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Шановні викладачі, працівники та студенти
Київського університету права НАН України!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня
Незалежності України!
Проголошення 24 серпня 1991 року
Незалежності України реалізувало право
українського народу на самовизначення,
національне відродження і самоствердження, створення суверенної, демократичної, правової та визнаної світовою
спільнотою держави.
Це ‒ наш безцінний спадок, за який
боролися наші предки. Тож наш обов'язок
щодня докладати максимум зусиль для
побудови такої України, де хотілося б жити,
творити i працювати, де незалежність –
найцінніший скарб.
З кожним роком розбудови і розвитку нашої

держави поглиблюється усвідомлення цієї
події і дати – Дня Незалежності – її значення
для всієї країни та громадян.
Перед Україною сьогодні складні й великі
завдання, які ми можемо здолати тільки
разом задля зміцнення незалежності нашої
держави.
Бажаю всім Вам міцного здоров'я, добра,
благополуччя, щедрої долі, сили, наснаги в
ycix справах та мирного неба над головою.
Нехай мрія про краще майбутнє окриляє
кожного з нас в ім'я єдиної, вільної,
демократичної, квітучої України!

З повагою,
ректор КУП НАНУ,
професор,
заслужений юрист України

Ю.Л. Бошицький
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Розпочинається новий навчальний
рік, який традиційно ставить нові
завдання перед нашим вузом. Тому на
старті вважаю доцільним комплексно
визначити
та
охарактеризувати
основні
напрями
діяльності
університету на майбутнє, а також
підвести підсумки за минулий
навчальний рік.
2013/2014 навчальний рік став для
КУП НАН України ще одним кроком
зміцнення позицій університету серед
інших вищих навчальних закладів.
Університет вкотре був визнаний
ЮРІЙ БОШИЦЬКИЙ —
на міжнародній спеціалізованій
ректор Київського університету виставці навчальних закладів «Освіта
права НАН України, професор, та Кар’єра», на якій виборов Гран-прі
заслужений юрист України в номінації «Розвиток студентського
самоврядування у вищих навчальних
закладах». Крім того, журнал «Деньги» у своєму традиційному
«зарплатному» рейтингу українських ВНЗ представив КУП
НАНУ на 9 місці серед вищих навчальних закладів із правничих
спеціальностей.
Вважаю, що це висока заслужена оцінка діяльності всього
нашого колективу. Однак ми повинні думати про завтрашній
день у нашій роботі. А це, перш за все, результати вступної
кампанії.
Вступна кампанія 2014/2015. Робота приймальної комісії
пройшла на достатньо високому рівні, незважаючи на складну
демографічну ситуацію в Україні, коли в більшості шкіл
закриваються класи, у зв’язку з недостатньою кількістю учнів,
напружену та складну військову ситуацію на сході країни.
За результатами вступної кампанії до Київського університету
права: за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на І курс
зараховано 103 студенти, з них 87 – на денну форму навчання, 16
– на заочну форму навчання; за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» зараховано 281 студента, з них 61 – на денну форму
навчання, 220 – на заочну форму навчання (з них 74 – КУП
НАНУ, 80 – філія кафедри у м. Вінниця, 31 – філія кафедри у
м. Кам’янець-Подільський, 35 – філія кафедри у м. Кіровоград).
До Рівненського інституту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» зараховано 57 студентів, з них 49 – на денну форму
навчання, 8 – на заочну форму навчання.
Щодо нової структури університет та кадрового складу. З 1
вересня 2014 року в університеті, враховуючи відокремлені
структурні підрозділи, працюватимуть 299 осіб, з них 216
– науково-педагогічних працівників, 83 – адміністративноуправлінський та допоміжний персонал. У Рівненському
інституті працюватиме 68 осіб, з них 46 – науково-педагогічних
працівників, 22 – адміністративно-управлінський та допоміжний
персонал.
Зокрема, в КУП НАНУ працюватиме 231 особа, з них 170 –
науково-педагогічних працівників (70 – на постійній основі; 79 –
на умовах сумісництва; 21 особа – на умовах погодинної оплати)
та 61 – адміністративно-управлінський персонал та допоміжний
персонал.
У 2013/2014 навчальному році 2 науково-педагогічні
працівники університету захистили докторські дисертації:
Кудря І.Г., Прилуцький С.В. Отримали вчене звання доцента 5
співробітників: Ожоган Андрій Васильович (кафедра іноземних
мов), Мушак Наталія Богданівна (кафедра міжнародного права
та порівняльного правознавства), Чомахашвілі Олена Шотаєвна
(кафедра конституційного та адміністративного права),
Севрюкова Інна Феліксівна (кафедра цивільного та трудового
права), Варич Ольга Григорівна (кафедра теорії та історії
держави і права).
З метою економного та раціонального використання коштів
університету та оптимізації роботи структурних підрозділів з 1
серпня 2014 року була введена в дію нова структура університету,
згідно з якою зменшена загальна чисельність працюючих.
Відповідно до нової структури ліквідовані факультет заочного
та дистанційного навчання; центр культурно-дозвіллєвої
діяльності; відділ міжнародних зв’язків та грантів.
Об’єднані кафедра адміністративного та конституційного
права з кафедрою господарського права та процесу; утворені
відділи шляхом реорганізації (злиття) двох структурних
підрозділів. Зокрема це:
центр дистанційного навчання та інформаційних технологій;
відділ післядипломної освіти та аспірантури;
відділ з експлуатації та розвитку матеріально-технічної бази;
відділення довузівської підготовки, практичного навчання та
працевлаштування.
У зв’язку з розширенням певних видів робіт та функціональних
обов’язків посада проректора з гуманітарної освіти та виховної
роботи перейменована на проректора з соціально-гуманітарних
питань, посада проректора з адміністративної роботи та питань
перспективного розвитку перейменована на проректора з
адміністративної та господарської роботи.
Оптимізація навчально-методичної роботи. Навчальна
та навчально-методична робота для будь-якого вищого
навчального закладу є основною. Тому варто відзначити, що у
минулому навчальному році у цьому виді діяльності було багато
позитивних змін, що дозволило покращити весь комплекс
засобів із навчальної та методичної роботи.
З нового навчального року вперше розпочинається підготовка
фахівців-магістрів спеціальності «Інтелектуальна власність».
У структурі університету продовжують працювати філії
кафедр у таких регіонах, як Кіровоград, Вінниця та Кам’янецьПодільський. З нового навчального року розпочне свою роботу
підрозділ у Львові.
Хочу наголосити на тому, що важливим аспектом належної
організації навчального процесу в університеті залишається
дотримання студентами навчальної дисципліни. З цією метою
в університеті проводиться певна робота, що є позитивним
чинником.
Необхідно відзначити, що у 2013/2014 навчальному році,
порівняно з попереднім навчальним роком, значно покращилася

2

відвідуваність студентів та скоротилася академічна
заборгованість.
Доречно звернути увагу на неприпустимі запізнення
викладачів на початок лекційних і семінарських занять, а також
передчасне їх завершення без поважних причин, оскільки це є
грубим порушенням внутрішнього розпорядку і тому до осіб,
які допускатимуть такі порушення, будуть застосовуватися
заходи матеріального впливу.
У новому навчальному році викладачам університету
необхідно продовжити практику контролю за відвідуванням
студентами лекційних і семінарських занять. Адже згідно з
Положенням про організацію навчального процесу, студенти
зобов’язані відвідувати всі заняття. У цьому питанні нам усім
необхідно проявляти більше принциповості та наполегливості.
Коли студент відчує, що його контролюють, то певною мірою
змінить і своє ставлення до відвідування занять.
Необхідно активізувати роботу щодо відвідуваності занять
студентами і кураторам академічних груп. Досить часто
куратори не цікавляться причинами відсутності студента на
заняттях.
Одним із найважливіших показників роботи університету
залишається успішність студентів. За підсумками минулого
навчального року успішність студентів денної форми навчання
становила 97,3 %, що на 4,9 % вище, ніж у попередньому
навчальному році, а заочної форми навчання – 95,6 %.
Якість навчання в цілому по університету також підвищилася
і, порівняно з показниками попереднього навчального року,
становила для студентів денної форми навчання – 70,9 %, для
студентів заочної форми навчання – 62 %.
Відрахування студентів денної форми навчання в університеті
становить 2 %. Якість навчання і підготовки наших випускників
– це головний пріоритет КУП НАНУ. Тому студентів, які не
мають бажання навчатися, будемо відраховувати й надалі.
Університет докладає великих зусиль для того, щоб
навчальний заклад випускав юристів із реальним володінням
іноземної мови, а випускники факультету міжнародних
відносин – не менш як двома іноземними мовами. Тому окремо
варто підкреслити важливість викладання лекцій з юридичних
дисциплін англійською мовою. В університеті на факультеті
міжнародних відносин такий курс занять для студентів 4 курсу
денної форми навчання читала к.ю.н., доцент Мушак Н.Б. з
навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж».
Тому нам необхідно вдосконалити роботу зі збільшення
кількості дисциплін, що викладаються англійською мовою.
Для цього ми будемо створювати всі умови викладачам, які
братимуть активну участь у цій роботі.
З нового навчального року в університеті працюватиме сучасна
автоматизована система управління навчальним процесом
для вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації АСУ
«ВНЗ». Дана система вирішує велику кількість автоматизованих
функцій управління, в тому числі: електронну реєстрацію,
обробку даних і документообіг в єдиній інформаційній системі
для кожного структурного підрозділу окремо і установи в
цілому; планування, контроль і аналіз навчальної діяльності;
оперативний доступ до інформації, що супроводжує навчальний
процес; єдину систему звітів, як внутрішніх, так і за вимогами
МОН України; системи безпеки даних з урахуванням вимог
законодавства.
Поглиблення змісту і якості наукової роботи. У цьому
аспекті університет продовжуватиме й надалі проводити 6
щорічних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференцій: «Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького», «Сучасні проблеми правової системи України»,
«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»,
«Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»,
«Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір».
До того ж, з нового навчального року нашими новими зарубіжними партнерами у проведенні спільних міжнародних конференцій виступатиме Центральноєвропейський університет у
м. Скаліце (Словацька республіка), філія аспірантури та дистанційного навчання Варшавської школи менеджменту в м. Прешові (Словацька республіка) та Вища школа підприємництва і
права в Празі ( Чеська республіка).
Спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України на базі факультету міжнародних відносин і надалі
будемо проводити щорічну міжнародну науково-практичну
конференцію «Міжнародно-правові проблеми сучасного
торговельного мореплавства», Всеукраїнський конкурс наукових
робіт ім. В.М. Корецького для учнів 11-х класів «Права людини
в сучасному світі: погляд молоді» та міжнародну наукову
конференцію на базі кафедри кримінального права та процесу
«Криміналістичні і психофізіологічні методи досліджень в
судочинстві, правоохоронній діяльності і кадровій роботі».
Результати проведених наукових досліджень у 2013/2014
навчальному році опубліковані у 9 збірниках матеріалів науковопрактичних конференцій загальним обсягом 224,66 друкованих
аркушів.
Крім того, університетом було видано 1 колективну та 2
індивідуальні монографії: «Доктринальні засади розвитку
держави та права: національні та міжнародні тенденції» – за
загальною редакцією Бошицького Ю.Л.; «Реорганізація як
спосіб припинення господарських товариств» – Шевченко Н.І.;
«Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав
людини в європейських міжнародних організаціях» – Мушак Н.Б.
У 2013/2014 навчальному році викладачі університету
підготували і видали Малу енциклопедію господарського права
та 4 підручники і навчально-методичних посібники. Серед
них: «Основи економічної теорії» – Чепінога В.Г.; «Право
міжнародних організацій і Україна у схемах та таблицях» – за
загальною редакцією Бошицького Ю.Л., Дей М.О.; «Політологія
у схемах, таблицях та визначеннях» (з грифом МОН України) –
Дей М.О., Ткач О.І.; «Цивільне право України: загальна частина»
– Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Б., Шишка О.Р., Шишка І.Р.
Оптимізація роботи аспірантури. Університет є центром
підготовки наукових кадрів. Така підготовка здійснюється за
7 спеціальностями 5 кафедрами університету. В аспірантурі
у 2013/2014 навчальному році навчалося 58 аспірантів та
здобувачів, з них: 24 аспіранти (7 аспірантів з відривом від

