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ВІТАЄМО КУП НАНУ З 17-РІЧЧЯМ!
Київський університет права НАН України пройшов
славний шлях від Вищої школи права при Інституті
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України до
унікального навчально-наукового комплексу європейського
типу, де готуються юристи XXI століття.
Студенти, які вперше переступили поріг нашого
учбового закладу у вересні 1996 року й до нині,
складають еліту українського суспільства, і є
конкурентоспроможними на ринку юридичної праці.
Київський університет права Національної академії
наук України ― молодий вищий навчальний заклад.
Проте значні здобутки, якими позначена його історія,
досить красномовно свідчать про високий потенціал,
перспективність та великі можливості університету.
На даному етапі КУП НАНУ має IV рівень акредитації,
широкумережуміжнароднихзв’язків,висококваліфікований
та досвідчений професорсько-викладацький склад,
розвинуту науково-технічну базу. Поряд з наданням
загальних та спеціалізованих знань і професійних навичок,
велика увага приділяється виявленню та розвиткові
науково-дослідницьких і творчих здібностей студентів.
Завдяки зусиллям та плідній діяльності науково-педагогічних працівників, цілеспрямованій організаторській роботі
ректорату в університеті відбулися зміни в організації підготовки фахівців. Університет має високий рейтинг у національному освітньому середовищі. Тисячі студентів здобули
сучасну професійну підготовку, стали знаними спеціалістами, магістрами, науковцями. У сучасному конкурент-

ному середовищі на ринку освітніх послуг, високий професіоналізм працівників університету дає можливість
здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців,
які
володіють сучасними знаннями та технологіями. В
Україні й за кордоном університет вирізняється
високоінтелектуальним і професорсько-викладацьким
складом,
давніми традиціями, адаптованою до європейської та світової освітньої системи ступеневої підготовки, сучасними
інноваційними технологіями навчання.
В університеті активно працюють органи студентського
самоврядування. Культурно-розважальні заходи, які
стали доброю традицією для КУП НАНУ, є невід’ємною
складовою студентського життя.
Стрімкий розвиток Київського університету права НАН
України продовжується. На шляху до подальших освітніх реформ і наукових звершень, незмінним залишиться провідний
напрямок роботи КУП НАНУ ― формування національно свідомої, культурної, прогресивної, творчо мислячої молоді.
Сподіваємося, що вагомий науковий, інтелектуальний потенціал нашого колективу й надалі сприятиме
розвитку освіти і науки, впровадженню високих
стандартів по підготовці кваліфікованих кадрів, відданих
обраній справі задля розвитку України.
Тож бажаємо викладачам і студентам віри в себе, у свою
країну, у свій шлях до кращого майбутнього.

Нових Вам знань, досягнень і перемог,
високих злетів і здобутків!

Ректор КУП НАН України,
професор, заслужений юрист України

Ю.Бошицький

Шановні викладачі та студенти
Київського університету права!

Вельмишановні колеги!
Президія та відділення історії, філософії та права Національної академії
наук України щиро й сердечно вітають
вчених та всіх працівників Київського університету права НАН України з
17-річчям від часу його заснування!
Наукова й освітянська громадськість
справедливо вважають КУП НАНУ одним з провідних центрів української
юридичної освіти і науки, широко знаним як в Україні, такі за її межами.
Підсумком наполегливої роботи колективу університету
стало послідовне розширення нових напрямів освітньонаукової діяльності та правничих студій, спрямованих на підготовку висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів, економіки та наукової сфери.
За час існування Ваш університет виховав чимало фахівців-правознавців, які успішно працюють у провідних закладах
освіти, органах державної влади та установах НАН України.
Нам приємно, що цю дату Університет зустрічає в натхненному творчому пошуку, зберігаючи традиції старших поколінь
та примножуючи досягнення зусиллями талановитої молоді.
У це урочистий день від усієї душі зичимо всьому колективу
КУП НАНУ доброго здоров'я, творчої наснаги, нових здобутків
на благо нашої Батьківщини!

Від імені Союзу юристів України та
від себе особисто щиро вітаю Вас з нагоди 17-річчя!
Упродовж багатьох років своєю невтомною, копіткою працею колектив КУП
НАНУ вносить вагомий вклад у зміцнення
освітньо-наукового потенціалу України,
піднесення престижу національної освіти.
Досягнення славного колективу університету у справі підготовки висококваліфікованих кадрів, розвитку наукових досліджень, інноваційної
діяльності високо оцінюється не лише в Україні, а й за її межами.
Завдяки Вашій відданості справі, наполегливості, високій
громадській відповідальності в короткі строки був створений потужний освітньо-науковий центр підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Сьогодні Ваші випускники демонструють професіоналізм, дисциплінованість та глибоке
усвідомлення своєї ролі у розвитку країни. У цей святковий
день бажаю студентам, професорсько-викладацькому складу зміцнення і нарощування завойованих позицій.
Від щирого серця бажаю, аби всі Ваші справи були непідвладні плину часу. Хай мир і злагода, людяність і щире слово
супроводжують Вашу діяльність на користь рідної України!

