Храбра, який вважається найкращим вищим

навчальним закладом Болгарії та має
сертифікат якості з правом визнання Європейського додатку до диплому – у 2009
році, ECTS LABEL – у 2010 році. Varna
Free University – четвертий за величиною
університет у Болгарії з вищою оцінкою
державної акредитації. Це єдиний болгарський університет, що має спеціальний
знак якості та визнання у галузі освіти на
території Європейського Союзу – ECTS
Label та DS Label, а диплом цього університету є добре відомим та визнаним у ЄС.
Згідно з Меморандумом про співробітництво, який був підписаний між двома вузами
у березні 2011 року, вже з жовтня 2011 року
розпочалась реалізація спільної магістерської програми. Студенти КУП НАН України спеціальностей «Міжнародне право» та
«Правознавство» мають унікальну можливість взяти участь у цій програмі та отримати два дипломи: КУП НАН України та ВВУ.
Основною метою магістерської програми
є підготовка високопрофесійного корпусу
юристів-міжнародників, котрі досконало застосовуватимуть законодавство різних країн для захисту прав громадян поза межами
України, у міжнародних організаціях, а також представлятимуть інтереси зарубіжних
фірм, іноземців в Україні та захищатимуть
інтереси держави на міжнародному рівні.
Студенти,
які
навчаються
за
магістерською
програмою
«Право
Європейського Союзу», мають унікальну
можливість, по-перше – отримати два
дипломи; по-друге – мати преференції при
працевлаштуванні в Україні, Болгарії та
країнах-членах ЄС; по-третє – брати участь
у проектах за програмами, що реалізуються
в Болгарії, зокрема: TEMPUS, PHARE, LLP
/ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO
DA VINCI, JEAN MONNET/, INTERREG,
FP6, FP7 тощо.
Студенти-магістри, які беруть участь
у програмі, мають можливість навчатися
один семестр у магістратурі болгарського
вузу. При цьому, вони залишаються студентами КУП НАН України та за індивідуальним графіком складають ті предмети,
які не вивчаються ними у Варненському
вільному університеті. Хочу зазначити, що

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ СПІЛЬНОЇ
УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКОЇ

організація такого навчання є одним із найголовніших практичних кроків у реалізації
основних положень Болонської декларації.
Її головне завдання, як відомо, і полягає в
синхронізації систем вищої освіти з метою
усунення перешкод для мобільності студентів, викладачів і дослідників поміж країнами-учасницями. Такі програми сприяють
забезпеченню свободи руху знань через
кордони. Крім того, за свідченнями студентів, досвід, набутий під час навчання за
спільною магістерською програмою, підвищує їх конкурентоспроможність на сучасному світовому ринку праці.
У липні 2012 року в Київському університеті права НАН України та Варненському
вільному університеті відбувся перший випуск магістрів, які навчалися за подвійною
магістерською програмою за спеціалізацією «Право Європейського Союзу».
Впровадження спільної магістерської
програми дозволило не лише студентам, а й
науковцям нашого вищого навчального закладу співпрацювати з провідними науковцями Болгарії та Європи. Університет також
є ініціатором та активним учасником європейських дослідних та освітніх програм,
а завдяки спільній магістерській програмі
наші студенти мають змогу брати активну
участь в усіх цих проектах.
Київський університет права НАН України
запрошує до співпраці у започаткованому
проекті – магістерській програмі, з метою
зміцнення зв’язків університетської освіти
та науки, а також інтеграції навчально-виховного процесу та наукового пошуку до
європейського освітянського простору. У
подальшому університет планує відкриття
магістерських програм з університетами
Словаччини, Чехії, Польщі, Хорватії тощо.
Вважаємо, що такі проекти сприятимуть
інтеграції України до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та наукового
простору, адже європейський вибір України
– це рух до стандартів демократії, інформаційного та інтелектуального суспільства,
що базується на принципі верховенства
права та забезпечення прав і свобод людини
та громадянина.

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
МАГІСТРІВ

«ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ»
Шумеляк Крістіна, 22 роки.

З 2007 року навчаюся в КУП НАН України, де
й отримала диплом бакалавра за спеціальністю
«Міжнародне право», а також продовжую
навчання в магістратурі за спеціальністю
«Міжнародне право» та одночасно за
спільною магістерською програмою «Право
Європейського Союзу». Для мене основним
мотивуванням для участі в цій програмі є
отримання можливості для розкриття власних
здібностей в освіті та здобути досвід роботи з
іноземними колегами. Участь у цій програмі
дозволила отримати не лише якісну європейську
освіту та досвід роботи на болгарських
підприємствах всього за один рік, а й поліпшити
свої знання іноземних мов.

Данилюк Ярослава, 22 роки.

Навчаюся в Київському університеті права
НАН України з 2007 року, де й отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Міжнародне
право», продовжую навчання в магістратурі за
спеціальністю «Міжнародне право» та одночасно за спільною магістерською програмою
«Право Європейського Союзу». Я бачу такі
переваги цієї програми, зокрема: можливість
отримання сучасної європейської вищої освіти
за спеціальністю, на яку є попит; стажування у
Посольстві Болгарії в Україні; невелика оплата
за навчання порівняно з іншими європейськими вузами.

К.Шумеляк та Я.Данилюк

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ З НАГОДИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ В.ДУРДИНЦЮ ТА В.БАТЛЕРУ (США)

Під час урочистого відкриття Вченої ради
Цього року на засіданні Вченої ради були вручені дипломи «Почесного доктора Київського університету права НАН України»
(Doctor Honoris Causa) та відповідні атрибути раднику Міністерства внутрішніх справ України, екс-прем’єр-міністру України, заслуженому юристу України В.Дурдинцю та доктору права, професору Пенсільванського університету В.Батлеру (США).
Почесне звання «Почесний доктор Київського університету
права НАН України» присвоюється вітчизняним та зарубіжним
науковцям, діячам науки і техніки, громадським діячам за особливі
заслуги перед Київським університетом права НАН України
у розвитку юридичної науки і освіти, високий професійний і
моральний авторитет в освітянських колах і в суспільстві.
Метою присудження почесної відзнаки є офіційне
відзначення та вшанування заслуг науковців, діячів науки і
техніки, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної
співпраці університету, сприяли налагодженню співпраці з
вітчизняними вищими навчальними закладами, мають значний
доробок у науковій та навчально-методичній діяльності.
У роботі Вченої ради взяли активну участь: голова Союзу юристів України, президент Всесвітньої асоціації юристів В.Євдокимов;
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президент юридичної фірми «Салком», доктор юридичних наук,
професор Є.Кубко; Міністр юстиції України (2007–2010 рр.), президент Інституту правової політики М.Оніщук; вчений секретар Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор О.Користін; перший секретар Посольства Республіки Болгарія
в Україні В.Узунов, а також представники органів державної влади,
провідних наукових установ та вищих навчальних закладів України.
Засідання відкрив ректор, професор Ю.Бошицький, який наголосив, що звання Почесного доктора Київського університету
права НАН України є найвищою почесною відзнакою Університету та присвоєно лише десятьом найвизначнішим громадським
і державним діячам, політикам, ученим України та світу. Рішення про присвоєння почесного звання В.Дурдинцю та В.Батлеру
було ухвалене Вченою радою університету 26 грудня 2011 року.
Відповідно до Положення «Про присвоєння почесного звання Почесного доктора Київського університету права НАН
України» номінанти зобов’язані були виступити з науковою доповіддю на урочистому засіданні Вченої ради.
Так, В.Дурдинець доповідав про правові засади захисту суверенітету України, її безпеку і оборону, зокрема, він зазначив, що

Фото на згадку

В.Батлер та В.Дурдинець під час засідання
захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. Він також наголосив, що й надалі вноситиме свій посильний
вклад у розбудову нашої країни.
А доповідь професора В.Батлера була присвячена юридичному перекладу, правосуддю та порівняльному правознавству. У ній особливу увагу професор зосередив на питаннях
застосування тексту іноземного законодавства та перекладах, які не мають статус офіційних.
Доповіді спонукали науковців до дискусії, по завершенню якої
ректор Ю.Бошицький перейшов до урочистої церемонії посвяти
у Почесні доктори (Doctor Honoris Causa). Під час посвяти вчений секретар О.Михайленко ознайомила присутніх з життєвими
та науковими досягненнями В.Дурдинця та В.Батлера.
На завершення засідання голова Союзу юристів України,
президент Всесвітньої асоціації юристів В.Євдокимов вручив
В.Дурдинцю та В.Батлеру почесні відзнаки Союзу юристів
України та висловив сподівання на розширення академічної
та наукової співпраці.

НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ КУП НАНУ

Ректор КУП НАН України взяв участь у ІХ міжнародній конференції
«Європейський шлях Грузії – Євросоюз та його європейські сусіди»

На особисте запрошення Віце-прем’єра
Грузії, державного Міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Г.Барамідзе, ректор КУП НАН України,
професор Ю.Бошицький взяв участь у роботі ІХ міжнародної конференції «Європейський шлях Грузії – Євросоюз та його
європейські сусіди», яка відбулася 10–12
липня 2012 року в м.Батумі (Грузія).
З вітальним словом до учасників
конференції звернувся Віце-прем’єр
Грузії, державний Міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Г.Барамідзе, зазначивши важливість
успіху Грузії на шляху євроінтеграції
для демократичних перетворень у Східній Європі в цілому. А єврокомісар з питань розширення та політики європейського сусідства Ш.Фюле зауважив, що
ЄС надасть Грузії вже у поточному році
22 мільйона євро – як технічну допомогу для прискорення інтеграційних процесів. Адже, як заявив Президент Грузії

Нові зустрічі ‒ нові партнери

Фото на згадку
М.Саакашвілі, вже восени 2013 року Грузія має отримати заявку на членство в ЄС. Доповідачами пленарного засідання
також були: Прем’єр-міністр Республіки Молдова В.Філат
та президент Європейської народної партії, екс-прем’єрміністр Королівства Бельгія У.Мартенс.
Ректор КУП НАН України, професор Ю.Бошицький
брав участь у дискусіях, пов’язаних з інтернаціоналізацією
науки та освіти, інтеграцією вищих навчальних закладів та
національних систем вищої освіти у загальноєвропейський
освітній простір. Крім того, він мав честь спілкуватися з віцепрем’єр-міністром Грузії, державним Міністром з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Г.Барамідзе;
спікером Парламенту Грузії Д.Бакрадзе; головою Комітету
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції
Б.Тарасюком та іншими видатними представниками
національної та зарубіжної політичної еліти.
Конференція була присвячена перспективам процесу євро-

інтеграції держав Східноєвропейського
регіону – сусідів ЄС. Захід проходив у
форматі пленарного засідання та роботи
2-х секцій, на яких розглядалися питання
проведення демократичних реформ, верховенства права, виклики світової безпеки, можливості економічної інтеграції
ЄС та полегшення особистих людських
контактів як каталізатора євроінтеграції.
У роботі конференції брали участь
високі посадові особи Грузії, Вірменії,
Болгарії, Молдови, Польщі, України,
Франції, Швеції та інших державчленів ЄС, представники керівних
структур ЄС, відомих міжнародних
організацій, дипломатичних, ділових,
наукових та освітніх кіл. Так, спікер
Парламенту
Грузії
Д.Бакрадзе
зауважив,
що
представницький
рівень конференції є значно вищим
ніж на попередніх конференціях. А
сама конференція отримала широкий
резонанс на міжнародній арені.

Під час конференції

Гість КУП НАН України, Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини 1998–2012 рр. НІНА КАРПАЧОВА

Під час екскурсії університетом

Першого серпня цього року Київський університет права
НАН України відвідала член Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України з 2003 року, уповноважений Верховної
Ради України з прав людини 1998–2012 рр., кандидат
юридичних наук, доцент Н.Карпачова.
Під час перебування в університеті Н.Карпачова
обговорила з ректором, професором, заслуженим юристом
України, заступником голови Союзу юристів України
Ю.Бошицьким питання щодо проведення на базі КУП НАН
України «круглих столів», конференцій, присвячених правам
людини та про підготовку майбутніх юристів, які фахово
будуть підготовлені до праці в структурах омбудсмана.
Ніна
Іванівна
мала
можливість
ознайомитися
з
матеріально-технічною
базою
університету
та
поспілкуватися зі студентами, абітурієнтами та їхніми
батьками. Особливу її зацікавленість привернула видавнича
діяльність нашого навчального закладу, зокрема, перший в
Україні навчальний підручник з космічного права.