виробництва, 17 аспірантів без відриву від виробництва) та 34
здобувачі.
Найбільша кількість аспірантів та здобувачів здійснюють
підготовку на кафедрі цивільного та трудового права 21 особа (36 % від загальної кількості аспірантів та здобувачів університету); на кафедрі кримінального права та процесу навчається 15 осіб (25 %), на кафедрі господарського права та
процесу – 8 осіб (15 %), на кафедрі конституційного та адміністративного права – 7 осіб (12 %), на кафедрі міжнародного
права та порівняльного правознавства – 7 осіб ( 12 %).
Однак слід відзначити відсутність аспірантів зі спеціальностей
12.00.01 (кафедра теорії та історії держави і права) та 12.00.05
(кафедра цивільного та трудового права), тому потрібно
посилити роботу кафедр у цьому напрямі щодо удосконалення
системи пошуку та відбору талановитої молоді з числа
випускників університету.
Удосконалення роботи бібліотеки. Одним із пріоритетних
напрямів розвитку будь-якого вищого навчального закладу є
стан бібліотеки, і ми, як відомо, ніколи не заощаджували кошти
на цьому. Фонд бібліотеки постійно збільшується, сьогодні
він становить 146 107 примірників (127 910 примірників –
книжковий фонд; 15 307 одиниць – періодичні видання; 2 890
– електронних видань). У 2013/2014 навчальному році відсоток
оновлення книжкового фонду склав 8 % (придбано біля 3000
примірників навчальної та наукової літератури).
Окремо доречно звернути увагу на
сучасні форми
інформаційного забезпечення студентів, надання оперативної
та якісної інформації на цифрових носіях за допомогою
електронного каталогу бібліотеки та повнотекстової електронної
«Бібліотеки студента-правника».
Сьогодні в електронному каталозі налічується 34 тисячі
бібліографічних записів, а «Електронна бібліотека студента»
вміщує біля 3 тисяч повних текстів, серед яких в основному
матеріали для вивчення навчальних дисциплін, а також
повні тексти дисертацій, цифрові версії рідкісних видань
правознавчого спрямування.
Поглиблення міжнародних зв’язків. Суттєві якісні та
кількісні зміни торкнулися міжнародного співробітництва
Київського університету права. На сьогодні в загальному
університетом укладено біля 80 Меморандумів про
співробітництво. У 2013/2014 навчальному році було укладено
близько 20 Меморандумів.
Нашими новими партнерами стали: Вища школа у м. Сладковічово (Словаччина); Асоціація адвокатів Грузії; Вища школа
публічної та індивідуальної безпеки «Апейрон», м. Краків,
Польща; Філія аспірантури та дистанційного навчання в
Прешові; Центральноєвропейський університет у м. Скаліца,
Словаччина.
Університет протягом 2013/2014 навчального року постійно
відвідували іноземні гості та делегації. Серед них: професор
штату Пенсільванія (США) Уїльям Батлер; Генеральний секретар
Європейського Інституту Омбудсмана Йозеф Зігеле (Австрія);
делегація волонтерів з культурного центру «Сан» (Японія) на
чолі з пані Набуко Оморі; делегація ГО «Федерації всесвітнього
миру»; керівник районної адміністрації Старе Місто м. Кошице
(Словаччина) Карол Тілл; Генеральний директор Державного
агентства інтелектуальної власності Республіки Молдова Лілія
Болокан; ректор Центральноєвропейського університету у
м. Скаліца (Словаччина), професор Ф. Ващук.
Крім того, хочу всім нагадати, що завдяки саме нашим
партнерським зв’язкам, сьогодні ми є єдиним вишем України,
який з 2011 року реалізує спільну магістерську програму з
міжнародного права з Варненським вільним університетом
«Черноризец Храбр» (Болгарія) в рамках угоди про співпрацю.
Наразі керівництво університету працює й з іншими
зарубіжними навчальними закладами, з метою реалізації
спільних магістерських програм, такими як Міжнародний
інститут підприємництва і права та Центральноєвропейський
університет у м. Скаліце.
Удосконалення виховної роботи. Виховна діяльність в
університеті – питання значиме й актуальне. Адже призначення
ВНЗ – не тільки підготувати фахівця, а й виховати достойну
людину, гідного громадянина нашої держави. Ми прагнемо,
щоб ця діяльність була постійною і системною та охоплювала
всіх студентів від першого курсу до випускного.
Хочу зазначити, що студенти з кожним роком стають все
активнішими. Жоден захід в університеті не відбувається
без їхньої участі. Крім цього, значна увага в університеті
приділяється і благодійним акціям, розвитку творчих здібностей
студентів університету через креативні загальноуніверситетські
проекти. Постійно здійснюється цілий комплекс заходів поза
навчальний час та у вихідні дні.
В університеті створені всі умови для здійснення фізкультурнооздоровчої роботи та заняття спортом. У 2013/2014 навчальному
році в університеті працювало 3 спортивні секції (футбол,
аеробіка, атлетизм), в них займалося майже 90 студентів.
У холі університету постійно функціонувала діюча виставка
творів митців, де представлені їхні картини. У 2013/2014
навчальному році студенти КУП НАНУ взяли участь у 115
найрізноманітніших заходах, які висвітлені на сайті КУП
НАНУ, сайті Святошинської районної у м. Києві державної
адміністрації – 30 статей, а також на сайті МОН України понад
10 статей.
Покращення матеріально-технічної бази. Розвиток
університетської соціальної інфраструктури, модернізація
матеріально-технічної бази були і залишаються одним із
основних завдань перспективного розвитку університету. За
останні роки нам вдалося модернізувати матеріально-технічну
базу вузу, зробити його більш сучасним, ергономічним та
ефективним.
Протягом 2013/2014 навчального року ми провели кропітку
роботу щодо отримання всіх дозвільних документів від
державних органів на реконструкцію центрального входу
навчального корпусу КУП НАНУ, господарських споруд та
будівництво навчально-бібліотечного корпусу на території
університету.
Найближчим часом плануємо запустити в експлуатацію
третій атріум – модернізований центральний вхід навчального

корпусу університету.
Постійно проводилися роботи з озеленення території
університету, висаджувалися квіти, різноманітні дерева та кущі.
Співробітники
господарського
відділу
регулярно
утримували в належному стані приміщення, проводили
благоустрій прилеглої території, здійснювали профілактичний
та сантехнічний ремонти тощо.
Значна увага в університеті також приділялася господарським
та ремонтним роботам і у Рівненському інституті. Так, у 2014
році в Інституті було облаштовано навчально-практичний
комплекс «Право», в якому розміщені: зал судових засідань,
юридична клініка, кабінет ім. М. Балудянського та шість
кабінетів. Модернізовано комп’ютерний клас на 17 посадочних
місць, проведено капітальний ремонт у десяти кімнатах
гуртожитку та трьох аудиторіях, на стадії завершення аудиторія
криміналістики.
З метою енергозбереження замінено 27 вікон в аудиторіях
та гуртожитку Рівненського інституту. Часткова оновлено
меблі для гуртожитку інституту (ліжка, шафи, столи) – всього
укомплектовано 12 кімнат.
Не можна оминути й те, що поряд із позитивною динамікою
в розвитку університету є і проблеми: не завжди організаційноуправлінські заходи, які реалізовувалися ректоратом,
факультетами, кафедрами, іншими структурними підрозділами,
в повній мірі досягали мети та забезпечували ефективне
розв’язання складних проблем розвитку університету в умовах
сучасного динамічного суспільства.
Враховуючи зазначене вище, у 2014/2015 навчальному
році будуть удосконалені такі напрями та сфери діяльності
університету:
По-перше. Необхідно постійно підвищувати якість
навчального процесу, забезпечити його відповідність світовим
стандартам, постійно оновлювати напрями, зміст і форми
організації навчання. Необхідно постійно оптимізовувати
навчально-методичне забезпечення навчально-виховного
процесу. Потребує модернізації система профорієнтаційної

роботи. Розширення географії впливу профорієнтаційної
роботи на всі регіони України.
По-друге. Потрібне вдосконалення системи підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу університету.
Домогтися, щоб 50 % викладачів пройшли підвищення
кваліфікації у провідних навчальних, наукових центрах України
та, можливо, за кордоном. Потребують покращення об’єктивних
показників рівень кваліфікації колективу науково-педагогічних
працівників університету з метою доведення кількості штатних
кандидатів наук, доцентів та штатних докторів наук, професорів
до рівня, що відповідає акредитаційним і ліцензійним вимогам.
По-третє. Необхідно забезпечити ефективну роботу
аспірантури шляхом підвищення відповідальності наукових
керівників і здобувачів наукових ступенів за дотримання
термінів захисту кандидатських дисертацій.
А також збільшити долю міжнародних публікацій вчених
університету, кількість визнаних наукових результатів, кількість
державних стипендій талановитим молодим вченим.
По-четверте. Посилення кадрового потенціалу потребує
збереження балансу досвідчених і молодих викладачів і
науковців та створення реальних сприятливих умов для
творчого росту і просування університетської молоді.
Необхідно продовжувати практику залучення до навчального
процесу провідних фахівців українських і зарубіжних
університетів і наукових центрів, академічних наукових
установ. Це потребує також і вдосконалення процесу підготовки
магістрів наукового спрямування з усіх спеціальностей,
домагаючись, щоб зміст випускних магістерських робіт складав
не менше 40 % змісту майбутніх кандидатських дисертацій,
та щоб усі випускники наукової магістратури мали бажання
вступати до аспірантури КУП НАНУ.
По-п’яте. Поглиблення та удосконалення виховної роботи
зі студентською молоддю, зміцнення і розвиток традицій
класичного
університету
залишається
пріоритетним
завданням нашого вузу. Ми зобов’язані посилити і розширити
роль університету як центру інтелектуальної культури та

просвітництва.
По-шосте. Необхідно сприяти розвитку та удосконаленню
Студентського парламенту як однієї з рівноправних сторін
навчально-виховного процесу, сприяти студентським заходам,
посилити патріотичне виховання студентської молоді.
По-сьоме. Забезпечити можливість кожному студенту,
аспіранту та викладачу університету займатись спортом у
вільний від занять та роботи час.
По-восьме. Продовжити залучення нових закордонних
та українських партнерів до співробітництва з КУП НАНУ,
а також поглибити співпрацю в рамках уже існуючих угод
з університетами, міжнародними освітніми фондами та
організаціями з метою запровадження і реалізація обмінів
студентами і викладачами з європейськими ВНЗ. Продовжити
роботу по отриманню грантів.
По-дев’яте. Необхідно вживати додаткові заходи щодо
дотримання дисципліни в господарській діяльності,
заощадження енергоспоживання, економії коштів на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв’язку, утримання
транспортних засобів.
По-десяте. З метою раціонального використання майна
університету необхідно розширити приміщення студентської
їдальні, збудувавши новий двоповерховий павільйон-атріум.
Також із метою створення сприятливих умов праці службам
університету розпочати будівництво трьохповерхового
приміщення на території університету для подальшого
розміщення в них усіх структур вузу господарського
спрямування, канцелярії та архіву. А також декількох готельних
номерів для гостей університету.
Перераховані вище завдання не є вичерпними. У 2014/2015
навчальному році нас очікує активна й наполеглива діяльність
всього колективу університету.
Тож хочу побажати всім нам, щоб новий навчальний рік
став черговою віхою в мирі та злагоді на шляху подальшого
поступового розвитку Київського університету права.

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ДЕРЖАВНОГО
ЗРАЗКА ВИПУСКНИКАМ КУП НАНУ 2014 РОКУ

Святкова промова ректора

За доброю традицією, напередодні Дня Конституції України та Дня молоді, 26 червня 2014 року, в актовому залі Будинку вчителя, відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів державного зразка студентам денної форми навчання
Київського університету права НАН України напрямів підготовки «Правознавство» та «Міжнародне право».
На урочистих зборах з вітальною промовою до випускни-

Почесна президія свята

ків звернувся ректор університету, заслужений юрист України, професор Юрій Ладиславович Бошицький,
який тепло і сердечно привітав випускників із закінченням навчання в університеті та побажав їм
зайняти гідне місце в житті, успішно реалізувавши себе в професійній діяльності. Випускники
2014 року пройшли фахову підготовку в університеті відповідно до державних стандартів вищої
освіти, з урахуванням новацій, що були впроваджені у навчальний процес впродовж останнього
навчального року, зокрема введення до навчальних планів підготовки бакалавра авторського
спеціального курсу академіка НАН України, почесного ректора КУП НАНУ, директора Інституту держави та права ім. В.М. Корецького Ю.С.
Шемшученка «Космічне право», планів підготовки спеціалістів та магістрів спецкурсів з права
Європейського Союзу, міжнародного морського
права тощо. Увагу присутніх було акцентовано
на тому, що всі напрями діяльності університету
забезпечені належним чином, свідченням цього
є відзнаки та нагороди, якими відзначено виш.