З повагою,
голова Союзу юристів України
В. Євдокимов

З повагою,
президент НАН України,
академік Б. Патон
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Реформування юридичної освіти в Україні потребує глибокого
осмислення досягнень та прорахунків, європейського досвіду,
історії розвитку і тих нових обставин, що розгортаються нині.
Це спонукає Київ-ський університет права НАН України постійно удосконалювати шляхи для
кардинального оновлення організації та змісту надання освітніх
послуг у галузі правознавства,
ЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ
впроваджувати новітні та креБОШИЦЬКИЙ —
ативні підходи в освітянській
ректор Київського університету діяльності. У новому 2012–2013
права НАН України, професор,
навчальному році ми маємо зазаслужений юрист України
провадити ряд новел, які сприятимуть реалізації завдань щодо
оптимізації навчального процесу та життя вузу в цілому.
Організація навчального процесу в Університеті та в
його відокремлених структурних підрозділах ґрунтується
на засадах, визначених у Перспективному плані роботи
нашого вузу, серед яких: забезпечення впродовж
навчального року на І–ІІІ курсах організації навчального
процесу відповідно до вимог і принципів Болонської
декларації; завершення розробки навчальних планів,
програм навчальних дисциплін, засобів діагностики якості
навчання з урахуванням вимог ECTS (Європейська система
трансферу кредитів) у системі кредитно-модульного
навчання; оптимізація системи управління організацією
навчального процесу, його науково-методичного та
матеріально-технічного забезпечення; впровадження в
організацію навчального процесу сучасних інноваційних
технологій з метою забезпечення підготовки майбутніх
фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр» у відповідності до вимог державних
стандартів; кадрове забезпечення освітньої діяльності;
організація довузівської підготовки, дистанційного
навчання, практичної підготовки та працевлаштування
випускників;
інформаційне
забезпечення
освітньої
діяльності в Університеті тощо.
Основні завдання Університету в цьому навчальному
році залишаються незмінними. Це підготовка фахівців
для професійної діяльності у сфері юридичної практики:
господарсько-правової,
судово-правової,
соціальноправової, організаційно-управлінської, правоохоронної,
правозахисної тощо; створення умов для соціального
та професійного становлення, духовного розвитку,
формування суспільно-активної особистості; забезпечення
потреб підприємств, установ та організацій різних форм
власності у фахівцях підприємницько-правового, цивільноправового, а також адміністративно-правового напрямків
в умовах ринкових і партнерських відносин; орієнтир на
підвищення та розвиток ролі особистості, її широких прав
і відповідальності в умовах яких студент і викладач є
активними суб'єктами навчання. Однак, перераховані вище
завдання та деякі засоби їх реалізації будуть модернізовані.
1. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Враховуючи те, що в останні роки в усьому світі
спостерігається тенденція зростання ролі вищої освіти
в цілому, то є цілком зрозумілим інтерес громадськості
до діяльності вищих навчальних закладів, у тому числі
юридичного спрямування. З цього випливає важливість
внутрішнього аналізу діяльності усіх структурних
підрозділів університету, факультетів, кафедр та відділів,
моніторинг основних показників діяльності, які лягають
в основу ранжування вищих навчальних закладів як
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,
так і іншими вітчизняними та міжнародними експертними
групами. Ми добре усвідомлюємо, що входження
рівноправними учасниками до європейського науковоосвітнього простору визначається не лише додержанням
формальних вимог, а й відповідністю університетської
освіти найвимогливішим міжнародним стандартам.
Важливим і визначальним етапом розвитку Університету
та організації навчання є ліцензування й акредитація
напрямів
підготовки
(спеціальностей),
за
якими
здійснюється підготовка фахівців у навчальному закладі.
Хочу зазначити, що в цьому навчальному році планується
пройти: повторну акредитацію всього Університету за IV
рівнем; ліцензування підготовки магістрів за спеціальністю
«Інтелектуальна власність», перепідготовки фахівців
і підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю
«Правознавство» у власному коледжі на Рівненщині.
Слід зазначити, що навчально-виховний процес
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в Університеті базується на поєднанні принципів
наукового, пізнавального, інформаційного та методичного
забезпечення, що призводить до творчого опанування та
осмислення отриманих знань, а також спонукає до творчої
науково-дослідницької діяльності студентів. Враховуючи
розвиток юридичної науки,
до навчальних планів
підготовки бакалаврів за напрямом «Правознавство»
введено спеціальну навчальну дисципліну «Космічне
право». Студентам КУП НАНУ буде цікаво вивчати
зазначену навчальну дисципліну, оскільки вона базується
на останніх розробках Міжнародного центру космічного