У криміналістичній лабораторії

ГІСТЬ КУП НАН УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТ МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ
ДОСЛІДЖЕНЬ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ, ПРОФЕСОР Т.ФІНІКОВ
31 липня 2012 року в КУП НАН України відбулася зустріч президента Міжнародного фонду J. Belohlavek «Arbitration, ordre public and criminal law» (Александр И. Белоглавек «Арбитраж, ordre
досліджень освітньої політики, професора Т.Фінікова з ректором нашого університету, професором public и уголовное право»); Александр И. Белоглавек «Европейское международное частное право –
Ю.Бошицьким. На цій зустрічі також були присутні, зокрема: проректор з наукової роботи, договорные связи и обязательства». Також було представлено для ознайомлення науковцям університету,
доцент О.Чернецька; проректор з навчально-методичної роботи, доцент М.Глух та проректор з які цікавляться євроінтеграційними процесами, моніторингове дослідження «Входження національної
адміністративно-господарської роботи В.Бойко.
системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження».
У ході зустрічі професор Т.Фініков зазначив, що
Ректор подякував за цінний подарунок, який
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики
користуватиметься популярністю серед студентів
(далі – Фонд) було засновано як міжнародну благодійну
відділення міжнародного права та запропонував
організацію навесні 2001 року. Основною метою діяльності
розглянути можливість укладення договору про
Фонду є сприяння розвитку науки й освіти, реалізація
співпрацю між КУП НАН України та Фондом для
науково-освітніх програм, надання допомоги, інформації,
реалізації високої місії, яка закладена в основі діяльності
та консультацій вчителям, викладачам, ученим, студентам,
організацій. Також ректор наголосив на тому, що КУП
учням, працівникам освітніх установ. Нині Фонд активно
НАН України єдиний навчально-науковий комплекс
співпрацює з багатьма національними та міжнародними
у системі НАН України і, тому нам буде надзвичайно
освітніми інституціями, створює базу даних про
корисною співпраця з Фондом, одним із напрямів
дослідників освітньої політики в Україні. Представники
співпраці могли б стати спільні конференції, «круглі
Фонду беруть участь у наукових конференціях, семінарах,
столи» з питань входження національної системи вищої
«круглих столах» та інших громадських та наукових заходах
юридичної освіти та науки в європейський простір.
з проблем розробки та реалізації стратегії трансформації
Для поважного гостя було організовано екскурсію
національної освітньої системи.
університетом.
Т.Фініков презентував для наукової бібліотеки КУП НАН
На завершення зустрічі ректор, професор
України наукові праці співзасновника Міжнародного фонду
Ю.Бошицький
вручив
президентові
Фонду,
досліджень освітньої політики, доктора юридичних наук,
професору Т.Фінікову пам’ятні подарунки на згадку
професора О.Бєлоглавека (Чеська Республіка): Alexander
про перебування в університеті.
Під час зустрічі
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ГІСТЬ КУП НАН УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УГОРЩИНИ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДАНИХ ТА СВОБОДИ ІНФОРМАЦІЇ (NAIH),
ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР КУП НАН УКРАЇНИ АТІЛЛА ПЕТЕРФАЛВІ

Під час екскурсії з ректором

22 травня 2012 року під час свого перебування в Україні,
пов’язаного з участю в 14-тій міжнародній зустрічі представників
органів державної влади країн Центральної та Східної Європи
з питань захисту даних, професор А.Петерфалві, якого було
нещодавно призначено президентом Національного органу
державної влади Угорщини з питань захисту даних та свободи
інформації (NAIH), відвідав Київський університет права
Національної академії наук України.
У рамках візиту керівництво КУП НАН України сердечно
привітало пана Петерфалві із призначенням його на пост
президента Національного органу державної влади Угорщини з
питань захисту даних та свободи інформації.
Оскільки наш навчальний заклад досить тривалий час плідно
співпрацює з паном Петерфалві, то під час дружньої бесіди
ректора КУП НАН України Ю.Бошицького з професором
А.Петерфалві
було
окреслено
напрямки
подальшого
співробітництва на наступний академічний рік. Зокрема, гостя
університету було запрошено на Міжнародну конференцію
з питань конституційного права, яку планується провести
наприкінці жовтня 2012 року на базі КУП НАН України.
Наприкінці зустрічі пан Петерфалві із задоволенням підкреслив,
що двосторонні зв’язки між КУП НАН України та угорськими
освітніми закладами і органами влади набувають динамічного
характеру та висловив щиру подяку за теплий прийом.

Давні надійні партнери

Гість КУП НАН України, директор Департаменту процедурного права, арбітражу
та міжнародного приватного права університету м.Гент (Бельгія) Йоган Юро
23 травня 2012 року під час свого перебування в Україні,
пов’язаного з участю у Міжнародній конференції з питань
міжнародного арбітражу, професор Йоган Юро, який є директором Департаменту процедурного права, арбітражу та
міжнародного приватного права університету м.Гент, відвідав Київський університет права Національної академії
наук України.
Під час зустрічі пан Юро передав ректорові КУП НАН
України, професорові Ю.Бошицькому підписаний екземпляр
Меморандуму
про
взаєморозуміння
між
Київським
університетом права Національної академії наук України та
Школою права Гентського університету Бельгії.
У ході дискусії було обговорено широкий спектр напрямків співробітництва, а саме: спільні наукові дослідження,
одним з результатів яких буде видання спільної монографії; обмін студентами та викладачами; спільні науково-

Знайомство з університетом

практичні заходи з питань стану, проблем та перспектив
реалізації певних галузей права в контексті міжнародного
досвіду. Також на зустрічі обговорювався надзвичайно важливий для підготовки фахівців-юристів проект, який передбачає отримання диплому юриста в Україні на базі КУП
НАН України, акредитація відповідного рівня диплому та
однорічна післядипломна освіта («post-graduate course») у
Школі права Гентського університету.
Сторони дійшли згоди розпочати розроблення проекту найближчим часом, а вже починаючи з жовтня 2013 року реалізовувати зазначену вище програму.
Зустріч пройшла в дружній атмосфері взаєморозуміння.
Також пан Юро із задоволенням підкреслив, що двосторонні зв’язки між КУП НАН України та Школою права Гентського університету мають гарну перспективу для
розвитку вищої освіти

Гість КУП НАН України, віце-президент Асоціації болгаро-української дружби та співробітництва,
Посол Республіки Болгарії в Україні (2007–2012 рр.) Дімітар Владіміров

П’ятого липня 2012 року
до Київського університету
права НАН України з робочим
візитом завітав віце-президент
Асоціації болгаро-української
дружби та співробітництва,
Посол Республіки Болгарії
в Україні (2007–2012 рр.)
Д.Владіміров.
Пан Владіміров відвідує
наш вищий навчальний заклад
вже не в перше. Цього разу він
мав можливість ознайомитись
з
концепцією
діяльності
університету на 2012/2013
навчальний рік.
Під час візиту пан Владіміров оглянув художню виставку Закарпатського художника, члена Національної
Під час візиту
спілки художників України
Ю.Сяркевича та Кримського
художника, заслуженого художника АРК, члена НСХУ О.Спольського.

Враховуючи те, що КУП
НАН України тісно співпрацює з вузами Болгарії, на зазначеній зустрічі з паном Владіміровим
обговорювалися
питання подальшого розвитку
зв’язків з Університетом національного та світового господарства (м.Софія, Болгарія);
Академією лідерства (м.Софія,
Болгарія); Центром інтелектуальної власності (м.Софія,
Болгарія); Варненським університетом (м.Варна, Болгарія), зокрема, поглиблення
співпраці по спільній магістерській програмі. До речі,
слід зазначити, що навчання п’яти студентів КУП НАН
України відбувається за підтримки Посольства Болгарії та
безпосередньо Д.Владімірова.

Обговорення майбутньої співпраці

НОВІ ПАРТНЕРИ ̶ НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

За ініціативи Київського університету права НАН України та
з нагоди урочистостей, присвячених врученню дипломів випускникам КУП НАН України, 30 травня та першого червня цього
року ректором КУП НАН України, професором Ю.Бошицьким
були запрошені почесні вітчизняні та зарубіжні гості, у тому
числі теперішні та майбутні партнери нашого університету.
Зокрема, у заході взяла участь декан юридичного факультету
Російської державної академії інтелектуальної власності (далі
– РДАІВ) К.Єременко, яка передала ректору Меморандум про
майбутню співпрацю між КУП НАН України та РДАІВ, підписаний ректором академії, професором І.Блізнєцом.
РДАІВ є вищим навчальним закладом, який був створений понад 40
років тому. Ця освітня установа здійснює підготовку патентних робітників, розробників нової техніки, спеціалістів з реклами і маркетингу
підприємств та організацій. З 1998 року проводить підготовку юристів
за спеціалізацією в області правової охорони інтелектуальної власності,
а з 1999 року – менеджерів організації зі спеціалізацією у сфері економіки і комерційного використання інтелектуальної власності.
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Нові партнери — нові перспективи

Метою Меморандуму є розвиток академічної та
педагогічної співпраці. Для реалізації мети Меморандум
передбачає співробітництво у таких напрямках, як: спільні
науково-дослідні проекти і розробки з актуальних проблем
виховання молоді; міжнародні відносини; організація
науково-дослідних проектів; координація спільних проектів
за грантами та конкурсами; спільне проведення науковопрактичних і науково-методичних конференцій, симпозіумів,
конгресів, семінарів; обмін студентами та викладачами тощо.
Під час зустрічі ректора КУП НАН України, професора Ю.Бошицького та декана юридичного факультету РДАІВ
К.Єременко були обговорені конкретні напрямки співробітництва.
Передача Меморандуму відбулася в урочистій атмосфері
за участі освітян, представників юридичних кіл, ділового та
державного сектора.
Вважаємо, що укладений Меморандум має стати добрим прикладом розвитку добросусідських відносин між Україною та Росією у сфері вищої освіти та науки.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ОФІЦІЙНИЙ ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ
ГІСТЬ КУП НАН УКРАЇНИ,
ПРОФЕСОР РЕГЕНСБУРЗЬКОГО
СОЮЗУ ЮРИСТІВ В’ЄТНАМУ
УНІВЕРСИТЕТУ (НІМЕЧЧИНА)
ДО КУП НАН УКРАЇНИ
РАЙНЕР АРНОЛЬД

Під час зустрічі зі студентством

Під час екскурсії університетом
На пропозицію академіка НАН України, почесного ректора Київського університету права НАН
України Ю.Шемшученка до навчальних планів підготовки бакалаврів за напрямом «Правознавство»
з 2010–2011 навчального року включено спеціальну навчальну дисципліну «Космічне право».
Актуальність та значимість спецкурсу є очевидною, оскільки нині космічна діяльність є важливим
чинником сталого розвитку суспільства, показником рівня науково-технічного потенціалу держави,
ефективним інструментом забезпечення її інтересів у галузі науки, оборони, природокористування
тощо. Нові умови вимагають теоретичної розробки питань відповідальності в космічній діяльності,
ефективних процедур врегулювання спорів, відшкодування шкоди. Надзвичайно важливим є правове
врегулювання на рівні національного законодавства питань щодо здійснення контролю за діяльністю
національних суб’єктів з метою забезпечення дотримання вимог міжнародного космічного права.
Студентам Київського університету права НАН України цікаво буде вивчати зазначену
навчальну дисципліну, оскільки вона будується на останніх розробках Міжнародного центру
космічного права при Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, а лекції
знаного вченого сприятимуть підготовці нової генерації висококваліфікованих правників та
достойних громадян України. Крім того студенти Київського університету права НАН України
із задоволенням вивчатимуть «Космічне право» на основі авторського підручника академіка
НАН України Ю.Шемшученка, на який отримано гриф «Затверджено Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів».
Найближчим часом під егідою саме Київського університету права НАН України буде
опубліковано підручник «Космічне право».

У рамках розвитку міжнародних зв’язків та на запрошення ректора, професора Ю.Бошицького
університет відвідав професор Регенсбурзького університету, завідувач кафедри конституційного
права освітньої програми ім.Жана Моне Р.Арнольд.
Візит такого рівня можна віднести до значущих подій цього року у сфері конституційного права як
Київського університету права НАН України, так і всієї України.
Почесний гість перебував у нашому навчальному закладі протягом тижня. У рамках візиту було
заплановано проведення циклу майстер-класів з проблем конституційного права для студентів та
викладачів університету та Рівненського інституту КУП НАН України, а також була запланована
участь в урочистостях з нагоди вручення дипломів бакалаврам та магістрам – випускникам КУП
НАН України в м.Києві та м.Рівному.
Під час зустрічі з керівництвом університету та професорсько-викладацьким складом були
обговорені можливі шляхи співпраці, зокрема:
• у науково-дослідній сфері – створення спільних наукових проектів у рамках програми ім.Жана
Моне, проведення «круглих столів» два рази на рік в Києві та Регензбурзі;
• у навчальному процесі – залучення провідних учених Німеччини до читання майстер-класів у
КУП НАН України, а також можливості створення спільних магістерських програм.
Крім того, обговорювалися питання подальшої співпраці. Керівництво університету висловило
готовність сприяти в усіх сферах українсько-німецьких відносин.
Перебуваючи в нашому навчальному закладі пан Арнольд взяв участь у роботі ректорату та виступив
з доповіддю на тему: «Про сучасний стан конституціоналізму в ЄС», а також мав можливість
ознайомитися з діяльністю університету, бібліотеки, спортивного комплексу та Центру інформаційних
технологій КУП НАН України. Візит професора Р.Арнольда до університету і домовленості про подальше
співробітництво є підтвердженням послідовної реалізації стратегії міжнародної діяльності університету.

В університетській бібліотеці

Фото на згадку

Новий партнер КУП НАН України –
Центрально-європейський центр інтелектуальної власності
Під час робочого візиту ректора КУП
НАН України, професора Ю.Бошицького до
Республіки Болгарії був підписаний Меморандум
про майбутню співпрацю між Київським
університетом права Національної академії
наук України та Центрально-європейським
центром інтелектуальної власності, очолюваним
професором В.Боріссовою.
Співробітництво передбачає реалізацію таких напрямків, як:
– зміцнення контактів, проведення спільних
наукових досліджень та обмін думками у сфері
охорони й захисту інтелектуальної власності;
– підвищення ефективності правової охорони й захисту інтелектуальної власності;
– пр о вед ен н я с п іл ь н и х о св ітн іх та
нау ко в их за ход ів ;
– популяризація заходів з протидії недобро-

Під час відвідування центру

совісній конкуренції у сфері правової охорони й
захисту інтелектуальної власності, виробництву й розповсюдженню контрафактної продукції;
– підвищення громадської обізнаності з питань захисту інтелектуальної власності;
– удосконалення кваліфікації фахівців з питань захисту об’єктів промислової власності,
авторського права та суміжних прав.
Підписання Меморандуму про майбутню співпрацю між Київським університетом
права Національної академії наук України та
Центрально-європейським центром інтелектуальної власності є новим етапом розвитку
співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності та створює позитивний імідж України на міжнародній арені у зазначеній вище сфері.
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Нові напрямки співпраці КУП НАН України з
Європейським університетом (Молдова)