Ректор зазначив, що особлива гордість університету – відмінники навчання, які отримали дипломи з відзнакою, таких
сьогодні: 81 правознавець (17 – магістри, 17 – спеціалісти і
47 – бакалаври) та 17 міжнародників (12 – бакалаври, 5 – спеціалісти).
З теплими вітальними словами до випускників та присутніх звернулися почесні гості свята, почесні доктори КУП
НАНУ: Юрій Сергійович Шемшученко – Почесний ректор
Київського університету права НАН України, Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
Академік НАН України; Валерій Віталійович Карпунцов –
Народний депутат України VII скликання, представник партії «УДАР», кандидат юридичних наук, заслужений юрист
України; Микола Васильович Оніщук – ректор Національної
школи суддів України, доктор юридичних наук, заслужений
юрист України.
Приємні слова-вітання лунали від Олексія Семеновича
Онищенка – Академіка-секретаря відділення історії, філософії та права НАН України, академіка НАН України; Красімір
Неделчев Мінчев – Надзвичайного та Повноважного Посла
Болгарії в Україні; Юрія Івановича Сєдих – Президента товариства «Україна – Болгарія», члена Національної спілки
журналістів України, Посла миру, Генерала-полковника, академіка, доктора філософії, професора, почесного професора
КУП НАНУ. Серед почесних гостей були присутні добрі
друзі університету, ділові партнери: Корнел Юнеску – Надзвичайний та повноважний посол Румунії в Україні; Петер
Танєв – Консул, радник Посольства Болгарії в Україні; Іон
Навал – Другий Секретар Посольства Румунії в Україні; Валерій Олександрович Євдокимов – Голова Союзу юристів
України, Президент Всесвітньої організації юристів, Президент Світового Конгресу Українських юристів; Сергій Колот
– Священик, Страший інспектор Київської православної богословської академії; Павло Луконський – Партнер Юридичної фірми «Салком». Працівники КУП НАНУ були зворушені промовою-подякою Миколи Васильовича Оніщука. Він
побажав у подальшому професорсько-викладацькому складу
КУП НАНУ на чолі з ректором Юрієм Бошицьким, щоб праця та вагомі досягнення були гідно оцінені державою.
Багато цьогорічних випускників брали активну участь в
олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах,
розбудові студентського самоврядування. Кращі серед них
були відзначені Подяками за відмінне навчання, старанність
у науковій, громадській роботі та за активну громадську позицію та участь у культурно-масових заходах Київського уні-

Фото на згадку

Гості та батьки наших випускників

верситету права НАН України м. Києва. Родзинкою заходу
став музичний подарунок від ректора університету Юрія
Бошицького для випускників та присутніх – виступ лауреата міжнародних конкурсів, учасника телепрограми «Голос
країни», переможця телепрограми «Битва хорів», лауреата
1-ї премії вокалістів у Лондоні під патронатом королівського
дому Ростислава Кушини.

Подарунки університету від студентства

Тетяна Берлінова, випускниця-спеціаліст, преміанта Київського міського голови, від імені всіх випускників вручила ректорові Сертифікат вдячності
за якісні освітянські послуги та інноваційні методи навчання. Теплі слова вдячності на адресу ректора та професорсько-викладацького
складу вишу виголосила Ірина Бігунець, яка у
своїй промові назвала КУП НАНУ «островом
здійснення студентських мрій та реалізації здобутих теоретичних знань».
У рамках загальноуніверситетського проекту
«Доля моєї землі рушникова» випускники КУП
НАНУ подарували своїй Alma-Mater вишиті
рушники – символ щасливої долі Купівській
родині.
Дипломи випускникам вручали ректор, професор Юрій Бошицький та почесні гості. Після
завершення урочистостей випускники та професорсько-викладацький колектив зробили фотографії на згадку про цю вагому в житті кожного випускника подію.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КУП НАНУ З НАДЗВИЧАЙНИМ ТА
ПОВНОВАЖНИМ ПОСЛОМ РУМУНІЇ В УКРАЇНІ

Під час зустрічі у посольстві

Дружні подарунки

24 липня 2014 року на запрошення ректора Ю.Л. Бошицького Київський університет
права Національної академії
наук України відвідав Надзвичайний та Повноважний
Посол Румунії в Україні пан
Корнел Іонеску.
Відомо, що основними напрямами розвитку університету та його структурних
підрозділів є діяльність, спрямована на забезпечення інтеграції вузу до міжнародного
простору. Тож, враховуючи
вищезазначене,
предметом
обговорення під час зустрічі
були питання співпраці між
Київським
університетом
права НАН України та вищими навчальними закладами
Румінії.
На завершення Ю.Л. Бошицький презентував гостю
нові видання Київського університету права НАН України, підготовлені фахівцями
Київського університету права НАН України.
Зустріч пройшла у теплій та
доброзичливій атмосфері.

ГОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ — НАУКОВЦІ З РУМУНІЇ

Під час зустрічі в університеті

цтво, яке може бути реалізоване найближчим часом.
Наприкінці візиту ректор КУП НАНУ вручив подарунки від імені університету. Своєю чергою гості виказали щире захоплення університетом, впевненість у
реалізації спільних заходів та вдячність за гостинність ректора, професора Юрія
Бошицького і колективу університету.

Фото на згадку

Підписано угоду про співпрацю між
КУП НАНУ та Центрально-Європейським
університетом м. Скаліца, Словаччина
15 серпня 2014 року на запрошення ректора КУП НАНУ, заслуженого юриста України, професора Юрія Бошицького університет
із робочим візитом відвідав нещодавно призначений на посаду ректора Центрально-Європейського
університета в м. Скаліца (Словачинна), професор Федір Ващук.
Предметом дискусії стало поглиблення українсько-словацьких
зв’язків у науковій та освітній
сфері, а також реалізація спільної
програми подвійних дипломів між
Київським університетом НАН
України та Центрально-ЄвропейПід час зустрічі
ським університетом у м. Скаліца.
Отримання двох дипломів дає
змогу працевлаштуватися в Україні, Словаччині та інших країнах світу, а також є унікальною
можливістю здобути нові знання та покращити рівень володіння іноземною мовою, що є необхідним для задоволення сучасних потреб висококваліфікованими юристами та спеціалістами в
галузі Європейського права. Слід зазначити, що ця угода передбачає не тільки розробку програми спільного подвійного диплома, але й академічної мобільності, академічного туризму, літніх
шкіл та семінарів для студентів, аспірантів, викладачів та докторантів університету.

Підписання договору про співпрацю
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Під час свого візиту генеральний секретар союзу українців у Румунії Любава Горват
та директор обласного музею
Март Лів мали нагоду ознайомитися з діяльністю КУП
НАНУ, його матеріально-технічною базою, бібліотекою, а
також поспілкуватися з ректором, професором Юрієм
Бошицьким, представниками
професорсько-викладацького
складу, адміністрації університету та студентською молоддю.
Серед напрямів подальшої
співпраці, які обговорювались
під час зустрічі, було культурне та освітянське співробітни-

Фото на згадку

Новий партнер КУП НАНУ –
«Вища школа безпеки бізнесу», м. Кошиця

Нові партнери університету

Нещодавно ректор Київського
університету права НАН України,
професор Юрій Бошицький з робочим візитом відвідав «Вищу школу
безпеки бізнесу».
Під час зустрічі ректор, професор
Ю. Бошицький та ректор школи
Мирослав Келемен обговорили
питання довготривалих відносин та взаємовигідної співпраці між КУП НАНУ та «Вищою
школою безпеки бізнесу».
У рамках даного меморандуму передбачається проведення
спільних наукових досліджень,
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів, здійснення спільної видавничої
діяльності, створення спільних
центрів.
Ректор Юрій Бошицький запросив іноземних колег відві-

дати Київський університет права
НАН України для ознайомлення з
діяльністю нашого навчального закладу та початку реалізації питань
спільної співпраці.

Фото на згадку

НОВІ ПАРТНЕРИ УНІВЕРСИТЕТУ

Зустріч ректора КУП НАНУ з начальником
медичної служби Головного управління
розвідки Міністерства оборони України

15 липня 2014 року відбулася
зустріч ректора Київського університету права Національної
академії наук України, професора Ю.Л. Бошицького з начальником медичної служби Головного
управління розвідки Міністерства оборони України, полковником Б.А. Плішем, начальником
групи медичної служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
підполковником О.І. Карпенком
та заступником начальника з медичного постачання Головного
управління розвідки Міністерства оборони України О.С. Фесюком. Під час зустрічі були передані від
КУП НАНУ необхідні засоби для потреб
мобілізованих військовослужбовців у зону
АТО.
Україна – це не проста земля. Це та
земля, якій довелося пережити та винести величезну кількість страждань
впродовж своєї історії. Щоб знову не
повторилося страхіття минулих часів,
нам потрібно піклуватися про власну
Батьківщину. Саме сьогодні доводиться
захищати суверенітет і цілісність нашої
країни, а тому будь-який внесок кожного
свідомого громадянина є його почесним
обов’язком.
У непростий для країни час трудовий
колектив Київського університету права Національної академії наук України з
порозумінням відгукнувся на ініціативу

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КУП НАНУ З ДИРЕКТОРОМ
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

Під час зустрічі

щодо благодійного збору коштів для надання допомоги підрозділам, залученим
до проведення антитерористичної операції на сході України.
Завдяки цьому були зроблені внески
на закупівлю лікарських засобів та медикаментів, які необхідні українським військовикам, адже матеріальна допомога
від кожного із нас – це кращий спосіб їх
підтримати у складний період.
Юрій Бошицький, ректор КУП НАНУ,
почесний «Посол Миру» постійно особистим прикладом сприяє розвиткові соціальних проектів серед студентства та
працівників університету.
Весь трудовий колектив Київського
університету права НАН України знову
підтвердив готовність для надання допомоги задля відновлення в нашій країні
миру і спокою.

Під час зустрічі з керівниками університету

Під час зустрічі

Нещодавно відбулася зустріч ректора Київського університету права
Національної академії наук України,
професора Юрія Ладиславовича Бошицького з Генеральним директором
Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника,
професором Мирославом Миколайовичом Романюком.
Під час зустрічі ректор, професор Ю.Л. Бошицький та генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки
України імені В. Стефаника,
професор М.М. Романюк обговорювали питання довготривалих відносин та взаємовигідної
співпраці між КУП НАНУ та
Львівською національною науковою бібліотекою України імені
В. Стефаника. Також були
підняті питання щодо підписання
меморандуму,
обміну книгами, спільних виставок та наукових видань.
Львівська національна наукова бібліотека України імені В.
Стефаника — одна з найбільших за обсягом фондів книгозбірня України, потужний науково-інформаційний
центр.
Вона була організована 2 січня
1940 р. у результаті об’єднання
в єдину структуру націоналізованих радянською владою
понад сотні громадських, приватних, державних колекцій та
бібліотек, які функціонували до

1939 р. на теренах Львова та Західного регіону
України. До бібліотеки
ввійшли
книгозбірні
Наукового товариства
ім. Шевченка, Народного дому, Національного
інституту ім. Оссолінських, Фундації ім. Баворовських,
частина
бібліотеки Львівського
Ставропігійського братства, численні книгозбірні філій товариства
«Просвіта», конфісковані бібліотеки монастирів, приватні збірки,
а також бібліотеки національних товариств. 1989 р. бібліотека отримала
статус науково-дослідного інституту.
Нині у бібліотеці зберігається понад
8 млн одиниць збірників.
Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Також була проведена ознайомча екскурсія у стінах Львівської національної наукової бібліотеки України
імені В. Стефаника.

У бібліотечних фондах

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА Ю. БОШИЦЬКОГО ІЗ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ РІВНОГО В. ХОМКОМ

Ректор презентує нові видання КУП НАНУ

Знаменно, що зустріч відбулася у День Конституції,
що поглибило контекст діалогу та зміст взаємних домовленостей. Особливе зацікавлення у міського голови викликало відкриття у РІ КУП НАНУ кабінету іме-

Під час екскурсії по гуртожитку інституту

ні Михайла Балудянського,
який буде діяти у контексті навчально-практичного
комплексу «Право».
Постать Михайла Балудянського є багато в чому
знаковою для України.
Вчений-правознавець, економіст, державний діяч і
реформатор, доктор права М. Балудянський народився на Закарпатті. Його
рід походив з Галичини із
с. Балутянка. Тривалий час
працював деканом юридичного факультету Пештського університету, викладав у навчальних закладах
Австрійської імперії. Був
першим ректором Петербурзького університету. У
1824 р. став членом комісії Михайла Сперанського зі складання Зводу законів Російської імперії. За
його активної участі підготовлено й видано 15 томів
Повного зібрання законів і Зводу законів Російської
імперії, що містили всі законодавчі акти з 1649 по
1825 роки, та 12 томів Зводу військових постанов.
На відкриття кабінету імені Михайла Балудянського прибула делегація із словацького міста Кошице у
складі професора, академіка Міжнародної академії
педагогічних наук, президента академічного співтовариства ім. Михайла Балудянського Міхала Вархоли
та генерального директора комерційної компанії Ладіслава Бартка. Академічне співтовариство, яке представив Міхал Вархола, не тільки досліджує діяльність знаменитого вченого та державного діяча кінця
ХVІІІ – початку ХІХ століття, а й реалізує програми
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стажувань для студентів тих країн, які мають безпосереднє відношення до життя і діяльності Михайла
Балудянського.
У рамках стажування студенти опановують курс
англійської мови у Європейській мовній школі
«Empire». Вони також відвідують тренінги, які відбуваються на базі кафедри суспільних наук Кошицького
технічного університету і спрямовані на розвиток комунікативних здібностей.
Перспективи співпраці зі словацьким містом Кошице стали предметом обговорення на зустрічі високих
посадовців. Генеральний директор комерційної компанії «Кошице» Ладіслав Бартко висловив сподівання
на активну економічну співпрацю міста Кошице та
Рівного.
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СТОРІНКА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ІІІ Літн я шк о л а к о н с ти т у цій н ог о п р а ва
«Ве рхов ен с тв о п р а в а і к он ст и т у ц іон а л із м »

З 27 липня по 3 серпня 2014
року, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та
Національної академії правових
наук України, у Яремче – в санаторії з розкішними краєвидами

університет імені Василя Стефаника), Артьомов Євген (Запорізький національний університет), Бокоч Марина (Ужгородський національний університет), Бруслик Олексій (Національний університет «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого»), Величко Інга (Національний університет «Одеська юридична академія»), Вовк Уляна (Прикарпат-

імені Ярослава Мудрого»), Середа Тетяна (Національна академія внутрішніх справ), Сюсько Микола (Ужгородський
національний університет), Титко Анна (Національна академія внутрішніх справ), Цюбченко Анастасія (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Київський

Модельне засідання Конституційного Суду України

Лекційні будні школи

на мальовничі Карпати – відбулась ІІІ Літня школа конституційного права «Верховенство права і конституціоналізм».
Третій рік поспіль школа зібрала серед учасників найкращих лекторів та цвіт свідомої молоді України. Для участі у
конкурсному відборі потрібно було подати есе за тематикою
школи, а також написати мотиваційний лист разом із CV. У
такий спосіб на адресу школи було подано 70 заявок, серед
яких для участі у ІІІ Літній школі організатори відібрали 40
представників, які презентували молоде покоління з усієї
України.
Викладачами на ІІІ Літній школі конституційного права
були: Агієрра-Шахін Мері, Esq., спостерігач (сфера юстиції та гендерної рівності) Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні; Водянніков О.Ю., LLM, національний
радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства
права Координатора проектів ОБСЄ в Україні; Гудима Д.А.,
к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка; Кульчицький Н.С., Урядовий уповноважений
у справах Європейського суду з прав людини (2012–2013);
Мелешевич А.А., доктор філософії в галузі політології, професор кафедри державно-правових наук, декан факультету
правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Мішина Н.В., д.ю.н., професор кафедри
конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»; Молодико К.Ю., к.ю.н., старший
науковий співробітник, магістр міжнародної економіки,
стипендіат Програми Едварда С. Мейсона Школи державного управління імені Джона Ф. Кеннеді, Гарвардський університет; Оніщук М.В., д.ю.н., заслужений юрист України,
ректор Національної школи суддів України, Міністр юстиції
України (2007–2010); Петришин О.В., д.ю.н., Перший віцепрезидент Національної академії правових наук України,
академік Національної академії правових наук України, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач
кафедри теорії держави і права Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Погребняк С.П., д.ю.н., професор Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;
Савчин М.В., д.ю.н., професор Ужгородського національного університету, директор Центру правотворчості УжНУ;
Шевчук С.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, суддя Конституційного Суду України, суддя Європейського суду з прав людини
adhoc.
Учасниками школи були студенти та аспіранти юридичних навчальних закладів та наукових установ України,
зокрема: Азаренко Тетяна (Міжнародний Соломонів університет), Албу Андрій (Прикарпатський національний
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ський національний університет імені Василя Стефаника),
Гамаюнова Вікторія (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), Грігораш
Святослав (Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара), Гунда Андрій (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Дацюк
Віталій (Ужгородський національний університет), Дворовий Максим (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), Демчук Павло (Львівський національний університет імені Івана Франка), Зубач Богдан (Карлів
університет у Празі, Чеська Республіка), Зуєва Маргарита
(Криворізький національний університет), Ковальчук Да-

університет права НАН України на заході представляв голова Наукового товариства студентів, студент 4 курсу, юридичного факультету Матат Андрій.
Крім насиченої лекційної програми школи, для учасників
також передбачили й культурні заходи. Одним із таких було
відвідання Кривопілля, де проходили зйомки знаменитого
фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», завдяки чому слухачі Школи ближче ознайомилися із культурою
і побутом гуцулів. Велике захоплення викликала церква, де
відбувалися зйомки епізоду Івана та Марічки у згаданому
фільмі. Всі учасники Літньої школи підживили свою енергетику на Манявському водоспаді та відвідали знаменитий
Манявський скит, який був заснований у XVII столітті і певний час мав статус ставропігії.
Кульмінацією тижневої роботи стало модельне засідання
Конституційного Суду України, на якому учасники школи,
під патронатом досвідчених викладачів, відтворили конституційне провадження, розглянувши питання конституційності Закону України «Про відновлення довіри до судової
влади в Україні» (закон про люстрацію суддів). Так, розібравши ролі учасників конституційного процесу, слухачі
школи з достатнім рівнем аргументації переконали модельний суд у тому, що оспорюваний закон відповідає Конститу-
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рина (Білоцерківський національний аграрний університет), Ковбаснюк Анна (Національний університет «Одеська юридична академія»), Колонтай Ксенія (Національний
університет «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого»), Констанкевич Юрій (Національний університет
«Одеська юридична академія»), Костів Марія (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), Крупіна Аліна (Академія адвокатури України), Лешкович Тарас (Львівський національний університет
імені Івана Франка), Мерцяк Зоряна (Львівський національний університет імені Івана Франка), Мірошник Олександра (Класичний приватний університет), Мохончук Богдан
(Національний університет «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»), Мудрик Анна (Маріупольський
державний університет), Мукомела Ірина (НДІ державного
будівництва і місцевого самоврядування Національної академії правових наук України), Носенко Юлія (Національний
університет «Одеська юридична академія»), Особа Вікторія
(Львівський національний університет імені Івана Франка),
Перестюк Олександр (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), Підвальна
Мирослава (Хмельницький університет управління та права), Полюжин Іван (Ужгородський національний університет), Романюк Павло (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), Рудик Аніта
(Національний університет «Юридична академія України

ції України – є конституційним. Засідання в реальному Конституційному Суді України по цій справі ще не розпочалось,
однак учасники ІІІ Літньої школи переконані, що Суд так
само визнає закон цілком відповідним Конституції України,
про що буде відомо згодом.
Насамкінець, всі учасники отримали іменні сертифікати
та цінні подарунки ІІІ Літньої школи «Верховенство права і
конституціоналізм».

Учасники школи на екскурсії
до Манявського водоспаду

СТОРІНКА ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Студенти КУП НАНУ успішно захистили магістерські роботи
у Варненському вільному університеті
ім.Чорноризця Храбра (Varna Free University)

Розвиток
міжнародної року у м. Варна (Болгарія) відбувся захист магістерспівпраці Київського уні- ських робіт студентів КУП НАНУ, які навчалися на
верситету права Національ- спільній українсько-болгарській магістерській програмі «Міжнародне право та національна безпека».
Метою магістерської програми є підготовка високопрофесійних юристів-міжнародників, які досконало
застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України,
в міжнародних організаціях, а також представляють
інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в
Україні, захищають інтереси держави на міжнародному рівні.
Членами державної екзаменаційної комісії від
Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра були професор Петр Христов і доцент
Єлисавета Калінова. Представниками КУП НАНУ у
роботі державної екзаменаційної комісії із захисту
магістерських робіт були: проректор з гуманітарної
освіти та виховної роботи Галина Левківська, декан
факультету заочного та дистанційного навчання КаПід час захисту магістерських робіт
терина Лісова та вчений секретар КУП НАНУ Ольга
Михайленко.
ної академії наук України здійснюється шляхом
Під час захисту магістри продемонстрували висоактивного спілкування з вищими навчальними закла- кий рівень знань. Тези магістрантів супроводжувадами і міжнародними організаціями. Зокрема у 2011 лися презентаціями. Захист студентки Наталії Дасюк
році було укладено угоду з Варненським вільним відбувся в системі онлайн.
університетом ім.Чорноризця Храбра (Varna Free
Всі роботи магістрантів від КУП НАНУ були захиUniversity), який вважається найкращим вищим на- щені на «відмінно» та отримали найвищу оцінку за
вчальним закладом Болгарії та має сертифікат якості болгарською системою оцінювання – 6 балів.
з правом визнання Європейського додатку до диплоЗа результатами захисту державною екзаменаційму – у 2009 році, ECTS LABEL – у 2010 році.
ною комісією були відзначені роботи та рекомендоЗа результатами плідної співпраці 28 липня 2014 вані до вступу в докторантуру:
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Труфина Віталія «Правове регулювання узгоджених дій в Україні та Болгарії»;
Рубанки Юлії «Вирішення спорів в рамках Міжна-

Наші талановиті студентки-магістрантки

родного комерційного арбітражу»;
Бобер Яни «Міжнародно-правове регулювання комерційної таємниці»;
Семенюк Маріани «Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності в мережі Інтернет».
Таким чином, участь українських студентів у програмі надає їм можливість навчатися один семестр у
магістратурі болгарського вузу-партнера. Слід зазначити, що організація такого навчання є одним із найголовніших практичних кроків у реалізації основних
положень Болонської декларації. Її основне завдання, як відомо, і полягає в синхронізації систем вищої
освіти з метою усунення перешкод для мобільності
студентів, викладачів і дослідників між країнамиучасницями.
Ця програма сприяє забезпеченню свободи руху
знань через кордони. Крім того, за свідченнями студентів-магістрантів, досвід, набутий під час навчання за спільною магістерською програмою, підвищив
їх конкурентоспроможність на сучасному світовому
ринку праці. Українським студентам створено сучасні та комфортні умови для навчання і побуту. Програмою передбачено вивчення болгарської мови, історії та культури.
Необхідно наголосити, що найуспішніші магістривипускники можуть бути рекомендовані до позаконкурсного зарахування в аспірантуру КУП НАНУ та
докторантуру Варненським вільним університетом
ім.Чорноризця Храбра.
Вітаємо випускників спільної магістерської програми, а також дякуємо ректорові, професору Юрію
Бошицькому за надану можливість отримання європейської юридичної освіти!