На запрошення ректора Європейського університету Молдови (далі – ЄУМ), професора
Ю.Седлецького та Сенату протягом 5–7 червня цього року ректор КУП НАН України, професор Ю.Бошицький перебував з візитом у м.Кішінау (Молдова).
ЄУМ є складовою частиною системи вищої освіти Республіки Молдова та правонаступником Академії права Молдови. Він розпочав свою діяльність сьомого жовтня 1992 року.
Основною метою ЄУМ є підготовка, вдосконалення і перекваліфікація спеціалістів та наукових кадрів у різних галузях. На сьогоднішній день ЄУМ впроваджує новітні освітні та інформаційні технології у навчально-науковому процесі. В ЄУМ діють чотири факультети, а саме:
юридичний; економіки та інформатики; журналістики; іноземних мов.
Крім того, при університеті
діють Асоційоване адвокатське
бюро «Jurisprudena» та Департамент міжнародних відносин.
ЄУМ має договори про співпрацю з Державним університетом
Молдови, Національним Каподістрійським університетом Афін,
Яським університетом «Petre
Andrei», Бухарестським університетом «Titu Maiorescu», Університетом «Stefan cel Mare» (Сучава), Університетським фондом «Haralamb
Vasiliu» (Ясси), Незалежним міжнародним університетом «Karol
Wojtyla» (Італія), Київським університетом права Національної акадеПід час зустрічі з молдавськими науковцями
мії наук України та ін.
Під час урочистостей, присвячених присвоєнню ректору КУП НАН України почесного звання «Doctor Honoris Causa», професор Ю.Бошицький виступив з доповіддю, в якій розповів про
КУП НАН України, високі результати якого забезпечуються через раціональне використання
людських, матеріальних та інших ресурсів, сучасна технічна база, різноманітні форми навчання та впровадження інноваційних методів освіти, індивідуальний підхід і робота зі всебічного

розвитку студентів, актуальні
напрямки наукових досліджень.
Запорукою зміцнення позиції
сучасного вищого навчального
закладу на міжнародній освітній
арені є стрімкий розвиток міжнародного співробітництва. Отже,
КУП НАН України, притримуючись напрямків стратегії міжнародної діяльності, встановив, в
особі ректора КУП НАН України,
професора Ю.Бошицького, нові
перспективні зв’язки з Асоціацією
міжнародного права Республіки
Молдова в особі президента цієї
формації, професора О.Буріана.
Під час переговорів було по- Нагородження ректора КУП НАНУ Ю.Бошицького почесним
годжено співпрацю як у рамках
званням «Doctor Honoris Causa»
традиційних напрямків (обмін
науково-технічною інформацією, викладачами, студентами, спільна участь у заходах з питань
вищої освіти, проведення спільних заходів – науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», симпозіумів тощо), так і розвивати нові напрямки партнерства (спільні наукові
дослідження за актуальними тематиками, результати яких висвітлюватимуться в публікаціях
періодичних видань, зокрема «Часописі Київського університету права» та «Молдавському
журналі міжнародного права і міжнародних відносин», а також у спільних наукових виданнях).
Для українських науковців та фахівців новий напрямок співробітництва є доволі цікавим,
оскільки вони отримають можливість публікувати свої наукові доробки на шпальтах іноземного наукового видання, що містить, серед іншого, розділи «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародні відносини».
Водночас, молдавські науковці отримають нагоду публікувати свої роботи за окремими актуальними напрямками – «Інформаційне право», «Проблеми права інтелектуальної власності»,
«Аграрне, земельне та екологічне право» тощо.
Візит ректора КУП НАН України, професора Ю.Бошицького відбувся в дружній та гостинній атмосфері, а результатом стали нові домовленості та креативні ідеї, які сприятимуть підтримці добросусідських відносин між Україною та Молдовою.

Ректор КУП НАН України, професор Ю.Бошицький взяв участь у Літній науковій сесії
Варненського вільного університету «Національна юридична освіта в контексті права ЄС»

22 червня 2012 року в м.Варна (Республіка Болгарія) відбулася
Літня наукова сесія юридичного факультету Варненського
вільного університету ім.Чорноризця Храбра «Національна
юридична освіта в контексті права ЄС», в якій взяв участь
ректор КУП НАН України, професор Ю.Бошицький.
На пленарному засіданні професор Ю.Бошицький виступив
з доповіддю на тему: «Інтеграція вищої юридичної освіти
України в європейський освітній простір: нові тенденції – новий
контекст», в якій розповів про інтеграційний досвід КУП НАН

Під час доповіді

України, поінформував учасників заходу про інноваційні форми
навчального процесу, напрямки та перспективи формування нової
моделі освітнього процесу, яка базується на засадах відповідності
вимогам європейських стандартів вищої освіти та найкращих
національних традиціях юридичної вищої освіти, комбінації
результатів останніх наукових досліджень, фундаментальних наук
та набуття студентами практичного досвіду юриста ХХІ століття.
Учасниками Літньої сесії були: ректор Варненського
вільного університету ім.Чорноризця Храбра, професор
А.Недялкова; декан юридичного факультету, професор
П.Хрістов; експерт з військових дисциплін, професор
Д.Узунов та інші фахівці у сфері вищої юридичної освіти.
Варненський вільний університет ім.Чорноризця Храбра
було створено у 1991 році, а вже з 1995 року університет
отримав статус вищої школи. На сьогоднішній день у ньому
навчається понад 12 тис. студентів, які отримують освітню
кваліфікацію «бакалавр», «магістр» та «кандидат наук».
На базі таких авторитетних освітніх закладів, як КУП НАН
України та Варненський вільний університет ім.Чорноризця
Храбра функціонує українсько-болгарська магістерська
програма. І вже цього навчального року магістранти КУП НАН
України та Варненського вільного університету, які навчаються
в Болгарії, отримають подвійні – українські та європейські –
дипломи «Право Європейського Союзу». Метою магістерської
програми є підготовка високопрофесійного корпусу

Підписано Меморандум про співпрацю з
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На запрошення почесного ректора УніТакож гостинні болгарські колеги познайоверситету національного та світового гос- мили професора Ю.Бошицького з діяльністю
подарства Республіки Болгарії, професора університету, його викладацьким складом,
Б.Борісова до м.Софії з робочим візитом засобами забезпечення навчального процесу.
прибув ректор Київського університету пра- Адже УНСГ Болгарії є одним з найстаріших
ва НАН України, професор Ю.Бошицький.
вищих навчальних закладів у Південно-СхідПід час цього
ній Європі, а його
візиту відбулася
історія сягає майзустріч
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же 90 років.
КУП НАН України
На
сьогодні
Ю.Бошицького з
УНСГ – це сучасректором Універсина державна вища
тету національного
школа, в якій здійта світового госпоснюється навчання
дарства Республірізними методами
ки Болгарії (далі
та на різних рівнях
– УНСГ), профез метою отримання
сором С.Статєвим;
освітньо-кваліфівіце-президентом
каційного ступеню
Асоціації болга«спеціаліст», «баро-української
калавр», «магістр»;
дружби та співнаукового ступеню
Під час підписання меморандуму
робітництва, По«доктор» відповідслом Республіки
но до традицій та
Болгарії в Україні (2007–2012 рр.) Д.Владіміровим; цінностей болгарської вищої освіти.
екс-президентом
Республіки
Болгарії
У рамках співпраці ректор КУП
Г.Парвановим та іншими видатними полі- НАН України Ю.Бошицький мав честь
тичними діячами та відомими ученими.
запросити почесного ректора Університету
Результатом зустрічі стало підписання національного та світового господарства
Меморандуму про майбутню співпрацю між Республіки Болгарії, професора Б.Борісова та
Київським університетом права НАН Украї- діючого ректора УНСГ, професора С.Статєва
ни та Університетом національного та світо- до Києва в наступному академічному році.
вого господарства Республіки Болгарії.
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юристів-міжнародників, котрі досконало застосовуватимуть
законодавство різних країн для захисту прав українських
громадян поза межами України, у міжнародних організаціях, а
також представлятимуть інтереси зарубіжних фірм, іноземних
громадян в Україні, захищатимуть інтереси держави на
міжнародному рівні.
Під час навчання у Болгарії студенти не лише
опановують дисципліни, але й мають можливість брати
участь у численних культурних заходах.

Відпочинок зі студентством після сесії

НОВИЙ ПАРТНЕР КУП НАН УКРАЇНИ –
БАТУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ.ШОТА РУСТАВЕЛІ (ГРУЗІЯ)

Дев’ятого липня 2012 року в м.Батумі відбула- має велике значення для КУП НАН України. Адже
ся зустріч ректора КУП НАН України, професо- цей вищий навчальний заклад має давню історію,
ра Ю.Бошицького з ректором Батумського дер- яка розпочалася у 1893 році. Згодом було створено
жавного університету ім.Шота Руставелі (далі Державний педагогічний університет, а вже з
– БДУ), професором А.Бакурідзе.
1995 року було засновано Батумський державний
Зустріч була присвячена налагодженню зв’язків університет ім.Шота Руставелі. Сьогодні БДУ – це
між двома ВНЗ України та Грузії й обговоренню сучасний вищий навчальний заклад, який надає
напрямків подальшовисокоякісні освітні
го співробітництва в
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рамках Меморандуму
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ним університетом
та права було засноім.Шота Руставелі,
вано у 2006 році на
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юридичного факульРектори визначили
тетів. На сьогодніштакі вектори взаємодії,
ній день на цьому
як: обмін інформаціПід час зустрічі з представниками університету факультеті навчаєю у сфері галузевої
ється понад 1300
освіти та наукових достудентів.
Висока
сліджень; проведення спільних наукових, науково- якість навчального процесу забезпечується пропрактичних і освітніх заходів; обмін студентами та фесорсько-викладацьким колективом, до складу
представниками професорсько-викладацького скла- якого входять 7 професорів, 23 доктори та 17 канду; створення літньої школи права; розробка подвій- дидатів наук. Крім того, до викладання постійно
ної українсько-грузинської магістерської програми; запрошуються найкращі викладачі з інших ВНЗ,
проведення майстер-класів. Також на зустрічі були а також іноземні науковці та спеціалісти.
присутні, зокрема, декан факультету соціальних наук,
Ректор КУП НАН України, професор
і права А.Махарадзе та керівники кафедр БДУ.
Ю.Бошицький подякував за надзвичайно
Співпраця з таким відомим вищим навчальним теплий прийом та гостинність виказану грузакладом, як Батумський державний університет, зинськими колегами.

У СФЕРІ ПРАВОЗНАВСТВА

Підписано Меморандум про співпрацю з Болгарською академією лідерства

С ьогодні зміни трапляються дедалі частіше та їх складно передбачити . Л ише деякі люди спроможні бути успішними ,
за допомогою управління ефективними джерелами забезпечення підтримки шляхом визначення причин . Ц их людей
можна назвати справжніми лідерами , що формують стратегії та політику , а ті , у свою чергу , окреслюють громадські
організації , партії , бізнес , науку та культуру , що впливають на національні , регіональні та міжнародні рівні .
З метою виховання справжніх лідерів найвищого гатунку ректор КУП НАН України Ю.Бошицький перебуваючи
у Болгарії підписав Меморандум про майбутню співпрацю
між КУП НАН України та Болгарською академією лідерства.
На зустрічі були присутні, зокрема: ректор Університету
національного та світового господарства Республіки Болгарії (УНСГ), професор С.Статєв; віце-президент Асоціації
болгаро-української дружби та співробітництва, Посол Республіки Болгарії в Україні (2007–2012 рр.) Д.Владіміров;
екс-президент Республіки Болгарії Г.Парванов та інші видатні політичні діячі та відомі вчені.
Академія Лідерства – це некомерційна організація, яка підпорядковується Опікунській раді, котру очолює перша леді
Республіки Болгарії, пані З.Парванова. Державна та закордонна еліта, експерти, громадські діячі та офіційні особи входять
до складу двох наступних керуючих органів – Генеральної
асамблеї та Міжнародної ради директорів.

Під час візиту до академії

Академія лідерства — це:

• форум для публічних дебатів та дискусій;
• інтелектуальна платформа для впровадження
інновацій у різноманітні сфери знань та практики;
• розробка тактик, що спрямовані на позитивні зміни;
• формування знань;
• школа для визначення та розвитку здібностей,
формування відносин, підвищення обізнаності, виховання активних громадян, відповідальних лідерів
та успішного керівництва;
• система для експертів у різних галузях;

Підписання Меморандуму про співпрацю

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ «КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ:
«РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ»

Під час «круглого столу»

Студент ІV курсу Д.Навроцький під час доповіді

Фото на згадку

За ініціативи кафедри кримінального права та процесу в Київському університеті права НАН України відбувся «круглий стіл»
на тему: «Реформування кримінально-процесуального законодавства України», який був присвячений обговоренню проекту
Кримінального процесуального кодексу України (реєстр. № 9700),
котрий передбачає засадничо нові підходи до здійснення провадження у кримінальних справах. Проект КПК ліквідовує окремі
інститути кримінально-процесуального права, запроваджуючи
натомість нові. В окремих випадках кардинально змінюється процедура кримінального судочинства.
У роботі «круглого столу» взяли участь представники багатьох вищих навчальних закладів України та практичних підрозділів, зокрема, Інституту держави і права ім.В.М.Корецького,
Національного університету внутрішніх справ, Національної
академії прокуратури, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ,
Апеляційного суду м.Києва.
Під час роботи «круглого столу» піднімалися найактуальніші
питання проекту Кримінального процесуального кодексу України, а
саме: дотримання кримінально-процесуальної форми при збиранні
доказів та їх процесуальних джерел (Є.Коваленко – професор
Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,
доцент); поняття та повноваження слідчого судді (В.Ковальська
– суддя Апеляційного суду м.Києва); проблеми та перспективи
касаційного перегляду кримінальних справ Верховним Судом
України (Н.Дроздович – помічник судді Верховного Суду України,
кандидат юридичних наук); реалізація конституційних засад рівності
сторін у новому КПК України (М.Короленко – професор кафедри
кримінального права та процесу КУП НАН України, кандидат
юридичних наук, доцент, заслужений юрист України); пряма
участі народу при здійсненні судочинства в умовах реформування
кримінальної юстиції України (С.Прилуцький – старший науковий
співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та
судоустрою Інституту держави і права ім.В.М.Корецького, доцент
кафедри кримінального права та процесу КУП НАН України,
кандидат юридичних наук, доцент); правовий статус учасників
процесу в умовах реформування кримінально-процесуального
законодавства (Б.Ващук – доцент кафедри кримінального права та
процесу КУП НАН України, кандидат юридичних наук, доцент);
запровадження інституту слідчого судді до кримінального процесу
України (О.Дроздович – студентка V курсу КУП НАН України);
проблеми реалізації принципу незалежності суддів (Д.Навроцький
– студент IV курсу КУП НАН України) та ін.
Робота «круглого столу» здійснювалася в дусі дискусії та обговорення кожної доповіді. Науковці, практичні працівники та студентська молодь обмінялися думками з приводу проблем реформування кримінально-процесуального законодавства України.
Сподіваємося, що проведення «круглих столів» такого рівня стане гарною традицією роботи кафедри кримінального
права та процесу КУП НАН України.