У КУП НАНУ вiдбулося вручення сертифiкатiв випускникам пiдготовчого вiддiлення
в церемонії взяли участь т.в.о. ректора Володимир Бойко, проректор з наукової та науково-педагогічної роботи
Олена Чернецька, проректор з гуманітарної освіти та
виховної роботи Галина Левківська, завідувач підготовчого відділення університету Марія Яшарова, президент студентського самоврядування Дар’я Полінська.
У своєму вітальному слові Марія Яшарова наголосила, що викладачі Київського університету права роблять
усе можливе, щоб студенти здобули якісну освіту, яка
відповідає міжнародним стандартам, і мали додаткові
можливості для особистого та професійного розвитку.
Також вона привітала випускників з успішним закінченням навчання на підготовчому відділенні та побажа-

ла подальших успіхів .
Кожен із присутніх мав змогу привітати випускників
та побажати наснаги і нових звершень.
У рамках загальноуніверситетської програми «Формуємо власну бібліотеку зі студентської лави», що діє
за підтримки ректора Юрія Бошицького, випускники
отримали подарункові набори книжок.
Після церемонії вручення випускники підготовчого
відділення були запрошені до приймальної комісії для
подачі документів на вступ до університету.
Церемонія проходила в системі онлайн, що дало можливість долучитися до даного заходу ширшому колу
молоді.

Слова-вітання від керівництва університету

11 липня 2014 року в Київському університеті права
НАН України відбулася церемонія вручення сертифікатів випускникам підготовчого відділення.
За дорученням ректора, професора Юрія Бошицького

Фото на згадку

Випускники підготовчого відділення
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НОВИНИ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ

У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЯ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ БАКАЛАВРА ВИПУСКНИКАМ
ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Приємна мить отримання довгоочікуваного
диплома

Дипломи бакалавра цього року отримало дев’яносто
випускників. Урочисте дійство відбувалося в залі органної
та камерної музики Рівненської обласної філармонії, під
високими куполами якого під супровід бандури наживо
у виконанні керівника центру культурно-дозвіллєвої
діяльності вишу Катерини Коврик прозвучав Гімн України.
У вітальному слові ректор Київського університету
права НАН України, заслужений юрист України, професор
Юрій Ладиславович Бошицький підкреслив значимість
цього свята напередодні Дня Конституції України та
Дня молоді, окреслив можливі вектори професійного
зростання випускників і побажав їм подальшого фахового
та професійного зростання.
На урочистості з нагоди вручення дипломів завітало
багато почесних гостей та партнерів вишу, зокрема
делегати зі словацького міста Кошице Міхал Вархола,
президент академічного співтовариства ім. Михайла
Балудянського та Ладіслав Бартко, генеральний директор
компанії «Кошице» (Словаччина). Серед почесних гостей

випускників вітали: Юрій Сєдих, почесний доктор
КУП НАНУ, генерал-полковник козацького війська,
член Національної спілки журналістів України, член
управління Ради миру, Посол миру, голова Товариства
дружби «Україна – Болгарія»; Олександр Данильчук,
перший заступник голови обласної ради; Петро Середюк,
керуючий справами Рівненського міськвиконкому; Лариса
Серватович, заступник начальника головного управління
юстиції у Рівненській області; отець Анатолій, протоієрей,
клірик Свято-Покровського собору міста Рівне; Валентин
Крока, депутат обласної ради, голова постійної комісії
обласної ради з питань місцевого самоврядування
розвитку
територій
і
євроінтеграції;
Геннадій
Телесніцький, заступник прокурора області; Ігор Мічуда,
голова ради голів ОСББ міста Рівне; Віктор Марач, суддя
господарського суду Рівненської області; Степан Шимків,
суддя-секретар палати апеляційного суду Рівненської області
з розгляду цивільних справ; Олександр Булига, директор
Рівненського обласного краєзнавчого музею та Володимир
Рудюк, керівник приватного підприємства «СпортЕлітБуд».
Такий перелік шанованих гостей говорить про високий
авторитет та значний внесок Рівненського інституту
Київського університету права НАН України у розвиток
юридичного потенціалу міста та області, а також особистий
вклад ректора Юрія Бошицького. Його правничі ініціативи
були відзначені почесною грамотою та пам’ятним знаком
Рівненської обласної ради, подякою міської ради м. Рівне
та орденом Архистратига Божого Михаїла від Української
православної церкви Київського патріархату.
Про рівень високої національної свідомості, яку
виховують в університеті, засвідчив той факт, що студенти
Рівненського інституту Київського університету права
зібрали кошти для підтримки української армії, на які було
придбано сто колагенових кровозупинних пакетів, які
Юрій Бошицький урочисто передав представнику УМВС
у Рівненській області підполковнику Анатолію Гапичу.
Приємною несподіванкою для присутніх став музичний
подарунок від ректора у виконанні лауреата міжнародних

Гості свята

конкурсів, учасника телепрограми «Голос країни»,
переможця телепрограми «Битва хорів», лауреата 1-ї
премії вокалістів у Лондоні під патронатом королівського
дому Ростислава Кушини.
«З гордістю можу сказати, що у Рівненському інституті
Київського університету права НАН України дуже
якісний викладацький склад. Тут надзвичайно привітні
і доброзичливі
працівники, – захоплено ділиться
враженнями випускниця Аліна Жилюк. – Дякую особисто
Ю.Л. Бошицькому за ту особливу атмосферу, створену
ним, у якій можна зростати професійно, вчитися і плекати
надію на успіх».
Зворушливою подією для всіх присутніх стало на
урочистій сцені зали органної та камерної музики освідчення
в коханні і пропозиція «руки та серця» від студента студентці,
випускників інституту, під бурхливі оплески гостей.
Свято завершилося пам’ятною фотосесією випускників
із викладацьким складом та почесними гостями урочистої
церемонії.

Фото на згадку

Слова подяки від випускників

У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАН УКРАЇНИ
УРОЧИСТО ВІДКРИТО КАБІНЕТ М. БАЛУДЯНСЬКОГО

27 червня 2014 року в рамках урочистостей з нагоди
вручення дипломів випускникам Рівненського інституту
КУП НАН України в інституті було презентовано
новий сучасний кабінет на честь відомого педагога,
юриста, державного діяча, основоположника і першого
ректора Санкт-Петербурзького університету, засновника
Київського університету св. Володимира (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка)
Михайла Балудянського.
На святковому відкритті кабінету М. Балудянського
були присутні: Генеральний директор Комерційної
компанії м. Кошице (Словаччина) Ладислав Бартко,

буде організація навчально-пізнавальних поїздок для
студентів та співробітників Рівненського інституту КУП
НАНУ місцями життєвого шляху М. Балудянського.
Культурно-освітній тур включає в себе цікаві історичні
екскурсії в Кошице, Будапешт, Братиславу та Відень
– міста, які безпосередньо пов’язані з життям М. Балудянського.
У рамках креативного університетського проекту
«Місцями життєвого шляху М. Балудянського» вже
найближчим часом запланована цікава та пізнавальна
поїздка для студентів та співробітників закладу.

Під час відкриття нового кабінету

Давні друзі ‒ гарні партнери
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Президент товариства «Україна – Болгарія», член
Національної спілки журналістів України, Посол
миру, Генерал-полковник, академік, доктор філософії,
професор, Почесний професор КУП НАНУ Ю.І. Сєдих,
делегація Київського університету права НАН України та
співробітники Рівненського інституту.
Ректор КУП НАН України, професор Ю.Л. Бошицький
та Президент Академічного співтовариства М. Балудянського М. Вархола урочисто перерізали стрічку,
після чого всі присутні мали нагоду оглянути нове
приміщення.
Одним із напрямів функціонування цього кабінету

Почесні гості заходу

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ НА ЗАКАРПАТТІ

Почесна президія

Вручення дипломів – це завжди приємна подія, як
для випускників, так і для всього професорсько-викладацького складу. Днями урочиста церемонія вручення
дипломів відбулася для випускників-правників Ужгородського інституту Київського університету права Національної академії наук України.
Київський університет права здійснює освітню діяльність в Ужгороді з 2002 року та надає можливість мешканцям Закарпаття отримувати якісну вищу юридичну
освіту не залишаючи рідного краю зі значно меншими
витратами, ніж у Києві. За цей період для Закарпатської
області університетом було підготовлено близько 1300
фахівців у сфері юриспруденції. Цього року за освітньокваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст»
отримали дипломи 54 випускники. Урочисту церемонію з нагоди вручення дипломів провів ректор Київського університету права, заслужений юрист України,
професор Ю.Л. Бошицький.
Почесними гостями церемонії
стали: перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації А.А. Сербайло, голова
Закарпатського окружного адміністративного суду О.М. Шешеня, директор Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту
Закарпатської обласної державної адміністрації М.І. Кляп.
Вітаючи випускників із завершенням навчання, ректор
Ю.Л. Бошицький підкреслив,
що наразі Україна переживає
нелегкий час, а перед юристами постають складні завдання,
ефективне вирішення яких надає можливість реалізувати не
тільки суспільно корисні про-

екти та ініціативи, але й впливати на розвиток країни
загалом. «Процес переосмислення понять людських ресурсів, ступеня компетентності працівника, його готовності до праці в сучасних умовах накладає сьогодні підвищену відповідальність на Вас, шановні випускники!»
– зауважив ректор. Також у своїй промові Юрій Ладиславович висловив щиру подяку за всебічну підтримку
з боку Закарпатської обласної державної адміністрації,
та наголосив на необхідності співпраці університету з
юристами-практиками – представниками судових та
правоохоронних органів, адже підготовка висококваліфікованих юристів вимагає тісного поєднання теорії та
практики!
Перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації А.А. Сербайло привітав випускників з
тим, що сьогодні вони отримали соціально впливову
та престижну професію, та побажав їм наполегливос-

Наші випускники

Фото на згадку

Святкування Днів Європи в КУП НАНУ
З нагоди Днів Європи в Україні 4 червня 2014
року у стінах КУП НАНУ відбувся круглий
стіл, присвячений розкриттю особливостей
європейської культури щодо України та інших
країн під керівництвом заступника завідувача
кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства Тітко Ельвіри Валентинівни.
Студенти-міжнародники I курсу висвітлили такі
теми:
• Україна – Індія;
• Україна – Швейцарія;
• Україна – Корея;
• Україна – Німеччина.
Беручи за основу культурні цінності, традиції,
політичний лад та економічні особливості України
у порівнянні з іншим країнам, студенти виокремили
головні проблеми та перспективи розвитку нашої
держави. Також було зазначено основні напрями
діяльності інших країн, що у майбутньому могли б
допомогти успішному розвитку України.
Досить цікавим було підняття проблеми прав

Під час заходу

Кожен учасник підготував цікаву доповідь

жінок в Україні та Індії. Така тематика викликала
жваву дискусію як у студентів, так і у всіх
присутніх.
Яскравими виступом стала доповідь Олексія
Якубенка про систему ВНЗ Швейцарії, що
відкриває для студента-першокурсника ряд
цікавих та орієнтованих на практичне освоєння
знань програм, які спрямовані не лише на
отримання теоретичної бази, але й ґрунтовного
практичного досвіду. Варта уваги й презентація
Ярцевої Дар’ї, що розкрила всю правову систему
Північної Кореї та вказала на суспільно-політичні
цінності, що сформувалися у цій країні.
Досліджуючи подані вище правові системи,
політичний лад та культуру різних країн, студентиміжнародники змогли показати, що Європа є
найкращим та найбільш сприятливим орієнтиром
для розвитку нашої країни.

Подяка викладачам від ректора

ті й натхнення при виконанні своїх обов’язків. Голова Закарпатського окружного адміністративного суду
О.М. Шешеня у своїй промові наголосив на зростаючій
ролі українського правництва, та звернувся до випускників із закликом не забувати про свою відповідальність при становленні України як правової держави та
утвердження в ній дії верховенства права. Директор
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації М.І. Кляп
побажала випускникам стати успішними людьми, цікавого, повноводного життя, мудрих і далекоглядних
рішень, високих професійних досягнень. До привітань випускникам приєдналася також проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Г.П. Левківська
та директор Ужгородського інституту О.М. Ващук.
З нагоди завершення навчального року керівництвом
університету традиційно були відзначені кращі викладачі: О.М. Ващук, Х.М. Олексик, О.О.
Грін, М.Г. Волощук, М.В. Менджул,
Г.Я. Пащук, яких було нагороджено
листами подяки та подарунковим виданням «Україна: історія великого
народу». Також нагороди (почесні
грамоти та компакт диски з класичною музикою) були вручені кращим
випускникам: Г. Делятинчук, Н. Гопак та Н. Кабацій.
По завершенню урочистої церемонії відбулася робоча зустріч завідувача відділу дистанційного навчання
В.І. Риндюк зі студентами Ужгородського інституту, під час якої Віра
Іванівна розповіла про нові можливості та перспективи використання
дистанційних технологій у навчальному процесі.

БІБЛІОТЕКА КУП НАНУ
ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ
ПІДПРИЄМЦЮ
ВОЛОДИМИРУ РУДЮКУ ЗА
ПЕРЕДАНІ ДЛЯ БІБЛІОТЕКИ
КНИГИ

Близько ста цікавих видань із права, міжнародних
відносин, історії та мистецтва, краєзнавчої і
художньої літератури українською та іноземною
мовами не тільки поповнять бібліотечні фонди, але й
нададуть можливості студентам КУП НАНУ вивчити
більше літературних джерел, розширити світогляд,
сформуватися всебічно розвинутими особистостями.
Видання художньої літератури, подаровані партнером
університету, підтримають проект «Інтелектуальна
власність в Україні – перлини сучасної літератури
для студентської молоді» та принесуть велику
користь у вихованні студентства, а альбоми живопису
сприятимуть реалізації іншого креативного проекту
«Інтелектуальна власність в Україні – перлини
живопису для студентської молоді».

Книга ‒ найкращий подарунок
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КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

Ганс Бальдунг

Родина Бальдунг походить із району Швабія. Дослідники його життєпису
сходяться у тому, що майбутній художник (про ранні
роки життя якого відомості
не збереглися) народився в
Швабіш–Гмунд. Достеменно не відомо і про день та
рік його народження. Умовно за рік народження беруть 1485-й.
Заможна родина Бальдунг оселилася в районі
Ельзас наприкінці XV ст. Їх дворянський герб – однорог на червоному тлі. Статус родини і доступ до освіти дозволяв її представникам займати високі посади в
Священній імперії Германської нації. Батько Ганса (Йохан Бальдунг) обійняв посаду адвоката самого єпископа
міста Страсбур. Дядько майбутнього художника – Єронім Бальдунг, рідний брат батька – медик при особі
германського імператора Максиміліана І. Син Єроніма,
після отриманої освіти, обійняв посаду канцлера в Тіролі.
Старший брат Каспар навчався в Страсбурзькому
університеті, по закінченні якого став професором університету у місті Фрайбург. З 1520 р. він повернувся і
став адвокатом міста Страсбур. Попередником Каспара
Бальдунга на цій посаді був відомий письменник Себастьян Брант (бл. 1458–1521), відомий автор сатиричного твору «Похвала глупоті» .
Брак біографічних свідчень
Не маємо жодних свідчень про навчання Ганса Бальдунга в місцевому університеті.
Не маємо жодних доказів про високі посади, які б
обіймав Ганс Бальдунг
в адміністрації міста чи
при вельможній особі,
як його родичі чи особи
із заможного кола штибу
Бальдунгів.
Немає сумнівів, що заможна родина сприяла
освіті (домашній) для
Ганса і піклувалася про
його культурний і соціально високий рівень.
Він єдиний з родини, хто
обрав фах художника.
Еротизм творів
художника
За
припущеннями,
перші художні навички
Ганс Бальдунг отримав у якогось місцевого майстра або
в місцевій майстерні. Еротизм цілої низки творів Ганса
свідчить і про його молодість, і про підтримання еротичних традицій в культурі Ельзасу. Ганс Бальдунг навіть зображення Адама і Єви насичував нечувано сміливим еротизмом, відверто показуючи залицяння Адама

Жозеф-Моріс Равель –
французький композитор і диригент, один із найвидатніших
музикантів першої половини
XX-го століття. Працював у
стилі імпресіонізму, який характеризується елегантністю
і технічною досконалістю.
Музичні теоретики вважають
Равеля одним із кращих диригентів століття за його здатність створити калейдоскопічний набір звуків в оркестрі.
Моріс Равель народився 7
березня 1875 в Сибурі (місто
в регіоні Нижніх Піренеїв
Франції, поблизу кордону з Іспанією). Він був первістком
у родині П’єра-Жозефа Равеля і Марії Делуар. Його
батько мав французькі і швейцарські коріння, мати була
із старовинної сім’ї басків. Від батька, інженера за фахом,
він успадкував щиру пристрасть до музики і точність, яка
стала характерною рисою Равеля-музиканта. Мати ЖозефМоріса співала йому іспанські народні пісні, надалі багато
з композицій Равеля спиратиметься на музичну спадщину
цієї країни.
Равель виріс у Парижі, куди його сім’я переїхала через три
місяці після народження сина. Родина жила в богемному
районі Монмартра. Перші уроки гри на фортепіано
Моріс Равель почав брати у віці семи років у шанованого
композитора і виконавця того часу Анрі Гіса. З 1887 року
його вчителем став Шарль Рене, який навчав Равеля, крім
техніки виконання, гармонії, контрапункту і композиції.
Саме в цей період Равель пише Варіації на тему Шумана і
першу частину Сонати для фортепіано.
У 1889 році Равель вступає до Паризької консерваторії,
де навчався по класу фортепіано спочатку у Ш. Антіома,
а з 1891 року у Ш. Беріо, гармонію вивчав у Е. Пессара.
Вже перші п’єси Равеля (1893 р.) мають чітко виражені
риси його стилю, хоча в них і відчувається вплив музики
Е. Шабріе і Е. Саті, незвичністю якої він захоплювався. У
1897 році Равель навчається в класі композиції Габріеля
Форе, тоді ж він почав займатися контрапунктом з Андре
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до жінки. Є ще сміливіші його малюнки (оголена відьма
бавиться з драконом).
Коли прийшов час удосконалювати майстерність у відомого майстра, Ганс Бальдунг обрав самого Альбрехта
Дюрера. Авторитет Дюрера як митця був досить високий. Ганс заручився рекомендаціями і відбув у Нюрнберг до уславленого
майстра.
У майстерні Дюрера
Дюрер мав оселю і
майстерню в Нюрнберзі. За плечима майстра
були досвід відомого
гравера і художника та
перебування в уславленій Венеції. Відрізнявся Дюрер і шляхетністю в поведінці. Адже у
Венеції він навчався не
тільки ремеслу, а навіть
танцям, що було зовсім
незвично для німецького майстра. Він прийняв
у майстерню представника шляхетної родини
і придивлявся до новоприбулого. Той був чемним (Дюрер старший за Ганса на 14 років) і старанний у роботі,
незважаючи на шляхетне походження. Вчитель і учень
порозумілися. Через деякий час Дюрер вдруге відбув із
Нюрнберга, а місце голови майстерні перейшло на термін відсутності Альбрехта до Ганса Бальдунга. Більше
того, Дюрер узяв із собою графічні твори Ганса Бальдунга, аби продавати їх і у такий спосіб пропагувати
появу на художньому обрії нового майстра.
По смерті Альбрехта Дюрера Гансу Бальдунгу переслали у Страсбур жмутик волосся з голови Дюрера на
згадку про минуле і їх добрі стосунки.
Прізвисько Грін
Так сталося, що в майстерні Дюрера водночас зібралося декілька Гансів. Аби їх розрізняти, дали кожному
прізвисько. Наймолодшого з Гансів-помічників назвали – «Молодий». Ганс Кульмбах став Зюс (або Сусс).
Ганс Бальдунг отримав прізвисько – Грін, яке тлумачать
як «зелений». Ганс мав пристрасть до одягу зеленого
кольору, і навіть зобразив себе в зеленому на картині
«Розстріл Св. Себастьяна» (1507, Нюрнберг). Більш
прискіпливі дослідники тлумачать прізвисько як «Жартівник», бо Ганс мав хист до сарказму, до необережних
жартів. Німецьке слово «grun» дуже близьке до середньовічного та жаргонного «gruenen» , тобто «насміхач»,
«жартівник». Навіть у власному щоденнику Альбрехт
Дюрер називав його одним словом «Grunhans», тобто
«зелений Ганс ». Так він став Ганс Бальдунг Грін і почав так підписувати свої твори.
Картини і малюнки Ганса Бальдунга більш світські,
порівняно з іншими німецькими майстрами. Бальдунг
береться за створення портретів, хоча серед них мало
значних зразків навіть в автопортретах (Автопортрет,
1503, малюнок, Базель, портрет графа Філіпа фон Плац,

1517, Стара пінакотека, Мюнхен, Портрет графа Георга
I Ербаха, 1533 ). Цікавими зразками творів Ганса Бальдунга були композиції «Пори життя жінки», де він подає уособлення кожної пори жіночим образом, гостро
відстежуючи руйнівні зміни на обличчях і тулубі від
дитинства і молодості до старості.
Важливою темою творів Ганса Бальдунга була Смерть.
Слово смерть у німецькій мові чоловічого роду, звідси
відомі композиції Бальдунга із залицяннями Смертічоловіка до жінок. Але традиція створення композицій
типу «Танок Смерті», перед якою всі рівні і яку охоче розробляли у середньовічних Франції і Німеччині,
теж мала місце. Відома
лише за копіями картина Бальдунга «Танок
Смерті» композиційно
перегукується з гравюрами Ганса Гольбейна Молодшого на ці ж
теми.
Життя у Страсбурзі
По завершенні навчання і праці в майстерні Дюрера, Ганс
Бальдунг повернувся
до Страсбуру. У 1510 р.
він отримав громадянство в місті і ступінь
магістра у місцевій художній гільдії. Після
закінчення навчання і
традиційної подорожі він мав право на одруження. Ганс
Бальдунг взяв шлюб із дочкою заможних городян на
ім'я Маргарет Херлин, з якою жив до смерті. Дітей у родині не було. По смерті чоловіка спадкоємицею майна
художника стала вдова.

Жозеф-Моріс Равель
Жедальжа. Під час навчання в консерваторії Равель тричі
намагався (1901–1903 рр.) виграти престижну Римську
премію, але безуспішно, а в 1905 році йому було відмовлено
у праві на участь. У зв’язку з цією відмовою, яка була
необґрунтованою, вибухнув скандал у паризькій пресі, що,
врешті-решт, призвів до відставки директора консерваторії
Т. Дюбуа і призначення на цю посаду Г. Форе.
Першим твором Равеля, що отримав популярність,
стала п’єса «Павана на смерть інфанти» (1899 р.). У 1901
році з’являється фортепіанний цикл «Гра води», це новий
тип французької фортепіанної п’єси. Струнний квартет,
чотирьохчастинний твір, Равель присвятив своєму вчителю
Г. Форе.
«Дзеркала» – збірка з п’яти п’єс (музичні замальовки
природи: «Нічні метелики», «Сумні птахи», «Човен в
океані», «Долина церковних дзвонів» і одна жанрова сцена
– «Альборада»), що пропонують слухачеві чималу кількість
рафінованих сенсорних елементів, які можуть бути оцінені
відповідно до його уяви.
У 1906–1908 роки були написані такі твори, як вокальні
«Природні історії», оркестрова «Іспанська рапсодія»,
опера «Іспанська година», фортепіанні «Нічний Гаспар» і
«Матінка-Гуска». У ці ж роки Равель починає працювати
над балетом «Дафніс і Хлоя».
Під час Першої світової війни Равель пішов добровольцем
на фронт і служив водієм автомобіля швидкої допомоги.
Військові тяготи, у поєднанні з втратою матері у 1917 році,
залишили його фізично і духовно ослабленим. У 1921 році,
відчуваючи необхідність усамітнення, Равель переїхав
до Монфор-Л’Аморі на віллу Бельведер, в п’ятдесяти
кілометрах від Парижа. Там він пише, хоча і менш плідно,
ніж у попередні роки, займається садівництвом. Равель,
як стверджують, був елегантним. Він перший у Франції
почав носити сорочки пастельних відтінків, відрізнявся
бездоганними манерами, був чудовим співрозмовником,
але ніколи не був одружений, вважаючи, що артистичний
темперамент не створений для шлюбу.
1925 року Равель завершує роботу над оперою-балетом

«Дитя і чари» у співпраці з французькою письменницею
Колетт. Прем’єра відбулася в Монте-Карло у березні 1925
року. У 1928 році Равель гастролює по Америці – НьюЙорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско, диригує кращими
оркестрами.
22 листопада 1928 в Парижі на сцені «Гранд-Опера»
відбулася прем’єра «Болеро». Танцівниця Іда Рубінштейн
запропонувала Равелю оркеструвати п’єси з «Іберії»
Альбеніса. «Болеро» вважається найбільш часто
виконуваним твором, із будь-яких написаних для оркестру.
У 1932 році Равель починає працювати над новим
твором – балетом «Жанна д’Арк». Починаючи з 1933
року Равель страждав від серйозного захворювання мозку,
що стало, можливо, наслідком травми, яку він отримав у
автокатастрофі. Останнім твором композитора були «Три
пісні» до фільму «Дон Кіхот».
Помер композитор 28 грудня 1937 року в Парижі після
невдало проведеної операції головного мозку. Похований на
кладовищі пердмістя Леваллуа-Перре (Париж).

КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

Львівський палац Дідушицьких

Палац перебудований із вілли архітектором Вінцентом Равським-старшим на кошти відомої родини Дідушицьких, які мали намір перенести до Львова власну
унікальну збірку книжок та мистецьких творів із Поториці коло Сокалю, звану Поторицькою. Серед експонатів був всесвітньовідомий Михалківський скарб із
VIII–VII ст. до н. е. сумарною вагою 7 кг золота.
Колишній палац розташований на південному схилі Замкової гори, на давньому Галицькому передмісті.
Палац збудований родиною Дідушицьких. Ця шляхетська сім’я українського походження гербу Сас вийшла
із сіл Великі і Малі Дідушиці на Стрийщині, їхній родовід тягнеться ще з княжих часів. Найдавніші документи про Дідушицьких походять із 1263 і 1274 рр., і
до сер. XV ст. писані виключно українською мовою.
Члени родини Дідушицьких відомі як державні діячі,
меценати, вчені різних наук, а також артисти. У сер.
XVIII ст. Дідушицькі полонізуються і переходять із
греко-католицької релігії на римо-католицьку. З приходом Австрії наприкінці XVIII ст. Дідушицькі отримали
графський титул.
Одну з гілок роду Дідушицьких – поторицьку – заклав Юзеф Каласанти (1772–1847), син Тадея Ґервазія
(1724–1777). Саме Юзеф Каласанти сформував відому
Поторицьку бібліотеку. Інші дві гілки Дідушицьких заклали старші брати Юзефа: Антон Василь (1757–1817)
та Валеріян Вікторин (1754–1832), внуком якого був
відомий львівський історик Маврицій Ігнатій (1813–
1877). Син засновника поторицької лінії Володимир
Ксаверій Тадей Дідушицький (1825–1899) – власник,
меценат і творець одного з найкращих природничих
музеїв Галичини – у Львові на вул. Театральній, 18.
Володимир Дідушицький зі своєю дружиною Альфонсиною з Мйончинських (Alfonsyna z Miączyńskich)
1853 р. викупив у Е. Віняжа (Winiarz) віллу разом із
великою ділянкою під Високим замком. Вілла Віняжа була збудована перед 1849 р. у глибині ділянки, і
позначена на кадастральній карті Львова 1849 р. (під
конскр. №45 4/4, топографічним №3087).
Вже 1853 р. Дідушицькі перевезли до новопридбаної вілли родинну збірку з бібліотекою з Поториці біля
Сокалю. Поторицька бібліотека нараховувала 55 тисяч
томів, серед яких 230 рукописів і пергаментів. Опріч
книг, Дідушицькі перевезли велику збірку творів мистецтва: 2000 гравюр, 400 географічних карт, понад
1000 портретів тощо.
Куплену віллу 1856 р. Дідушицькі перебудували на
палац за проектом архітектора Вінцента Равськогостаршого (Rawski). 1860 р. за його ж проектом на території палацу збудували кілька господарських будинків
у класицистичному стилі.
У 1870 р. графиня Альфонсина відкупила кусок схилу між
палацом і стрільницею. 1871 р. до північного торця західного
крила добудували невелику сторожівку, а 1873 р. почали велику розбудову палацу за проектом арх. Юзефа Енґеля
(Engel). Чільну частину палацу розширили, добудувавши із заходу і сходу два крила, фасади оздобили класицистичним вистроєм. 1878 р. у будинку влаштували
алебастрові портали, які графиня Альфонсина замовила
у відомого скульптора Леонарда Марконі (Marconi). У
1880–1890-х рр. був розпланований парк із декоративними і рідкісними породами дерев.
У 1893–1894 рр. на викуплених ґрунтах на схилах
були збудовані господарський одноповерховий будинок зі стайнею, возівнею і виходками (туалетами) та
льодовня. У великій одноповерховій будівлі на північний захід від палацу була розташована канцелярія Дідушицьких.
Найбільша розбудова палацу відбулася 1902 р.
Тоді за проектом архітектора Владислава Галицького (Halicki) надбудували 3-й поверх, влаштували
додаткові сходи і новий дах з люкарнами. Тоді ж
фасади палацу між 2-им і 3-ім поверхами прикрасили барельєфними портретами членів родини Дідушицьких, поміщеними в овальні ніші, оздоблені
гірляндами – їх автор, можливо, відомий скульптор Антоній Попель (Popiel). 1903 р. розібрали одноповерховий будинок із канцелярією, і за
проектом Владислава Галицького провели реконструкцію західного крила з його надбудовою і розбудовою. У такому стані ця частина палацу, окрім
даху, дійшла до нашого часу. 1910 р. Альфонсина
Дідушицька, після смерті чоловіка Володимира,
влаштувала гідравлічний ліфт, який виконало технічне бюро З. Рудаковського (Rudakowski).
У міжвоєнний період у палаці влаштували галерею, яка називалася ім. Дідушицьких. Збірка
складалася з творів малярства, графіки і колекції
археологічних знахідок. 1940 р. галерею лікві-

дувала нова влада, розформувавши
збірку між різними новими музеями міста (Галерея мистецтв, Львівський історичний музей, Музей етнографії та художнього промислу).
Частина експонатів зникла, серед
яких і всесвітньовідомий Михалківський скарб із VIII–VII ст. до н. е.
сумарною вагою 7 кг золота.
До 1939 р. власниками палацу і
чиншового будинку були нащадки
родини Дідушицьких. Після Другої
світової війни в палаці розташувалася структура служби безпеки Радянського Союзу, в час Незалежності
– Управління військової контррозвідки СБ України у Західному регіоні. Приміщення конюшень і стайні
перетворили на помешкання.
Будівельна історія:
Перед 1849 р. – зведення вілли Віняжа.
1856–1860 рр. – будівництво господарських будівель у стилі класицизму за проектом Вінцента Равського-старшого.
1871 р. – до західного крила палацу добудували невелику сторожівну.
1873 р. – велика розбудова палацу за проектом Юзефа Енґеля: чільну частину палацу розширили, добудувавши із заходу і сходу два крила, фасади оздобили
класицистичним вистроєм.
1878 р. – влаштування алебастрових порталів (скульптор Леонард Марконі).
1892 р. – під’єднання палацу до міських мереж, інженер Роберт Ґьобер (Goeber).
1880–1890 рр. – розпланування парку з декоративними і рідкісними породами дерев.
1893–1894 рр. – зведення господарського одноповерхового будинку зі стайнею, возівнею і клозетами та
льодовні.

1902 р. – розбудова палацу за проектом Владислава Галицького: надбудова 3-го поверху і влаштування
даху з люкарнами, влаштування додаткових сходів,
фасади палацу між 2-им і 3-ім поверхами прикрасили
барельєфними портретами родини Дідушицьких.
1903 р. – розібрали одноповерховий будинок із
канцелярією; провели реконструкцію західної офіцини (флігеля) з надбудовою і розбудовою за проектом
В. Галицького.
1910 р. – влаштування гідравлічного ліфта в палаці.
Архітектура
Палац – палацова будівля з житловими та культурноосвітніми приміщеннями. У плані: П-подібний, зведений із цегли на кам’яних фундаментах, триповерховий
із пивницями, які на схилі рельєфу переходять у сутерени, з двома двоповерховими офіцинами (західна видовжена), отинькований. Головна брила і східна офіцина вкриті високим мансардовим дахом із люкарнами.
Домінантою всієї об’ємно-планувальної композиції
палацу є чільна триповерхова брила, до якої прилягають двоповерхові офіцини. Ідея будинку виражена
в архітектурі – палац зведений у стилі історизму. У

мистецько-пластичному вирішенні
фасадів використано мотиви французького неоренесансну з необароковими деталями – характерний
принцип для палацового будівництва ІІ пол. XIX ст. Композиція
чільного фасаду симетрична, центрально-осьова. Головна вісь підкреслена триосьовим ризалітом,
завершеним трикутним фронтоном,
тимпан якого оздоблений стилізованим рослинним декором, із круглим
вікном на осі. Партеровий ярус будинку підкреслений лінійним рустом, пластика поверхів вирізняється
вертикальним членуванням лопатками із заокругленими кутами. Усі
вікна декоровані профільованими
лиштвами, вікна 2-го поверху – лінійними сандриками. Акцентом на
чільному фасаді виступають барельєфні портрети, вмонтовані в
овальні, оздоблені гірляндами ніші,
поміщені між вікнами 2-го і 3-го
поверхів. Ці портрети зображують
п’ять визначних діячів родини Дідушицьких і підписані ініціалами: Тадеуш Ґервази,
Володимир Ксаверій Тадей, Антон Василь, Юзеф Каласанти, Маврицій Іґнаци. Портрети повторюються на
бічному фасаді чільної брили.
Західний (бічний) фасад чільної брили – триосьовий, акцентований трикутним фронтоном, ідентичним
до фронтону на чільному фасаді. Крайня вісь підкреслена триарковим входом і кам’яним балконом над ним,
який спирається на чотири кронштейни.
Західна офіцина – двоповерхова, із заокругленим
південно-західним наріжником. Архітектурний вистрій – необароковий: нижній поверх підкреслений
дощатим рустом, фасад завершений профільованим
карнизом. Західний фасад симетричної композиції,
центральна вісь підкреслена ризалітом із кам’яним
балконом на кронштейнах. Півциркульної форми вікна
2-го поверху оздоблені профільованими порталами із
сегментними завершеннями.
Тильні фасади головної брили і офіцин у необароковому стилі, вираженому у профільованих обрамуваннях вікон, горизонтальні тяги, балкон східної офіцини,
люкарни.
Персоналії
Альфонсина з Мйончинських Дідушицька (Alfonsyna
z Miączyńskich Dzieduszycka) – графиня, дружина Володимира Дідушицького, власниця палацу на вул. Лисенка.
Антон Василь Дідушицький (Antoni Bazyli
Dzieduszycki) (1757–1817) – брат Юзефа, засновник
однієї з гілок Дідушицьких, нагороджений орденами
«Святого Станіслава» і «Білого орла», масон, член
ложі «Святиня Ізіс».
Антоній Сулима Попель (Antoni Sulima Popiel)
(1865–1910) – відомий скульптор і педагог, автор пластики на фасаді палацу.
Валеріян Вікторин Дідушицький (Walerian (Walery)
Wiktoryn Dzieduszycki) (1754–1832) – брат Юзефа, засновник однієї з гілок Дідушицьких, дід львівського
історика Мавриція Ігнатія.
Вінцент Равський-старший (Wincenty Rawski)
(1810–1876) – архітектор, який розбудовував палац Дідушицьких.
Владислав Галицький (Władysław Halicki) (1850–
1939) – архітектор, який спричинився до найбільшої
розбудови палацу у 1902 р.
Володимир
Ксаверій
Тадей
Дідушицький
(Włodzimierz Ksawery Tadeusz Dzieduszycki) (1825–
1899) – власник, меценат і творець одного з найкращих природничих музеїв Галичини у Львові на
вул. Театральній, 18, син засновника поторицької лінії.
Е. Віняж (E. Winiarz) – власник вілли під Високим
замком, яку відкупив Володимир Дідушицький.
З. Рудаковський (Z. Rudakowski) – керівник технічного бюро, яке влаштувало гідравлічний ліфт.
Йозеф Енґель (Józef Engel) – архітектор, який розбудовував палац.
Леонардо Марконі (Leonardo Marconi) (1835–
1899) – відомий львівський скульптор доби історизму, педагог, автор пластики на фасаді палацу.
Маврицій Ігнатій Дідушицький (Maurycy Ignacy
Aleksander Dzieduszycki) (1813–1877) – відомий
львівський історик, внук Валеріяна Вікторина Дідушицького.
Роберт Ґьобер (Robert Goeber) – інженер, який
під’єднав палац до міських мереж.
Тадей Ґервазій Дідушицький (Tadeusz Gerwazy
Dzieduszycki) (1724–1777) – батько Юзефа Каласанти Дідушицького, засновника Поторицької
збірки.
Юзеф Каласанти Дідушицький (Józef Kalasanty
Dzieduszycki) (1772–1847) – засновник поторицької гілки, зібрав відому Поторицьку збірку з книг
та творів мистецтва.
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КНИЖКОВА
ПОЛ ИЦЯ