• болгарська організація, яка претендує стати ключовою для зустрічей зацікавлених кіл з метою впровадження співпраці, безпеки та співробітництва.
Метою співробітництва між КУП НАН
України та Болгарською академією лідерства
є проведення експертиз та консультацій у сфері правового забезпечення підтримки громадських, приватних та державних організацій
у їх прагненні визначити, популяризувати чи
впровадити принципи лідерства та успішного
керівництва. Ми віримо, що реалізація цих напрямків співпраці матиме суттєвий вплив на
громадські процеси, котрі спрямовані на позитивні та стабільні зміни у суспільстві.

Сподівання на плідну сумісну роботу

Вітаємо студентів КУП НАН України
з відмінним захистом магістерських робіт
у VARNA FREE UNIVERSITY (БОЛГАРІЯ)!

25 липня 2012 року у Варненському вільному університеті
ім.Чорноризця Храбра (Varna Free University) (Болгарія) відбувся захист магістерських робіт студентів КУП НАН України, які навчаються за спільною українсько-болгарською магістерською програмою
«Право Європейського Союзу».
У роботі державної екзаменаційної комісії із захисту
магістерських робіт взяли участь: ректор КУП НАН України,
професор Ю.Бошицький та болгарські професори – керівники
магістерських робіт.
До захисту були допущені роботи таких студентів:
Гавронська Ілона – «Правовий статус торговельних товариств у
державах-членах ЄС» (науковий керівник — к.ю.н. С.Юшина);
Данилюк Ярослава – «Порівняльний аналіз організаційно-правових
форм боротьби з організованою злочинністю: світова спільнота, ЄС,
Україна» (науковий керівник — проф. Б.Станков);
Шумеляк Крістіна – «Правовий захист праці жінок та дітей в
ЄС» (науковий керівник — к.ю.н. М.Дей);
Решетар Ніна – «Екологічні стандарти в ЄС» (науковий керівник —
д.ю.н., проф. О.Борісов);
Тулба Катерина – «Проблеми забезпечення свободи пересування
фізичних осіб в ЄС» (науковий керівник — проф. В.Цанков).
Усі роботи магістрантів були захищені на «відмінно» та отримали
найвищу оцінку за болгарською системою оцінювання – 6 балів.
Спеціальність «Право Європейського Союзу» орієнтована на
осіб, які прагнуть опанувати нові вимоги та знання для задоволення
сучасних потреб висококваліфікованими юристами, спеціалістами,
представниками організацій та всіх інших осіб, котрі мають
необхідність глибоко вивчати галузь права ЄС.
Програма відкриває широкі можливості для професійної реалізації її
випускників. Отриманих знань буде достатньо для працевлаштування в
органи та інституції Європейського Союзу і для приватної практики на
території ЄС та за його межами.
Вітаємо випускників спільної магістерської програми, а також
дякуємо ректорові КУП НАН України Ю.Бошицькому за надану
можливість отримання європейської юридичної освіти.

Студенти КУП НАНУ після захисту магістерських робіт
з ректором
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ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА КУП НАН УКРАЇНИ
В.ДУРДИНЦЮ ТА В.БАТЛЕРУ (США)
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У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ
ВИПУСК «СПЕЦІАЛІСТІВ» ТА «МАГІСТРІВ»
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НОВИНИ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ
ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
25 травня 2012 року в Рівненському інституті Київського
університету права НАН України відбулася знаменна подія − вручення
дипломів цьогорічним випускникам. На свято були запрошені почесні
гості, зокрема: О.Губанов − заступник голови Обласної державної
адміністрації; С.Данилюк − начальник Головного управління юстиції
в Рівненській області; В.Іващук − суддя Апеляційного суду Рівненської
області, тощо.
Прикметно, що цей випуск уже чотирнадцятий. Дипломи отримали 90 молодих спеціалістів (47 – денної та 48 – заочної форм навчання), з яких дев’ять з відзнакою. Серед наших найкращих вихованців
− учасники і переможці наукових олімпіад та дипломанти наукових
конкурсів і конференцій. Це, зокрема: А.Крутень, А.Легка, Ю.Левчук,
А.Теслав, О.Чуприна та багато інших .
«Головні зусилля, − зауважив ректор Київського університету права
НАН України, заслужений юрист України, професор, заступник голови
Союзу юристів України Ю.Бошицький, − скеровані на підготовку нової
еліти, спеціалістів світового рівня, які здатні очолити важливі ділянки
практичної реалізації стратегії України. Для досягнення задекларованих цілей ми спрямовуємо увагу викладачів і студентів на проблеми

Почесна президія свята

розвитку загальної культури, пізнання кращих досягнень цивілізації,
формування наукових форм системного мислення». Також Юрій Ладиславович зазначив, що належна організація навчального процесу
в КУП НАН України та його відокремлених підрозділів, зокрема в
Рівненському інституті, забезпечується шляхом копіткої праці щодо
формування науково-педагогічного складу, використання новітніх технологій навчання, постійного поповнення бібліотечного фонду, програмно-методичного забезпечення, матеріально-технічного оснащення
структурних підрозділів навчального закладу. Приділяється значна
увага розвитку фізичної культури і спорту, як особливій складовій підготовки студентства до майбутнього життя.
У рамках проекту «Сьогодні зі спортом – завтра з майбутнім» студенти РІ КУП НАН України посіли четверте місце у змаганнях з міні-футболу «Універсіада – 2012». Приємно сьогодні бачити серед випускників найкращих спортсменів, котрі гідно відстоювали спортивну
честь інституту, міста й області. Це, зокрема, О.Янчарук, А.Крутень,
М.Карач та ін. Випускникам було висловлено багато мудрих і напутніх
слів, які запам’ятаються назавжди.

Під час вручення дипломів

Наші випускники

СТУДЕНТИ РІ КУП НАНУ І КУП НАНУ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
НАН УКРАЇНИ – СПІВОРГАНІЗАТОР ОБЛАСНОГО СТВОРИЛИ СПІЛЬНУ КОМАНДУ З РЕГБІ–7
«ФЕМІДИ» ТА ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПЕРШОМУ
КОНКУРСУ ФОТО СЕРЕД ШКОЛЯРІВ
ТУРІ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

16 серпня 2012 року в Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація першого обласного конкурсу любительського фото серед дітей «Я звідси родом». Ініціаторами та організаторами конкурсу стали Рівненська обласна державна адміністрація, Київський університет
права НАН України, громадське об’єднання «Молодіжний ForUm».
Мета конкурсу – популяризувати відомі та досі невідомі історичні, культурні, природні місця
Рівненщини, а також розвивати патріотизм у дітей до рідного краю. Громадськість матиме змогу
побачити Рівненщину очима дітей.
У конкурсі можуть взяти участь діти віком від шести до 17 років. Фото можна робити на будьяку фотокамеру. До фото діти додають невеличке есе, де вказують чому саме це місце вони вважають особливим. Роботи можна надіслати до 21 вересня 2012 року на електронну адресу molodvektor@mail.ru або ж здати заступнику директора з виховної роботи своєї школи.

Освіта і наука є стратегічним резервом розвитку держави, суспільства, економіки та багатовимірним полем нашої інтеграції у світову європейську спільноту. Для забезпечення ефективного
функціонування навчально-виховного процесу в Рівненському інституті Київського університету права Національної академії наук України діє ряд креативних проектів під особистим патронатом ректора, професора, заслуженого юриста України, заступника голови Союзу юристів
України Ю.Бошицького: «Пізнай свій край», «Інтелектуальна власність – перлини сучасного
живопису для студентської молоді», «Інтелектуальна власність – перлини літератури для студентської молоді», «Передай тепло своєї руки маленькій дитині», «Сьогодні зі спортом – завтра
з майбутнім», «Формуємо власну бібліотеку зі студентської лави», «У світі прекрасного», «Майбутнє України – в руках талановитої молоді».

Під час відкриття конкурсу

Гордість університету та інституту — жіночі регбійні команди

Переможці визначатимуться у двох номінаціх – «Туристичне відкриття Рівненщини» та «Патріот рідного краю». Переможці отримають право провести фоторепортаж рідного містечка з відомим фотохудожником Олександром Харватом та отримають від нього безкоштовний майстер-клас.
Тридцять кращих робіт увійдуть до фотовиставки. Сорок кращих учасників отримають право безкоштовної екскурсії Туристичною Волинню. Кожен учасник отримає диплом учасника конкурсу.
Відзначить своїх фаворитів і Київський університет права НАН України – п’ятеро учасників
отримають цінні призи.
Конкурс відбувається за фінансової підтримки благодійного фонду «Юхименко» та Київського університету права НАН України.

У рамках одного з проектів, а саме: «Сьогодні зі спортом – завтра з майбутнім» студенти Києва та Рівного об’єдналися та створили жіночу команду регбі-7 РІ КУП «Феміди», яку підтримує ректор КУП НАН
України Ю.Бошицький, Рівненська обласна державна адміністрація та Федерація регбі (м.Рівне).
Команда РІ КУП НАН України «Феміди» зайняла ІІІ-тє місце у першому турі Чемпіонату
України з жіночого регбі-7.
На Чемпіонаті України з жіночого регбі-7 брали участь студенти Київського університету права та Рівненського інституту Київського університету права НАН України.
Наші «Феміди» грали з 5-ма командами України: «Одеса», «Тернопіль», «Івано-Франківськ»,
«Кременець», «Хмельницький». Турніри були надзвичайно складними, але команда нашого університету посіла ІІІ-тє місце у першому турі Чемпіонату України з регбі-7.
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НОВИНИ УЖГОРОДСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
ПІДГОТУВАВ НОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗАКАРПАТТЯ

Під час вручення дипломів
Близько ста випускників–правників
Ужгородського інституту Київського університету права НАН України отримали
дипломи за освітньо-кваліфікаційними
рівнями «бакалавр» та «спеціаліст». Цього
року урочиста церемонія вручення дипломів відбувалася в Ужгородському інсти-

Молоді юристи Закарпаття
туті вдесяте. Ювілейний випуск припав
на пору цвітіння сакури та магнолій, що
надало цьому святу більшої урочистості.
Урочисту церемонію з нагоди вручення
дипломів відкрив ректор Київського університету права, професор, заслужений
юрист України Ю.Бошицький. У своїй

промові він зупинився на перспективах
розвитку університету, визначивши основні
вектори: високий рівень викладацької та
наукової діяльності, працевлаштування
випускників, співробітництво та партнерство з вітчизняними та іноземними вишами, видавнича справа. Ю.Бошицький

підкреслив, що пріоритетом університету
є забезпечення студентів навчально-методичною та науковою літературою, насамперед, власного видавництва. Ректор
презентував одне з останніх видань виша
– монографію доцента Ужгородського інституту КУП НАН України А.Шеремета
«Теоретичні основи джерел доказової інформації».
Вітаючи випускників із завершенням
навчання, Ю.Бошицький звернувся до
них вже як до колег–юристів, побажавши
їм наполегливості та натхнення в майбутньому професійному житті. Ректор
наголосив на відповідальній ролі юристів як носієв правової свідомості, культури та моралі, додавши, що необхідними рисами юриста є підвищене почуття
відповідальності, особисте сумління та
веління серця.
На адресу випускників також пролунали вітання від викладачів, зокрема, доцента О.Ващук, професора Х.Олексика
та доцента А.Шеремет, які протягом
шести років ділилися зі студентами своїми знаннями, досвідом та вміннями.

В ЄВРОПІ ІНВАЛІДИ НЕ ІЗГОЇ. УКРАЇНА ТАКОЖ ЗА ЦЕ!
Європа потребує повною мірою використовувати свій трудовий потенціал для вирішення
проблем старіння населення та
зростання глобальної конкуренції. У зв'язку з цим, виникає
потреба у розробці та реалізації програм сприяння соціальним інноваціям для найбільш
уразливих
груп,
особливо
шляхом забезпечення освіти,
підготовки і можливостей для
працевлаштування та боротьби
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
з дискримінацією, зокрема люМАЦОЛА —
викладач кафедри цивільного дей з інвалідністю.
та трудового права
Перехід до ринкових відКУП НАН України,
носин та побудова соціальної
начальник головного управління держави в Україні детермінупраці та соціального захисту
вали нові підходи до соціальнаселення Закарпатської
ного захисту інвалідів, які пообласної держадміністрації
лягають у створенні цілісної
системи на сучасних принципах. Приєднання до міжнародних норм права, ратифікація Україною конвенцій
МОП переорієнтовує політику щодо інвалідів до суспільно визнаних стандартів, яких дотримуються високорозвинені цивілізовані країни, здійснює гармонізацію
вітчизняного законодавства до міжнародних стандартів,
створює спеціалізовані реабілітаційні установи та без
бар’єрне середовище. Ринкова економіка розширює підходи до надання соціальних послуг та утримання центрів
обслуговування інвалідів. Наше суспільство поступово
усвідомлює, що саме йому потрібно пристосовуватись до
потреб інвалідів, а не навпаки.
В Європі реалізується багато освітніх проектів для цієї категорії людей. Для України цей напрям недостатньо розробле-

АБІТУРІЄНТ‒2012:

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Відбулося зарахування абітурієнтів до Ужгородського
інституту КУП НАН України на 2012–2013 навчальний
рік. Ми простежили тенденції вступної кампанії в межах
Закарпатської області. Сьогорічне зважаючи на те, що
абітурієнтів побільшало, черги біля приймальних комісій
були меншими, що зумовлено рядом причин: по-перше,
документи на вступ приймалися цілий місяць; по-друге,
абітурієнти мали право подавати документи в письмовій
або електронній формі; по-третє, у формі експерименту
працювала «Єдина державна електронна база з питань
освіти», мета якої – удосконалення процедури подачі
абітурієнтами заяв та документів до вищих навчальних
закладів, зменшення черг у приймальних комісіях та
зменшення витрат вступників і членів їх сімей на транспорт.
Слід відзначити, що ажіотаж на ті чи інші спеціальності
щороку дещо різниться, втім популярність певних напрямів
залишається незмінною. Як і у попередні роки найбільше
абітурієнтів приваблювала спеціальність «правознавство».
За даними УЦОЯО у проходженні зовнішнього незалежного

ний, тому доцільним є вивчення та запозичення досвіду країн,
успішно працюючих у зазначеному напрямі.
З 16 по 18 лютого 2012 року в м.Дебрецен (Угорщина) відбулася Міжнародна конференція з питань працевлаштування та соціальної інклюзії людей з інвалідністю
в рамках VIII Міжнародної Асамблеї Федерації SOFT
(«Save Our Future Talents» – «Збережімо таланти майбутнього»). Міжнародна Федерація SOFT – це організація,
яка об’єднує недержавні організації п’яти європейських
держав (Нідерланди, Угорщина, Україна, Румунія, Молдова), що працюють у сфері соціального захисту, надання
послуг людям з особливими вадами. Попередні Асамблеї
проводилися в Угорщині, Україні, Молдові та Румунії.
Під час пленарних та секційних засідань було представлено досвід восьми європейських країн (Нідерланди, Угорщина, Бельгія, Великобританія, Україна, Сербія, Румунія, Молдова) з питань працевлаштування та
зайнятості людей з інвалідністю з акцентом на потребу
в інклюзії даної категорії населення через відкритий ринок праці, беручи до уваги виклики економічної кризи.
Від України членами делегації були: виконавчий директор Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України»
Н.Скрипка; старший викладач Києво-Могилянської академії О.Іванова; начальник головного управління праці та
соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації, викладач Ужгородського інституту КУП НАН
України В.Мацола; директор Закарпатського обласного
центру зайнятості Ю.Фущич; директор Закарпатського обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітейінвалідів О.Кириленко; заступник директора Закарпатського
обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів І.Рошкович; директор Закарпатського інформаційно-реабілітаційного центру для осіб з вадами зору
«Дивосвіт» О.Богданець; член правління Закарпатського ін-

формаційно-реабілітаційного центру для осіб
з вадами зору «Дивосвіт» С.Богданець; голова Ужгородської міської
громадської організації
«Товариство
захисту
прав дітей з особливими вадами «Надія»
О.Принцовська; представники навчально-реабілітаційного центру Кожен повинен мати свій шанс на
перемогу
«Джерело» (м.Львів).
Як результат роботи
конференції розроблено проект Дебреценської Декларації з
питань працевлаштування та інклюзії, в якій зазначено, що
з метою досягнення сталого майбутнього і всебічного зростання рівня та якості життя в Європі, необхідно розширити
права і можливості людей за рахунок високого рівня зайнятості, інвестицій у розвиток навичок, боротьбу з бідністю
та модернізацію ринку праці, систем навчання та соціального захисту з тим, щоб допомогти людям прогнозувати та
управляти змінами, будувати згуртоване суспільство. Мова
йдеться про забезпечення доступу та можливостей протягом
усього життя. Учасниками конференції запропоновано надіслати кінцевий варіант «Декларації» до керівних органів
Європейського Союзу, Ради Європи, міжнародних недержавних організацій, які працюють у сфері соціального захисту
та надання послуг людям з інвалідністю, з метою здійснення
стратегії розвитку громадянського суспільства, рівноправними членами якого є, у тому числі, люди з обмеженими вадами здоров’я. Українська делегація підтримала текст «Декларації» та висловила зацікавленість у подальшому здійсненні
інновацій у сфері працевлаштування та соціальної інклюзії
людей з інвалідністю.

оцінювання з історії (профілюючий предмет для вступу на
напрям право) у Закарпатті взяло участь 6970 випускників
шкіл, що майже на 2 тис. більше кількості бажаючих пройти
тестування з математики.
Конкурс на одне місце в Ужгородському інституті КУП
НАН України становив дві особи, що, враховуючи особливості
цьогорічної вступної кампанії, є абсолютно прийнятним,
адже цього року загальною тенденцією для всіх вишів було
збереження високого конкурсу тільки для бюджетних місць.
Ще однією особливістю цьогорічного вступу до Ужгородського
інституту є збільшення кількості абітурієнтів з сіл.
Приємно
відзначити,
що
кожного
року
в
областіпосилюються
антикорупційні
заходи
при
проведенні вступної кампанії. Спостереження за вступом
— 2012 на Закарпатті здійснювалося громадянською
мережею «Опора» за підтримки програми сприяння
незалежному тестуванню в Україні та Міжнародного
фонду «Відродження». На Закарпатті діяла «гаряча
лінія», на яку абітурієнти мали можливість повідомляти
про факти порушення їх прав,також можна було
отримати юридичну консультацію щодо вступу.
Понад усе абітурієнтів цікавили питання можливості
вступу при сумі балів за тестування менше 124; щодо

необхідності нотаріального посвідчення документів;
щодо необхідності подання копії приписного посвідчення
тощо. За оцінкою громадянської мережі «Опора» вступна
кампанія у регіоні в цілому відбулася об’єктивно, без
порушень. Скарг про порушення приймальною комісією
Ужгородського інституту прав абітурієнтів чи процедури
вступу не зафіксовано.

Вступна кампанія на Закарпатті
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ ВИПУСК «СПЕЦІАЛІСТІВ» ТА «МАГІСТРІВ»

Першого червня 2012 року в Київському університеті права Національної академії наук України держави і права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького, доктор юридичних наук, професор,
відбулося урочисте вручення дипломів випускникам, які навчалися за освітньо-кваліфікаційними заслужений юрист України Н.Оніщенко, а також науково-педагогічні працівники університету.
рівнями «спеціаліст» і «магістр», за спеціальністю «Правознавство» та «Міжнародне право».
Перед випускниками з вітальним словом виступив ректор, професор, заслужений юрист України
На церемонію вручення дипломів випускникам університету були запрошені представники Ю.Бошицький, який, зокрема, зазначив, що сьогодні знаменний та світлий день, оскільки це
провідних наукових установ та органів державної влади, з якими університет тісно чотирнадцятий випуск спеціалістів та магістрів. Також ректор зауважив, що Київський університет
співпрацює, зокрема: почесний ректор КУП НАН України, директор Інституту держави і права Національної академії наук України забезпечує ринок праці висококваліфікованими кадрами,
права ім.В.М.Корецького НАН України, академік Ю.Шемшученко; народний депутат України, здатними на належному рівні виконувати свої професійні обов’язки як на теренах України, так і в
перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань правосуддя, заслужений юрист України галузі міжнародного права. «Наші випускники є показником плідної праці всього професорськоЮ.Кармазін; постійний представник Верховної
викладацького складу, вони є втіленням наших
Ради України у Конституційному Суді України,
мрій про компетентного випускника вишу, який
доктор юридичних наук, професор, заслужений
здатен діяти в будь-яких професійних ситуаціях».
юрист України А.Селіванов; голова Союзу
У свою чергу до випускників з вітальним
юристів України, президент Всесвітньої
словом звернувся почесний ректор КУП НАН
асоціації юристів, президент Світового Конгресу
України Ю.Шемшученко, який зазначив, що
українських юристів, кандидат юридичних
Україна, особливо сьогодні в час розбудови,
наук, професор, заслужений юрист України
потребує добре підготовлених, патріотично
В.Євдокимов;
директор
Астрономічної
налаштованих правників, здатних критично
обсерваторії, голова Експертної ради НАН
мислити, приймати гідні та справедливі рішення
України з питань науково-технічної експертизи
в інтересах суспільства.
інноваційних проектів технологічних парків,
Багато теплих слів і побажань випускникам
голова Українського міжнародного комітету з
університету було наголошено шановними гостями
питань науки та культури, академік Я.Яцьків;
урочистої церемонії вручення дипломів. Вітальні
перший секретар Посольства Республіки Болгарії
слова перепліталися з художніми виступами
в Україні В.Узунов; начальник відділу соціальноталановитої молоді КУП НАН України.
гуманітарної освіти Інституту інноваційних
Почесну місію вручення дипломів випускникам
технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт
університету здійснили ректор Ю.Бошицький та
України Ю.Сафонов; завідувач відділу теорії
почесні гості університету.
Випускники-магістри — гордість університету

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ ВИПУСКНИКАМ ВІДДІЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ КУП НАН УКРАЇНИ
Другого липня 2012 року в приміщенні Київського університету права Національної академії
наук України відбулося урочисте вручення сертифікатів випускникам відділення профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки. Ректор університету Ю.Бошицький привітав випускників відділення із завершенням навчання на підготовчих курсах та ознайомив майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків з цікавими фактами життя університету.
На церемонії вручення були
присутні, зокрема: проректор з
наукової роботи О.Чернецька;
проректор з навчально-методичної
роботи М.Глух; проректор з
гуманітарної освіти та виховної
роботи Г.Левківська та завідувач
відділення
профорієнтаційної
роботи та довузівської підготовки
Ю.Прокопчук. Кожен з них привітав
абітурієнтів
із
завершенням
навчання
у
загальноосвітніх
навчальних закладах та побажав
успіхів у новому дорослому житті.
Під час вручення сертифікатів

«Велика честь і величезна відповідальність – бути юристом, адже забезпечення прав та свобод
кожного громадянина, зростання правової держави, розбудова демократичного правового суспільства, безперечно, залежать саме від вас – майбутніх суддів, адвокатів, нотаріусів, юрис-консультів,
працівників правоохоронних органів, учених-правників», – такими словами привітав випускників
відділення профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки ректор університету Ю.Бошицький
та побажав терпіння і наснаги на
навчальній ниві.
Сертифікати випускникам відділення вручали ректор Ю.Бошицький
та завідувач відділення профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки Ю.Прокопчук.
Після церемонії вручення випускники відділення профорієнтаційної роботи та довузівської
підготовки були запрошені до
приймальної комісії для подачі документів на вступ до університету.
Випускники відділення

Вручення дипломів випускникам
Київського університету права НАН України в м.Кіровограді
Дев’ятого червня 2012 року відбулося вручення дипломів бакалаврам та спеціалістам
заочної форми навчання напряму підготовки
«Правознавство» Київського університету права НАН України, які навчалися в м.Кіровограді.
Усього отримали дипломи 68 студентів (47 –
ОКР «бакалавр» та 21 – ОКР «спеціаліст»).
Церемонія відбулася в залі Кіровоградської
обласної філармонії.
Київський університет права НАН України
представляла делегація у складі: ректора,
професора, заслуженого юриста України,
заступника голови Союзу юристів України
Ю.Бошицького; проректора з навчально-

методичної роботи, кандидата юридичних
наук, доцента М.Глух; завідувача кафедри
кримінального права та процесу, кандидата
юридичних наук, доцента З.Тростюк; доцента
кафедри кримінального права та процесу,
кандидата
юридичних
наук
Б.Ващук;
викладача кафедри кримінального права та
процесу І.Бокоча; президента студентського
самоврядування О.Малюка та екс-президента
студентського самоврядування М.Осядлої.
На урочистих зборах з вітальною промовою
до випускників звернувся ректор університету,
професор, заслужений юрист України, заступник
голови Союзу юристів України Ю.Бошицький,
який тепло і сердечно привітав випускників

Під час вручення дипломів
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Наші випускники
із закінченням навчання в університеті та Університету, який здатен діяти в будь-яких
побажав їм зайняти гідне місце у житті, успішно професійних ситуаціях.
Також до випускників з вітальним словом
реалізувавши себе в професійній діяльності.
Випускники 2012 року пройшли фахову підготовку звернулися, зокрема: голова Кіровоградської
в університеті відповідно до державних стандартів обласної ради М.Ковальчук; екс-директор
вищої освіти, з урахуванням новацій, що були Кіровоградського інституту розвитку людивпроваджені у навчальний процес упродовж ни «Україна», кандидат філософських наук
останнього навчального року. Крім цього, ректор О.Барно; голова Спілки підприємців малого та
відзначив, що цінність підготовки спеціалістів у середнього бізнесу м.Кіровограда О.Надутенко.
Від імені випускників подякував керівництву
м.Кіровограді полягає у тому, що студенти мали
можливість отримати якісну освіту в рідному та викладачам за неоціненний вклад у підготовмісті. Саме це дало можливість забезпечити ку талановитих фахівців випускник Київського
підготовку Київським університетом права НАН університету права НАН України С.Подорожній.
Почесну місію вручення дипломів випусУкраїни висококваліфікованих спеціалістів для
Кіровоградщини, які є показником плідної праці кникам університету здійснили ректор КУП
всього
професорсько-викладацького
складу, НАН України Ю.Бошицький та голова Кірововтіленням мрій про компетентнісного випускника градської обласної ради М.Ковальчук.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

У Київському університеті права НАН України
відбувся випуск бакалаврів денної форми навчання
30 травня цього року в Київському університеті права України 2007–2010 рр., президент Інституту правової
НАН України відбулися урочистості з нагоди вручення політики, доктор юридичних наук М.Оніщук;
дипломів бакалаврам денної форми навчання за напряма- президент Товариства «Україна – Болгарія», член
ми підготовки «Правознавство» та «Міжнародне право». Національної спілки журналістів України Ю.Сєдих.
На урочистих зборах з вітальною промовою до Вітальні слова прозвучали також від ділових партнерів
випускників звернувся ректор університету, професор, університету, зокрема: другого секретаря Посольства
заслужений юрист України, заступник голови Союзу Угорщини в Україні Т.Гайгато; декана юридичного
юристів України Ю.Бошицький, який тепло і сердечно факультету
Російського
державного
інституту
привітав випускників із закінченням навчання в
інтелектуальної
власності
К.Єрьоменко;
начальника
університеті та побажав їм зайняти гідне місце у житті,
успішно реалізувавши себе в професійній діяльності. Управління корпоративного бізнесу банку «Хрещатик»
Випускники 2012 року пройшли фахову підготовку М.Фліссака.
Науково-педагогічні працівники КУП НАН України
в університеті відповідно до державних стандартів
вищої
освіти,
з
були зворушені проурахуванням новацій,
мовою О.Посмітного,
що були впроваджені
який говорив від імеу навчальний процес
ні всіх батьків виупродовж останнього
пускників. У свою
навчального
року,
чергу він побажав прозокрема, введення до
фесорсько-викладацьнавчальних
планів
кому складу універсипідготовки авторського
тету на чолі з ректором
спеціального
курсу
почесного
ректора
Ю.Бошицьким, щоб
КУП НАН України,
праця та вагомі досягдиректора Інституту
нення були гідно оцідержави
і
права
нені державою.
ім.В.М.Корецького,
Від
випускників
академіка НАН Україслова
подяки
лунали
ни
Ю.Шемшученка
у віршованій формі,
«Космічне право» та
у виконанні автора
спецкурсів по праву
І.Капітанчук.
Європейського Союзу
тощо.
Багато
нинішніх
Було
акцентовано
випускників
браувагу
присутніх
ли активну участь в
Фото на згадку
на тому, що усі
олімпіадах, науковонапрямки діяльності
практичних конференціях, конкурсах, розбудові студентуніверситету були забезпечені належним чином і
свідченням цього є відзнаки та нагороди, які ми отримали ського самоврядування. Кращі серед них були відзначені
упродовж цього року. Ректор зазначив, що особлива Почесними грамотами за вагомі здобутки у сфері наукогордість університету – відмінники навчання, які вих досліджень та активну участь у науково-практичних
отримали дипломи з відзнакою, а саме: 35 правознавців конференціях, а саме: Я.Бернацька, В.Головчук, О.Киця,
О.Малюк, Д.Навроцький, М.Прівальцева, Д.Белінська,
та 5 юристів-міжнародників.
З вітальними словами до випускників та присутніх Т.Борисюк. Грамоти за активну участь у громадському
звернулися почесні доктори КУП НАН України, житті університету отримали: О.Балог, М.Безсмертний,
а саме: радник Міністерства внутрішніх справ Т.Уланова, А.Коваль.
Дипломи
випускникам
вручали
ректор
України, генерал внутрішньої служби України, експрем’єр-міністр України, заслужений юрист України Ю.Бошицький та почесні гості.
Після завершення урочистостей випускники та профеВ.Дурдинець; народний депутат України, перший
заступник Голови Комітету Верховної Ради України сорсько-викладацький колектив зробили фотографії на
з питань правосуддя Ю.Кармазін; Міністр юстиції згадку про цю вагому в житті кожного випускника подію.