ЦІКАВА ПРАКТИКА
ПРИВІТ ВІД БЕНІ

Допомагав він складати міжнародний
контракт цілком симпатичному, але
зовсім необізнаному в правових
питаннях і прямо скажемо нетямущому
клієнту.
Зрештою,
втомившись
пояснювати, юрист запропонував:
– Давайте я вам цей розділ просто
продиктую. Пишіть: «По отриманні
документів банком бенефіціара ...»
Той слухняно пише:
– По отриманні документів банком
Бені Фіціара ... »

чорним по білому написано: страхова
компанія страхує сигари, в тому числі і
від загоряння, не конкретизуючи, в разі
якого загоряння страхова компанія не
буде виплачувати компенсацію.

ПАЛІЙ СИГАР

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: збірник
матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції 24
квітня 2014 р. / редкол.: Ю.С.
Шемшученко, Ю.Л. Бошицький,
О.В. Чернецька. – К.: Вид-во
Ліра-К, 2014. – 200 с.
У
збірнику
матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції
опубліковані наукові статті та тези, присвячені
теоретичним та практичним проблемам сучасного
стану правотворення в Україні.
Для науковців, викладачів вузів, аспірантів,
магістрів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями сучасного стану та подальшого розвитку
правотворення України.
Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях: навч. посібник / за заг. ред.
Ю.Л. Бошицького, М.О. Дей. – К.:
Вид-во Ліра-К, 2014. – 268 с.
У навчальному посібнику у
вигляді тез, схем і таблиць
викладена
теорія
права
міжнародних організацій та
інформація про правовий статус, інституційну
структуру і напрями діяльності міжнародних
міжурядових організацій, учасницею яких є
Україна (ООН, СОТ, СНД тощо). Загалом у
навчальному посібнику висвітлено 64 міжнародні
організації та найважливіші для України
конвенційні органи.
Дане видання має навчально-довідковий
характер і розраховано на студентів та викладачів
факультетів міжнародного права й міжнародних
відносин, науковців, юристів-практиків, а також
на читачів, які цікавляться питаннями сучасного
правового статусу та напрямів діяльності
міжнародних міжурядових організацій.
Законодавство України: проблеми
та перспективи розвитку: збірник
матеріалів ХV Всеукраїнської науково-практичної
конференції
/
Київський університет права НАН
України; [редкол: Ю.С. Шемшученко,
Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька та
ін.]. – К.: Вид-во Ліра К, 2014. – 339 с.
У збірнику матеріалів ХV
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції опубліковані статті
провідних правознавців, молодих учених та
студентів. Загалом у збірнику аналізуються
теоретичні та практичні проблеми розвитку та
функціонування системи законодавства України,
зокрема окремі проблеми конституційного,
адміністративного, цивільного, господарського,
трудового та кримінального законодавства.

У заяві він написав, що сигарети були
втрачені «в серії невеликих загорянь».
Страхова
компанія
відмовилася
виплатити компенсацію, мотивуючи це
тим, що Джон вжив сигарети природним
чином. Він подав до суду – і виграв.
При оголошенні вердикту суддя,
погодившись з тим, що позов був
дріб'язковий, проте підтвердив, що у
Джона був страховий поліс, в якому

обманює?
– Інші юристи мають зацікавлений
вигляд.
***
– Що трапиться, якщо замкнути
людожера в кімнаті, повній юристів?
– Він помре від голоду.
***
– Чому Феміда була істинною жінкою?
– Хто ще б додумався зважувати із
зав'язаними очима і при цьому не
допускати сумнівів!
***
– Що таке журі присяжних?
– Це збіговисько людей, зібраних
разом з однією метою – визначити, яка
сторона найняла кращого адвоката.
***
– Що таке демократія?
– Це коли всі мають право.
– Що таке демократія для юристів?
– Юристи мають право за хороші
гроші.
***
– Скільки юристів необхідно для того,
щоб вкрутити лампочку?
– Троє. Перший юрист загвинчує
лампочку. Другий трясе сходи, на яких
стоїть перший. Третій готує позовну
заяву на виробника драбини.
***

Кросворд

Для науковців, викладачів вищих навчальних
закладів, аспірантів, магістрів, студентів та всіх,
хто цікавиться проблемами законодавства України.
«Часопис Київського університету
права» – юридичний науково-теоретичний щоквартальник, заснований
у 2001 р. Київським університетом
права НАН України та Інститутом
держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України.
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По горизонталі: 5. Змова. 7. Плакат. 8. Захист.
9. Рід. 10. Голос. 11. Реміз. 15. Конкурс. 19.
Рефакція. 20. Симпатія. 22. Підступ. 27. Бонус.
28. Хабар. 29. Шеф. 30. Платіж. 31. Страйк.
32. Збори.
.По вертикалі: 1. Прапор. 2. Політика. 3.
Привід. 4. Завод. 6. Макет. 12. Комісія.. 13.
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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 кримінальнопроцесуального права. Часопис інформує також
про події наукового життя та досвід юридичної
освіти в Україні; подає рецензії наукових праць
та підручників із юридичної тематики.

ОДИН ГРІХ

Отже, страховик повинен виплатити
Джону відшкодування.
Щоб не обтяжувати себе довгими і

МУДРІСТЬ З
ПРИСТАВКОЮ «ЮР»
– Як можна дізнатися, що юрист

дорогими апеляціями, страхова компанія
погодилася з рішенням суду і виплатила
Джону Доy 15 тисяч доларів за втрату
її рідкісних дорогих сигар, загиблих
«через загоряння».
Тільки от після отримання грошей
за чеком Джон був заарештований за
звинуваченням у 24 підпалах. Його власне
позовну заяву і показання на першому
суді були використані проти нього ж. Він
був визнаний винним в умисному підпалі
застрахованої власності і засуджений до 24
місяців тюремного ув'язнення з виплатом
штрафу у розмірі 24 тисяч доларів.

– Що робити, якщо суддя не знає, як

вирішити справу?
– Тоді він повинен вирішити її
відповідно до чинного законодавства.
***
– Що таке сперечатися з юристом?
– Це все одно, що обливати брудом
поросяти: через деякий час ви
розумієте, що порося дійсно отримує
задоволення.
***
– Які бувають юристи?
– Існують два типи юристів: ті, хто
знає закон і ті, хто знає суддю.
***
– Що повинен зробити кожен
добропорядний юрист?
– Посадити недруга, виростити
рахунок у банку і створити прецедент.
***
– У чому різниця між юристом і
Богом?
– Бог ніколи не думає, що він юрист.
***
– Скільки жартів про юристів
насправді є жартами?
– Тільки дві, решта – правда.
***
– Який закон ніколи не порушується?
– Закон підлості.
***

І ось, після обвинувальної промови
прокурора, який вимагав пристойного
покарання, прийшла черга захисту.
Адвокат встав і виголосив:
– Панове! Згадайте, скільки гріхів
відпустив вам батюшка за своє життя,
так невже ми тепер не відпустимо йому
один єдиний гріх?
Попа виправдали.

НАРОДНІ
ПРИКМЕТИ
ДЛЯ ЮРИСТІВ
Вірте людям на слово, завірене
підписом і печаткою!
***
Не дозволяйте фактам вводити вас в
оману.
***
Не шукайте злого умислу в тому, що
цілком можна пояснити дурістю.
***
На безриб'ї і слідчий – юрист.
***
Насправді все не так, як насправді.
***
Не шукайте відмовок, вони повинні
бути під руками!
***
Шиємо справу з матеріалів замовника.
***
Хто з клієнтів платить менше всіх,
більше всіх скаржиться.
***
Будь-яке питання адвокату варто було
поставити ще вчора.
***
Простий вексель до складних проблем.
***
Забезпечити не тільки право, а й
можливість? Складне завдання.
***
Приватні випадки в юридичній практиці
трапляються найчастіше.
***
І обмежені клієнти можуть мати
необмежені можливості.
***

По горизонталі: 5. Взаємна домовленість кількох чи багатьох осіб про спільні дії. 7. Малюнок з коротким текстом до нього, що закликає до чогось, популяризує, рекламує щось. 8. Сторона, яка захищає
обвинуваченого під час суду. 9. Ряд поколінь, що походять від одного предка. 10. Право висловлювати
свою думку при вирішенні державних або громадських справ. 11. Комісійна винагорода, що її біржовий маклер сплачує посередникові між ним та покупцем цінних паперів. 15. Змагання, яке дає змогу
виявити найбільш гідних з його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. 19. Знижка з
оптової ціни або ваги товару, якщо фактична якість його нижча за передбачену договором, стандартами, технічними умовами. 20. Почуття приязні, прихильності, доброзичливості до будь-кого, будьчого. 22. Зловмисність, прикрита показною доброзичливістю (перен.). 27. Додаткова цінова знижка,
яка надається за умовами контракту чи постійним покупцям. 28. Гроші або речі, що даються службовій особі як підкуп, плата за будь-які незаконні або злочинні дії в інтересах того, хто їх дає. 29. Особа
чи організація, яка взяла на себе зобов’язання здійснювати систематичну товариську допомогу їй у
виробничій, культурно-масовій та іншій роботі. 30. Виплата грошей як розрахунок за щось придбане,
використане і т.ін. 31. Форма боротьби, яка полягає в колективній відмові робітників і службовців від
праці з пред’явленням підприємцям або урядові економічних і політичних вимог. 32. Зустріч, зібрання
членів колективу, організації з метою обговорення або проведення будь-якого заходу.
По вертикалі: 1. Полотнище певного кольору чи поєднання кольорів, часто з певним зображенням,
прикріплене до держала чи шнура; є офіційною емблемою держави, символом її суверенітету. 2.
Загальний напрямок , характер діяльності держави, певного класу або політичної партії. 3.
Примусова доставка до слідчого, прокурора або суду обвинуваченого, свідка, потерпілого, що
ухиляються без поважних причин від добровільної явки за викликом у призначений строк. 4.
Промислове, переважно велике підприємство. 6. Зразок будь-чого, відтворений звичайно у
зменшеному розмірі. 12. Доручення, пов’язане з купівлею (продажем), за виконання якого
встановлюється певна винагорода. 13. Стаття, розділ або параграф закону, договору, розпорядження
та ін. (застар.). 14. Конторський службовець, діловод. 16. Повідомлення, яким сповіщається про
зміни в стані взаємних розрахунків, переказ грошей, висилання товарів і т.ін. 17. У рабовласницькому
суспільстві – людина, яка була позбавлена будь-яких прав і засобів виробництва і перебувала у
повній власності господаря. 18. Звання духовної особи, служителя культу. 21. Первинна організація
будь-якого товариства, спілки і т.ін. 23. Офіційна негативна оцінка вчинків, ставлення до роботи. 24.
Невелике селище, яке виникло внаслідок переселення людей з сіл, козачих станиць тощо. 25. Стан
цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості. 26. Людина,
яка діє зухвало, безцеремонно, порушуючи моральні норми, і не зважає на ставлення до цього інших.
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