Студенти КУП НАН України
взяли участь у роботі Першого
Всеукраїнського моделювання
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

За підтримки Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів
України в Києві проведено Перше Всеукраїнське моделювання Верховної
Ради України. У ньому взяли участь студенти III курсу Київського університету права НАН України М.Камінський та А.Шевченко. Понад 450 учасників зі 100 вишів України взяли участь у даному заході, серед них представники громадських молодіжних організацій та студентського самоврядування.
Протягом трьох днів п’ять віртуальних партій (Рідна Україна, Патріотична
Україна, Соціалістично-демократична партія, Майбутнє України і Європейська Україна) працювали в чотирьох напрямах: молодіжна політика, працевлаштування, вища освіта та студентське самоврядування.
Результатом роботи заходу стало прийняття трьох резолюцій та законопроекту «Про працевлаштування молоді»; координування подальшої
роботи молоді України для побудови реального діалогу з органами влади.
Наприкінці І Всеукраїнського моделювання ВРУ перед присутніми
виступили лідери громадських організацій, самоврядування, організатори та лідери віртуальних партій, а також перший Президент України
Л.Кравчук, який, зокрема, зауважив: «Скільки б думок і поглядів не
було, одна точка зору має бути єдиною для всіх: перш за все – Україна!
Молодь, збудуйте Європу в себе, і тоді не потрібно буде кудись їхати!».
Приємно зазначити, що наші студенти відзначились високою активністю та
глибокими знаннями у побудові моделі законотворчого процесу.
Захід мав аполітичний характер і метою його було об’єднання молоді, її
поглядів, обмін досвідом і напрацювання шляхом конструктивних діалогів.
Отже, учасники заходу пропагуючи українську національну ідею залучатимуть молодь до співпраці з владою і до подій, що відбуваються в Україні.

Під час роботи сесії

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ

СТУДЕНТИ-ВОЛОНТЕРИ ГІДНО ПРЕДСТАВИЛИ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В ОБСЛУГОВУВАННІ
ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ 2012 РОКУ

Студенти КУП НАН України гідно представили волонтерський рух Святошинського
району під час обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012
року в м.Києві. Зокрема, М.Плавинська (студентка ІІІ курсу) у лідерському рейтингу
серед студентської молоді та вишів Святошинського району м.Києва була нагороджена
дипломом переможця в номінації «Доброчинність року».
Слово «волонтер» із французької означає доброволець. Волонтерство в Україні має
глибоке коріння. Найголовнішою ознакою волонтерства є те, що волонтер частину свого вільного (особистого) часу, сил, енергії, знань, досвіду добровільно (без примусу та вказівок) витрачає на здійснення діяльності, яка є корисною людям і суспільству загалом. Участь
у волонтерському русі не має релігійних, расових, вікових, гендерних і навіть політичних меж.
Після вдалого проведення чемпіонату з футболу на Україні спостерігається значна кількість бажаючих
людей, котрі прагнуть долучитися до
волонтерського руху.
Учасники волонтерського руху
одноголосно зазначають, що
участь в обслуговуванні ЄВРО2012 дала можливість підвищити
їм рівень знань іноземної мови,
культури спілкування та надати
інформацію іноземним фанатам
про
Святошинський
район,
столицю та виш, в якому вони
Зустріч гостей країни з українським навчаються.
Активні учасники волонтерського руху
колоритом

У Київському університеті права НАН України
проведено Спартакіаду під гаслом:
«У здоровому тілі — здоровий дух!»
З нагоди Року спорту і здорового способу життя в Київському університеті права НАН України було проведено Спартакіаду серед викладачів та співробітників університету.
Спартакіада дозволила виявити найвправніших співробітників
КУП НАН України, які своїм прикладом залучають студентів до
активних занять спортом і фізичною культурою та орієнтують їх
на здоровий спосіб життя.
Тепла та сонячна погода сприяла проведенню змагань на спортивному майданчику. Спартакіада проводилась з метою активізації
спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед професорсько-викладацького колективу КУП НАН України та пропаганди фізичної культури, спорту та здорового способу життя.
Спартакіада проводилась з таких видів спорту: міні-футболу;
волейболу; бадмінтону; настільного тенісу; великого тенісу.
У Спартакіаді брали участь представники всіх кафедр нашого
університету. Найпопулярнішими виявилися змагання з настільного тенісу та міні-футболу.
Трудовий колектив нашого вищого навчального закладу щиро
вдячний ректорові Ю.Бошицькому за підтримку і надану можливість провести Спартакіаду та ще раз своїм прикладом довести, що
у здоровому тілі здоровий дух!

Спорт об’єднав дорослих та молодь КУП НАНУ
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КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

фія». Саме в Чугуєві написане полотно «Протодиякон» зі складним
образом православного священика,
що викликав суперечливі відгуки.
Рєпін – типовий реаліст, який проте не копіював природу, а перевтілював її мотиви своїм майже
експресіоністичним малярством. Майстерно охоплював людську постать у русі, її типаж і вираз,
а його соковиті і звучні барви надавали творові ефектної пластичності. На деяких його творах помітний вплив імпресіонізму й символізму. Залежно від того, де і над
якою тематикою він працював, періоди його творчості можна визначити як український та російський.
Проте з Україною Ілля Рєпін
був пов'язаний не тільки походженням, але й чуттєво. Він був
закоханий в українську природу
та фольклор. Українські мотиви в
художній творчості Рєпіна стали
джерелом натхнення для створення не лише картин на українську
тематику – «Українська селянка»
(1880 р.), «Вечорниці» (1881 р.),
«Гайдамака» (1902 р.), «Чорноморська вольниця» (1903 р.), а й
ілюстрацій до творів М.Гоголя
«Тарас Бульба» та «Сорочинський ярмарок». А от вершиною вираження української ментальності, зрілості та осмислення
сутності духу українського народу, який найяскравіше втілився в епоху козацтва, стала картина
«Запорожці пишуть листа турецькому султану».
У 1880 році Рєпін вирушив у подорож півднем країни в пошуках потрібних йому для картини
«типажів». Півтора місяця художник провів у Качанівці, вивчаючи колекцію козацьких старожитностей, що належала Тарновському. А в 1891 році відбулася його персональна виставка, де
центром експозиції були «Запорожці». Цю картину і придбав імператор за 35 тисяч. На гроші,
одержані за картину, Рєпін купив у Вітебській губернії маєток «Здравнево», куди і переїхав з
батьком і доньками Вірою та Надією.
Рєпін був членом журі комісії, метою якої було створення пам'ятника Т.Шевченку до 100-річчя
з дня народження поета й художника. Як і деякі інші українські художники, Рєпін вийшов із журі,
оскільки був невдоволений остаточним вибором комісії. Ілля Юхимович називав Шевченка «апостолом свободи» і власноруч виконав кілька ескізів для проекту пам'ятника. В.Розвадовський мав намір
створити листівку, гроші від продажу якої спрямувати на будівництво пам'ятника. Для цього І.Рєпін
намалював аквареллю «Прометея» з поеми Шевченка «Кавказ».
У 1899 році Рєпін познайомився з письменницею, яка виступала в пресі під псевдонімом «Сєверова», Наталею Нордман. Ця
жінка і стала другою дружиною
художника та господинею садиби «Пенатів» у Фінляндії. Після
жовтневої революції Ілля Рєпін не
бажав мешкати в радянській Росії й залишився у своєму маєтку
«Пенати». Помер Рєпін 29 вересня
1930 року в своєму маєтку, де, відповідно до свого розпорядження,
і був похований. Після смерті художника маєток було відбудовано
та відкрито музей.
Ілля Рєпін залишив багату
й
різноманітну
мистецьку
спадщину, його ранні розписи
церков в Україні знищені під
час війни, численні жанрові,
побутові картини, портрети і
твори на історичні теми зберігаються в музеях Росії, України та у приватних колекціях.
У сучасних умовах відродження українського мистецтва, живописне надбання Іллі Pєпiна
вимагає нового переосмислення.

Ілля Рєпін

Ілля Юхимович Рєпін – російський художник українського походження, один з найбільших представників російського реалістичного
мистецтва. Народився 24 липня (5 серпня) 1844 року в м.Чугуєві Харківської губернії в сім'ї військового поселенця. Його батько – Юхим
Васильович Рєпін служив рядовим солдатом Чугуївського уланського
полку. Він мав бойові нагороди за участь у кількох військових кампаніях, був у Персії, Туреччині, на Кавказі, в Криму, Молдові. А мати —Тетяна Василівна була жінкою грамотною і начитаною, знала напам'ять
балади і поеми Жуковського, якого дуже любила. Симпатизувала старовірам і шанувала деякі їхні звичаї, зокрема заборону на куріння. Рєпіни були досить заможні. Бабуся художника тримала заїжджий двір, а
батько вів вигідну торгівлю кіньми.
Дитинство Іллі було цілком щасливим. Його першими «художніми творами» були зображення улюблених коней – виліплені або вирізані з паперу. У цьому
творчому занятті йому не поступалася і сестра Устина. Двоюрідний брат Трохим навчив Іллю
малювати аквареллю. Помітивши пристрасть хлопчика до малювання, батьки віддали його до
майстерні іконопису Бунакових.
На початку 1860 року в родині сталося нещастя – через якусь епідемію загинули всі дорогі коні.
Рєпіни опинилися на межі банкрутства. На той час Рєпін вважався уже досвідченим іконописцем
і користувався популярністю, працюючи разом з іншими майстрами в сільських церквах. У 1863
році одержавши сто рублів за розпис церкви в селі Сиротіно Воронезької губернії, 19-річний Ілля
вирушає до Петербурга.
А вже в січні 1864 року вступає до Петербурзької академії мистецтв та стає одним із найкращих її
студентів. Його твори помітили і навіть відзначили. За ескіз «Ангел смерті винищує первістків єгипетських» Ілля одержує Малу срібну медаль Академії мистецтв, а за конкурсне полотно «Христос
воскрешає дочку Іаіра» він отримує золоту медаль та право на шестирічне перебування за кордоном.
В академії він знайомиться з М.Антокольський, М.Мурашко, А.Праховим, І.Крамським, а також з
В.Стасовим та М.Мусоргським.
Упродовж 60-х років творчість Репіна розвивається у двох напрямах: він працює над академічними
творами і одночасно, поза стінами Академії, створює ряд портретів і полотен побутового жанру, зокрема: В.Шевцової, С.Любицької, М.Мурашка, В. Тарновського, груповий портрет «Слов'янські композитори».
З початку 70-х років Репін остаточно переходить на позиції російського демократичного мистецтва. Відстоюючи принципи народності художньої творчості, він активно бореться проти далекого
від життя академічного мистецтва. Реалізацією своєї творчої концепції Репін вважав картину «Бурлаки на Волзі» (1873 р.).
З 1869 по 1870 рік він бере участь в організації Товариства пересувних художніх виставок, статут
якого був затверджений другого листопада 1870 року, а в 1878 році він був обраний у дійсні члени
Товариства пересувних художніх виставок. У 1893 році він стає дійсним членом Петербурзької
академії мистецтв.
У 1872 році він одружується з
17-річною Вірою Шевцовою, дочкою своєї квартирної хазяйки. У
цьому шлюбі народилося четверо
дітей. А вже в травні 1873 року Рєпін
їде за кордон, спочатку до Італії, а
згодом до Парижа, де знайомиться зі
стародавнім і сучасним мистецтвом
Західної Європи. Величезний вплив
на нього справили твори Рембрандта, Веласкеса, Мікеланджело, Веронезе. За кордоном він написав такі
картини, як: «Паризьке кафе» (1875
р.); «Околиця Парижа» (1874 р.);
«Дорога на Монмартр у Парижі»
(1876 р.). У Парижі він зближується
з В.Полєновим, відвідує салон Поліни Віардо та І.Тургенєва.
Через кілька років закордонних подорожей Рєпін повертається до Росії. Цей період був насичений подорожами та створенням декількох відомих картин. Згодом художник відвідує рідний Чугуїв, де збирає матеріали
до майбутніх картин. Серед них – «Бурлаки на Волзі», «Дочка Віра в дитинстві», «У волосному правлінні»,
«Хресний хід у дубовому лісі», «Проводи новобранця», «Хресна хода в Курській губернії» та «Царівна Со-

ТворецьУкраїнського гімну–МихайлоВербицький

Вербицький Михайло Михайлович – український композитор та хоровий диригент. Народився він четвертого березня
1815 року в селі Явірник Руський на Лемкiвщинi, у родині
греко-католицького священика.
Його постать напрочуд показова для розвитку української
культури минулого століття.
Коли Михайлові виповнилося десять років, він та його
молодший брат Владислав
втратили батька та по суті залишилися сиротами. Однак хлопцям пощастило, оскільки їх
взяв на виховання далекий родич, Перемишлянський єпископ
та високоосвічена людина Іван Снігурський. Так вони й опинилися в мистецькому середовищі.
Перемишль став на той час важливим центром відродження
української культури. Він набув, зокрема, великого значення
як музичний осередок. У 1828 році при Перемишлянському
кафедральному соборі єпископ Снігурський заснував хор, а
згодом і музичну школу, в яких співав і навчався Михайло.
Хор вийшов далеко за межі свого первісного призначення
– участі в богослужіннях та церковних святах. У репертуарі хору були твори Й.Гайдна, В.Моцарта, М.Березовського,
Д.Бортнянського та ін.
Уже наступного року цей хор з великим успіхом дебютував
в урочистому богослужінні, де Михайло Вербицький разом з
Іваном Лаврівським виступили як солісти. Побачивши такий
блискучий результат, Снігурський запрошує кваліфікованого
диригента і композитора з Чехії Алоїза Нанке, який дав Михайлові ґрунтовну музичну освіту, зокрема, з композиції.
У 1833 році Михайло вступає до Львівської духовної семінарії. Тут він починає серйозно займатися музикою, керує
хором семінарії та опановує техніку гри на гітарі, яка стала
його улюбленим інструментом, а згодом він створює підруч-
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ник для навчання гри на гітарі та пише п’єси для цього інструмента. Численні твори, перекладені або створені ним для
гітари, набули широкої популярності. Однак через матеріальні нестатки Вербицький був змушений двічі залишати семінарію. Але з Божої ласки йому вдалося закінчити цей духовний
заклад і стати священиком. У 1852 році він одержав парафію
в с.Млинах Яворівського повіту.
Захоплення музикою не згасало в ньому. Будучи священиком, він писав Літургійні композиції, зокрема, «Єдинородний
Сине», «Святий Боже», «Алилуя», «Отче наш», які й сьогодні
лунають у багатьох церквах Західної України. Окрім літургійних шедеврів, він створює знамените «Ангел вопіяще» та
інші церковні композиції.
Наприкінці сорокових років налагоджується активне театральне життя, Вербицький одразу ж заходився писати музичні номери до українських театралізованих вистав, таких
як: «Верховинці», «Козак і охотник», «Проциха», «Жовнірчарівник» та ін. Загалом він написав музику до понад 20
вистав. П’єси, що ставились на театральних сценах Львова
і Галичини, здебільшого були перекладами як з української
драматургії та літератури, так і з польської, французької та
австрійсько-німецької драматургії. Музика у цих п’єсах відігравала дуже важливу роль, оскільки вносила у вистави
яскравий емоційний елемент, а також наближувала чужомовні сюжети до українського колориту. Тому навіть досить
посередні п’єси саме завдяки музиці Вербицького здобували
велику популярність.
Попри різні труднощі, Вербицький ніколи не втрачав оптимізму та продовжував писати. У 1847 році він переробив написану Літургію на чоловічий хор. Крім цього, написав церковні
композиції «Іже херувими», «Тебе поєм», «Святий Боже». На
відміну від літургійних творів, церковні композиції складніші
за своєю фактурою, мелодикою та розвиненою поліфонією.
Також Михайло Вербицький є автором хорових, вокальних, інструментальних творів серед яких: оперети «Гриць Мазниця» та
«Школяр на Мандрівці» (1849 р.); мелодрама «Підгоряни» (1864
р.); хори «Заповіт», «Поклін», «Жовнір», «Думка»; дванадцять

оркестрових рапсодій; вісім
увертюр (1855–1865 рр.), а також два полонези та вальс.
Михайло Вербицький належить до тієї плеяди українських
композиторів, які заклали підвалини нової композиторської
школи, що увійшла в історію нашої музики під назвою «перемишльська». Іван Франко цілком слушно назвав Вербицького
«найвизначнішим талантом» серед галицьких композиторів.
Його літургійна творчість, театральна музика, світські хори
та інструментальна музика стали важливою часткою церковних богослужінь, театральних вистав, концертного життя та
домашнього музикування.
Його життя і творчість були сповнені контрастів: непросте
життя сільського священика, ускладнене матеріальними труднощами та відокремлене у глухій провінції від світу великого
мистецтва, дивовижно поєднувалися з потужною результативністю творчої діяльності.
Особлива заслуга М.Вербицького перед українським народом – це композиція «Ще не вмерла Україна». Ця пісня, завдяки своїй легко прийнятній мелодії і патріотичному текстові
швидко популяризувалася і поширилася серед широких кіл,
а згодом була офіційно визнана Державним Гімном України.
Дата створення цієї пісні залишається поки що дискусійною.
Тривалий час вважалося, що вона була створена в 1862–1863 роках,
але без відповідних наукових аргументів. У Львові пісню «Ще не
вмерла Україна» вперше у хоровому опрацюванні виконали на концерті, присвяченому відкриттю українського театру в новозбудованому «Народному домі». А текст пісні Павла Чубинського з нотами
вперше був надрукований у збірнику пісень під назвою «Кобзар».
Ще за життя Вербицький здобув визнання як творець улюблених
і популярних хорів, солоспівів і театральної музики. Цьому сприяли
пісенний характер мелодики, гомофонно-гармонічний тип викладу,
використання фольклорних мотивів, зокрема, коломийкових.
В останні роки життя композитор займався педагогічною
діяльністю, писав статті, творив музику. Михайло Вербицький до кінця свого життя слугував двом великим силам нашого духовного життя – молитві і пісні – слугував самовіддано, одержимо і повсякчас. Серед його учнів Віктор Матюк
та Порфирій Бажанський.

Замок

КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

Рiчарда

Левове

Замок Річарда, названий на честь головного персонажа всесвітньо відомого роману Вальтера Скотта «Айвенго», знаходиться на Андріївському узвозі в м.Києві. Будинок у вигляді старовинного замку встановлений на складному рельєфі колишньої
літописної гори Уздихальниці трохи нижче Андріївської церкви.
Величні фасади будинку прикрашають архітектурні елементи,
характерні для фортечних споруд.
Історія цієї будівлі оповита таємницями. Розповідаючи
про середньовічний замок, дехто стверджує, що відважний
англійський король Річард Левове Серце дійсно мешкав у
цьому будинку. Нажаль, факти свідчать про інше. На Андріївському узвозі замок з’явився в 1902–1904 рр., а земельна
ділянка разом з будинком належала київському підрядчикові

Дмитру Орлову. Саме по його замовленню технік-будівельник
А.Краусс збудував цей замок в стилі англійської неоготики.
Для родового дворянства замок із загостреними шпилями і
зубчастими стінами, а також критою галереєю та сходами, що ведуть до внутрішнього дворика, підходив як найкраще. Спочатку
будинок будувався як прибутковий (на початку XX ст. Київ переживав період бурхливого містобудування: дерев'яні одноповерхові
будинки зносили, а на їх місці зводили просторі апартаменти, які
потім здавали в оренду). Орлов також вирішив вкласти гроші в цю
прибуткову справу, однак доля розпорядилася інакше. Підрядник
Орлов, займаючись будівництвом на Далекому Сході, був застрелений у 1911 році. Після його несподіваної смерті будинок був незабаром проданий. І ось тут почалося найцікавіше! Відразу ж після
того, як новий власник будинку здав квартири, по Києву поширилися моторошні чутки про те, що в замку оселилася нечиста сила.

Серце

Чутки були викликані страшними звуками в пічних і вентиляційних трубах, які виникали кожен раз, як піднімався вітер. Київські мешканці були буквально паралізовані жахом. Найрішучіші
загрожували рознести проклятий будинок по цеглині, знищивши
таким чином привидів та їх жахливі голоси. Лише завдяки втручанню однієї непересічної особистості, як свідчить київський переказ, у цій історії стався рятівний для всіх перелом.
Одним з мешканців будинку був професор Київської духовної
академії, відомий історик Степан Голубєв. Саме йому легенда
приписує роль сміливця-рятівника. Подейкують, що одного разу,
стомлений від тужливих звуків вентиляційних труб, Голубєв сунув руку в димохід, а там виявилася яєчна шкаралупа. Вона й була
причиною неприємних звуків: крізь маленькі дірочки в шкарлупі
проходило повітря, а шкарлупа відігравала роль резонатора.
Як вона потрапила в трубу, можна лише здогадуватись. Швидше за все, туди її підклали робітники, яких чимось розлютив
підрядчик... Зі встановленням радянської влади будинок націоналізували, а його комфортабельні апартаменти перебудували в
багатонаселені комуналки. Наприкінці 60-х років Замок Річарда
притягав до себе київську богему, оскільки за будинком був вихід
на одну з крутих гірок, що обрамляють Андріївський узвіз – Замкову, а звідти відкривався чудовий краєвид на Поділ з панорамою
всього Лівого берега.
У різні часи в будинку мешкали відомі українські художники Ф.Красицький, І.Макушенко та скульптор Ф.Балавенський.
На фасаді будинку встановлено меморіальну дошку українському художнику Г.Дядченку (1909–1921 рр.).
Ще й до тепер замок не позбувся своєї містичної аури.
Хоча на початку 80-х років була спроба зробити капітальний
ремонт будинку, щоб відкрити тут відомчий готель, однак реконструкція затягнулася на довгі роки. Так і стоїть цей красень оточений будівельним парканом майже чверть століття.

У КУП НАН України відбулося освячення хреста каплички
на честь Преподобного Нестора Літописця

На території КУП НАН України п’ятого липня цього
року відбулася церемонія освячення хреста каплички на
честь Преподобного Нестора Літописця. Обряд здійснив
Ігумен Варлаам – священнослужитель Видубицького
Свято-Михайлівського чоловічого монастиря на особисте
запрошення ректора, професора, заслуженого юриста
України, заступника голови Союзу юристів України
Ю.Бошицького, який глибоко переконаний, що дана
споруда сприятиме духовному зростанню молоді.

Університетська капличка

роботи В.Бойко, а також працівники університету, студенти,
абітурієнти та їхні батьки.
Ігумен Варлаам від Видубицького Свято-Михайлівського
чоловічого монастиря та його прихожан подарував освячену
старовинну ікону Казанської Божої Матері. Присутні одержали
благословення священнослужителя на подальший щасливий
освітянський шлях, духовне збагачення молоді.
Слова Ліни Костенко: «Ти лиш храм збудуй, а люди в
нього прийдуть…» мають духовне, змістовне підґрунтя.

Під час освячення
Преподобний Нестор Літописець належить до найосвіченіших
людей Київської Русі кінця ХІ – поч. ХІІ століття та є покровителем
освітян. Незважаючи на те, що церква відокремлена від держави,
храмом науки та храмом віри називають споруди навчальних
закладів, подібно до культових храмів.
У церемонії взяли участь: проректор з наукової роботи
О.Чернецька; проректор з навчально-методичної роботи
М.Глух; проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи
Г.Левківська; проректор з адміністративно-господарської

У РАМКАХ ПРОГРАМИ «У СВІТІ ПРЕКРАСНОГО»
СТУДЕНТИ КУП НАН УКРАЇНИ
ВІДВІДАЛИ НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР

У рамках загальноуніверситетської програми «У світі прекрасного», яка другий рік
постіль діє під особистим патронатом ректора, професора, заслуженого юриста України
Ю.Бошицького, студентський актив Київського університету права Національної академії наук України відвідав Новий український
театр. До уваги студентів була представлена
комедія-детектив під назвою «Три анекдоти
на одну тему», яка включала в себе три опо-

Під час походу до театру

відання різних письменників: українського
– Панаса Мирного, російського – Антона Чехова та європейського – Стефана Цвейга. Усі
ці оповідання різні за своїм сюжетом, проте в
тій чи іншій мірі переплітаються ілюзорною
картиною сімейного життя, у ході яких актори
залишили за собою право іронічно, але й водночас з великою долею гумору, замислитись
над висвітленими актуальними проблемами.
Майбутнім юристам перегляд даної вистави
надав неабиякий виховний аспект,
а також можливість заглянути за
обрій своєї майбутньої професії,
оскільки там були присутні елементи сімейного права, розшукової та адвокатської діяльності.
За два роки партнерської
співпраці студентського активу
з Новим українським театром
сформувалися міцні, партнерські та дружні стосунки. За цей
час студенти мали змогу переглянути вже не одну виставу.
Проте, остання зустріч була
особливою для студентів – вони
мали влучну нагоду поспілкуватися з провідними артистами
театру та обмінятися думками.

Старовинна ікона для студентського храму

СТУДЕНТКА КУП НАН УКРАЇНИ Ю.СІОНЧУК ВЗЯЛА УЧАСТЬ У
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ ЕКОФЕСТИВАЛІ «БІЛЕ ОЗЕРО»
Дванадцятий рік поспіль на Рівненщині про- нізаторами фестивалю подякою та дипломом
ходить Всеукраїнський молодіжний, мистець- учасника фестивалю.
кий, соціально-екологічний фестиваль «Біле
Ю.Сіончук – одна з найактивніших стуозеро», що завжди збирає навколо себе цілу денток КУП НАН України, яка постійно бере
плеяду молодих і талановитих музикантів, спі- участь у загальноуніверситетських креативваків, танцюристів та митців. Крім концертної них проектах: «Майбутнє України в руках тапрограми, у рамках фестивалю відбулися вже лановитої молоді», «У світі прекрасного» та
традиційні акції «Чисте довкілля» та «Молодь загальноміських проектах, акціях, святах, поза здоровий спосіб життя». Соціальні педагоги пуляризуючи серед студентської молоді міста
проводили роз’яснювальні бесіди про пробле- сучасні світові та українські народні пісні.
ми ВІЛ-СНІД, наркоманію та алкоголізм.
Репертуар Юлії різноманітний та багатогранВже вдруге з великої
ний. Вона ніколи не зупифестивальної сцени перед
няється на досягнутому, засотнями гостей та відпочивжди наполегливо працює
вальників виступила стунад вдосконаленням своїх
дентка ІІІ курсу КУП НАН
вокальних даних.
України, талановита молоВ урочистій церемонії
да співачка, міс глядацьких
відкриття фестивалю взясимпатій загальноміського
ли участь почесні гості:
конкурсу
«СтудМісКиО.Губанов – заступник гоїв – 2012» Ю.Сіончук, яка
лови Рівненської обласної
вміло та вправно продедержавної
адміністрації,
монструвала свою вокальМ.Волинець − начальник
но-виконавчу майстерність
відділу у справах сім’ї та
як сольно, так і в дуеті
молоді Рівненської обласної
з учасником шоу «Іксдержавної адміністрації, а
фактор» Р.Мухтаровим, за
також інші громадські та
Талановиті студенти КУП НАНУ
що була відзначена оргакультурні діячі.
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН
України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге
вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во
«Юридична думка», 2012. – 1020 с.
У другому, переробленому і
доповненому виданні Великого
енциклопедичного юридичного
словника вміщено 3000 статтей, у
яких витлумачено основні поняття і
терміни Конституції і чинного законодавства України,
міжнародного та європейського права. Розрахований
на юристів-практиків, працівників органів
законодавчої, виконавчої і судової влади, науковців і
викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, а також
усіх, хто прагне підвищити рівень своїх правових знань.
Мала енциклопедія кримінального
права / За заг. ред. проф.
Ю.Л.Бошицького; доц. З.А.Тростюк;
Київський університет права НАН
України. – К.: Вид-во «Кондор», 2012.
– 284 с.
Мала енциклопедія кримінального права містить визначення кримінально-правових понять, що
використовуються у Загальній частині Кримінального кодексу України, та у теорії
кримінального права; латинські крилаті фрази з
кримінального права, а також список наукової літератури і нормативних актів України.
Призначена для студентів, викладачів, практичних працівників, науковців, а також тих, хто цікавиться проблемами кримінального права.
Мала енциклопедія конституційного права / За заг. ред. проф.
Ю.Л.Бошицького; Київський університет права НАН України – К.:
Вид-во «Кондор», 2012. – 462 с.
В енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють концептуальні конституційні явища і процеси з
урахуванням здобутків зарубіжної і
вітчизняної доктрини конституціоналізму, відповідної
політико-правової практики та матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі конституційного права. На основі цього узагальнено та наведено основні тенденції розвитку конституційних явищ і
процесів з урахуванням особливостей конституційної
системи України та зарубіжного досвіду.
Розраховано на працівників органів державної влади і
місцевого самоврядування, суддів, науковців, аспірантів та
студентів, а також правозахисників і практикуючих юристів.
Шемшученко Ю.С., Космічне
право: Підручник. – К.: Вид-во
«Юридична думка», 2012. – 280 с.
Ця книга є першим в Україні підручником з міжнародного і національного космічного права. У ній
розкривається зміст цих
взаємопов’язаних між собою правових систем, здійснено аналіз їх
нормативної бази. Показано механізм реалізації норм
міжнародного і національного космічного права.
Висвітлено питання міжнародного співробітництва в
галузі дослідження і використання космічного простору. Приділено увагу космічному праву України, а також
формам і методам міжнародного та європейського
космічного співробітництва.

Афоризми Карла Густава Юнга

Карл Густав Юнг (26.07.1875-6.06.1961) — видатний
швейцарський психолог. У 1909-1913 рр. працював
із Зигмундом Фрейдом, відігравав провідну роль у
психоаналітичному русі, був першим президентом
Міжнародного психоаналітичного суспільства, редактором
психоаналітичного журналу. Пізніше відійшов від фрейдизму
і розробив власну теорію, названу ним «аналітичною
психологією». Завданням аналітичної психології Юнг
вважав тлумачення архетипових образів, що виникають у
пацієнтів. Юнг розвинув учення про колективне несвідоме,
в образах (архетипах) якого бачив джерело загальнолюдської
символіки, у тому числі міфів і сновидінь.
Юнг вважав, що несвідоме — це незалежна частина
психіки, що володіє власною динамікою і доповнює її
свідому частину. Метою його терапевтичного методу було
воз'єднання свідомості і несвідомого, через яке, як він
вважав, людина може досягнути повноти розкриття своєї
особистості («індивідуалізації»).
Роботи Юнга справили значний вплив не лише на розвиток
психології і психіатрії, а й на інші області науки про людину
— культурологію, релігієзнавство, антропологію, педагогіку,
літературознавство.

Ваш погляд стане ясним лише тоді, коли ви зможете
зазирнути у свою власну душу.
Зустріч із самим собою належить до самих неприємних
зустрічей.
Все, що дратує в інших, може вести до розуміння себе.
Якщо одна людина не розуміє іншої людини, один з них
має тенденцію вважати іншого дурнем.
Життя суєтне лише для того, хто ганяється за суєтою.
У кожній ідеї в зародковому вигляді присутня протилежність їй.
Зустріч двох особистостей подібна до контакту двох
хімічних речовин: якщо є хоч найменша реакція, змінюються
обидва елементи.
Там, де править любов, не залишається місця для влади
сили; а де запанувала сила, там бракує любові.
Життя нічого не означає, поки немає мислячої людини,
яка могла б витлумачити її явища.
Величезним досягненням особистості є акт найвищої
мужності — звертання обличчям до життя; так відбувається
повне затвердження всього, що становить суть особистості,
так здійснюється успішна адаптація до універсальних основ
буття при максимально можливій свободі самовизначення.
Відсутність сенсу в житті відіграє критичну роль в
етіології неврозу. У кінцевому рахунку невроз слід розуміти
як страждання душі, яка не знаходить свого сенсу...
Близько третини моїх випадків — це страждання не
від якогось клінічно визначеного неврозу, а від безглуздості і
безцільності власного життя..

Кросворд
1. Той, хто утримує кого-небудь. 2. Порівняльно-історичний метод
дослідження. 3. Орган місцевого самоуправління. 4. Міжплемінна
ворожнеча. 5. Засередньовіччя в Західній Європі — слуга короля або
великого феодала. 6.Невідповідність слів, учинків справжнім
переконанням, намірам, почуттям. 7. Те, чого треба беззастережно
дотримуватись, що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог
суспільства або виходячи з власного сумління. 8. Юридична наука, що
вивчає та розробляє методи розкриття карних злочинів. 9. Насильницьке
нав'язування пригнобленим національностям мови й культури панівної
нації. 10. Робітник або робітниці, походженням із Східної Європи, які
примусово працювали на заводах, шахтах та фермах у Німеччині та
Австрії під час другої світової війни. 11. Припинення, розрив шлюбу.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців і практичних працівників.
«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.

Відповіді:
І. Годувальник. 2. Компаративізм. 3. Муніципалітет. 4. Трайбалізм. 5. Міністеріал.
6. Лицемірство. 7. Обов'язок. 8. Криміналістика. 9. Асиміляторство. 10.
Остарбайтер. 11.Розлучення.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького права, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Часопис інформує
також про події наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць
та підручників з юридичної тематики.
Засновник: Київський університет права НАН України
Головний редактор: Ю.Бошицький
Редакційна колегія: О.Зільбер, Т.Ярошевська
Дизайн та верстка О.Зільбер; Коректор: С.Комишан
Адреса редакції: 03142, Україна, м.Київ, вул.Доброхотова, 7а

ЮРИСТИ-ПИСЬМЕННИКИ
Бернхард Шлінк

Бернхард Шлінк народився шостого липня 1944 року в
родині професора теології Едмунда Шлінка, що переїхав у
Гейдельберг після війни. Дитинство і юність Бернхарда
пройшли в Гейдельберзі. Закінчивши класичну гімназію, він
вступив до університету на юридичний факультет, пізніше
перейшов до Берлінського вільного університету. Захистивши
кандидатську, а потім докторську дисертацію, у 1982 році він
отримує посаду професора Боннського університету. Займався
конституційним правом.
Приблизно в кінці 80-х років починаються його перші літературні спроби. Спочатку разом зі своїм другом, а потім один він створює трилогію про
приватного детектива Гебхарда Зельбе. Подібний поворот у біографії
виглядає неординарно: солідний професор, експерт з державного права
раптом звертається до «несерйозного» жанру.
В усіх трьох книгах його головний герой стикається з подіями, які так чи інакше пов'язані з неподоланим минулим, визначальним для звершення нинішніх
злочинів. «Право — Провина — Майбутнє» — під таким заголовком у 1988 році
Шлінк опублікує своє перше публіцистичне есе, де він торкається тем, які пізніше стали ключовими для роману «Читець». Перш за все, тема внутрішнього
конфлікту «другого покоління», яке розривається між бажанням зрозуміти витоки
злочинів, скоєних поколінням батьків, і прагненням засудити ці злочини. Трохи
пізніше за цією книгою був знятий фільм, який викликав цікавість та надзвичайний резонанс не тільки в німецькому суспільстві, а й в усьому світі.
Бернхард Шлінк став першим західнонімецьким професором права, який
вже в 1990 році почав викладати в Східноберлінському університеті імені
Гумбольдта, професором якого він є і досі, і продовжує писати гостросюжетні романи та оповідання, серед яких цикл романів про приватного детектива
Зельба, декілька гостросюжетних оповідань та повістей («Жінка з бензоколонки», «Зрада», «Інший чоловік») поряд із глибокими роздумами про ключові теми сучасності: ессе «Право – Провина – Майбутнє», роман «Читець».

Девід Шор

Девід Шор – письменник канадського походження, проте він
найбільш відомий своїми роботами на телебаченні. Колишній
юрист, Шор став відомим такими своїми роботами, як:
«Сімейне право» (англ. Family Law) (телесеріал) і «Поліція
Нью-Йорка» (англ. NYPD Blue) (телесеріал). Шор також став
продюсером багатьох епізодів культового телесеріалу «Строго
на південь», а згодом став творцем власного телесеріалу
«Доктор Хаус».
Девід Шор народився третього липня 1959 року в Лондоні, провінція Онтаріо, Канада. Девід став єдиним представником сім'ї в телевізійному бізнесі, двоє його молодших братів – близнюки Філіп (Ефраїм) і Роберт, стали рабинами.
До того як Шор переїхав до Лос-Анджелеса і почав роботу на телебаченні, він навчався в Університеті Торонто, згодом працював муніципальним і
корпоративним юристом у Канаді. Він пише сценарій для телесеріалу
«Строго на південь», де розповідається про канадського кінного полісмена,
що опинився у США. Далі Шор стає продюсером фільму «Поліція НьюЙорка» (NYPD Blue), за який отримує дві номінації Еммі.
Після цього продовжує роботу над іншими фільмами, але вони не мали
великого комерційного успіху в порівнянні з його минулими роботами. У 2003
році продюсер Пол Атанасов (Paul Attanasio), з яким письменник в минулому
працював з NBC над фільмом «Забійний відділ», звернувся до Шора з пропозицією зробити серіал, оскільки знав, що телемережа шукає фільм який був би
таким же вдалим, як «Закон і порядок» та «CSI: Місце злочину». Думка продюсера полягала в тому, щоб реалізувати фільм, подібний поліцейському
детективові, але заснований на основі роботи лікарів. У більшості детективних
сюжетів загадка стоїть вище персонажів, але Шор вирішив, що якщо буде створювати «медичний» детектив, то зробить загадку вторинною по відношенню до
героя. Саме тому він замислив головного героя схожого з легендарним детективом Шерлоком Холмсом, проте багато хто знаючи Шора особисто, говорять що
персонаж схожий на автора. Цим персонажем став доктор Грегорі Хаус, герой
серіалу «Доктор Хаус». NBC не зацікавилася фільмом, але FOX його прийняла,
і до кінця першого сезону серіал став найбільшою знахідкою сезону 2004–
2005рр. Шор написав у співавторстві п'ять епізодів першого сезону, включаючи
пілотний, і передостанній епізод сезону «Три історії», в якому складним чином
переплетені історії трьох пацієнтів, а також розкривається причина кульгавості
доктора Хауса та його залежність від вікодину. За написання цих серій, Шор
отримав «Еммі» за «Сценарій драматичного серіалу».
Юрист у минулому, а сьогодні успішний сценарист та письменник Девід Шор
мешкає в Енчіно Хіллз (штат Каліфорнія) з дружиною Джуді і трьома дітьми.

Кумедні закони, звичаї та
традиції світу

В Італії студенту дозволено не відвідувати коледж, якщо він тупий.
В Іспанії дівчатам дається чотири спроби на складання одного іспиту, а
чоловікам – всього три.
В Іспанії студентам дозволено взимку приходити на заняття з гарячою
кавою в термосі.
У Норвегії студенткам заборонено складати іспити в коротких спідницях.
У Китаї студент має право збирати зарядні пристрої на заняттях, тільки
якщо вони використовуються для телефонів Nokia.
У Фінляндії студенту дозволено спати на лекції лише в тому випадку,
якщо у нього відмінна оцінка з фізичної культури.
У Фінляндії студенту дозволено спати на заняттях, якщо він не додивився ранковий сон за участю викладача.
В Австрії студентам дозволено читати реп за темою запитання на іспиті.
В Індії студент який не вміє співати, отримує один залік автоматом.
У Канаді незаміжні дівчата обслуговуються без черги в будь-якому
супермаркеті.
У Канаді заборонено ставити в соціальних мережах статуси про любов.
В Італії заборонено дарувати жінці те, що вона не просила.
У штаті Огайо зубну пасту продають тільки повнолітнім.
В Алабамі забороняється керувати автомобілем, сидячи за кермом із
зав'язаними очима.
У Техасі заборонено стоячи робити більше трьох ковтків пива; ходити
босоніж можна лише заплативши п’ять доларів; злочинець зобов'язаний
попереджати свою жертву про напад за 24 години.
За законом американського штату Огайо заборонено споювати риб.
На Алясці можна вбивати ведмедів, але от будити звіра, щоб з ним сфотографуватися — заборонено законодавством.
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