права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, а лекції знаного вченого сприятимуть
підготовці нової генерації висококваліфікованих правників
та достойних громадян України. Крім того, студенти
юридичного факультету із задоволенням вивчатимуть
«Космічне право» на основі авторського підручника
академіка НАН України Ю. Шемшученка, який видано під
егідою саме Київського університету права НАН України.
Новелою цього навчального року є і те, що студенти
факультету міжнародних відносин вивчатимуть щойно
підготовлений курс з морського права, який побудовано
на основі останніх міжнародних напрацювань у цій
сфері. Сьогодні ми розглядаємо можливість створення
на базі кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства сектору міжнародного морського права.
Першими кроками на шляху реалізації цієї актуальної
ідеї стане проведення засідання Міжнародного «круглого
столу» «Співробітництво у Причорноморському регіоні:
тенденції та перспективи» та Першої міжнародної науковопрактичної конференції «Міжнародно-правові проблеми
сучасного торговельного мореплавства» за участі провідних
науковців у цій галузі як України, так і зарубіжних країн.
У цьому навчальному році планується значно
розширити тематику та географію майстер-класів з різних
галузей права. Для нашого Університету майстер-класи
залишаються однією із сучасних форм навчання студентів,
яка спрямована на підвищення якісного рівня вищої
юридичної освіти та посилення її конкурентоспроможності,
привабливості й ефективності. Концепція майстер-класів
у Київському університеті права НАН України отримує
всебічну підтримку керівництва університету. Майстеркласи проводяться регулярно, паралельно з вивченням
певного навчального предмету. До участі в майстеркласах запрошуватимуться як вітчизняні фахівці різних
галузей права, так і авторитетні юристи-практики, вчені
та викладачі юридичних вищих навчальних закладів,
з якими у 2011–2012 навчальному році було укладено
угоди про співпрацю, а також громадські діячі як України,
так і зарубіжних країн. Доцільно нагадати про велику
зацікавленість студентства до майстер-класів, зокрема:
академіка НАН України Ю. Шемшученка; Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини (1996–2012 рр.)
Н. Карпачової; директора Міждисциплінарного інституту
Університету Порто (Португалія), професора Пауло да
Кунья; директора Морського інституту Університету м.
Гент, завідувача кафедри міжнародного морського права
Гентського університету, директора відділення підготовки
наукових кадрів у сфері портових і морських наук (Бельгія),
професора Е. Сомерса; почесного професора Інституту
правових досліджень Угорської академії наук (Угорщина),
професора Ч. Варга; генерального секретаря Євразійського
офісу Федерації всесвітнього миру (Франція), професора
Ж. Маріона; декана юридичного факультету Варненського
вільного університету ім. Чорноризця Храбра (Болгарія),
професора П. Хрістова; радника І класу, керівника
Консульського відділу Посольства Угорської Республіки в
Україні Я. Коллара; ректора Університету національного
та світового господарства (Болгарія), професора С.
Статева; президента Асоціації міжнародного права,
директора Інституту держави і права НАН Республіки
Молдова, професора О. Буріана.
З метою покращення контролю за рівнем підготовки
студентів, у цьому навчальному році будуть
створенні мультимедійні аудиторії для впровадження
інноваційних
комп’ютерних
технологій,
які
відповідатимуть викликам сучасного інформаційного
суспільства та забезпечуватимуть високий рівень якості
юридичної освіти. Модульний контроль знань значної
кількості студентів (курс налічує від ста осіб) викликає
необхідність автоматизації контролю, застосування
комп’ютерної техніки і відповідного програмного
забезпечення. На моє глибоке переконання використання
комп’ютерів для контролю знань, є конче важливим
з точки зору підвищення ефективності навчального

процесу, а також економічно доцільним.
Іншою важливою формою організації навчання є
виконання студентами індивідуальних завдань (до
основних належить – виконання курсових і магістерських
(дипломних) робіт). Починаючи з 2012–2013 навчального
року, за рішенням Вченої ради, кожна магістерська робота
має пройти апробацію. І лише ті студенти, які доповіли про
основні результати наукового дослідження на конференціях,
семінарах, «круглих столах», будуть допущені до захисту
магістерських робіт. Переконаний, що це сприятиме
підвищенню якості виконуваного дослідження, яке в
подальшому може перерости у дисертаційне, а магістрант
зможе претендувати на вступ до аспірантури університету.
Невід’ємним етапом організації навчального процесу
є практична підготовка студентів. З метою належної
організації цієї роботи в університеті створено відділ
практичного навчання та працевлаштування, на який
покладено функцію своєчасної підготовки баз практики та
підбір першого робочого місця випускникові університету.
Враховуючи
багаторічну
співпрацю
адміністрації
університету із Союзом юристів України, з нового
навчального року наші кращі студенти, які на високому рівні
володіють іноземною мовою, проходитимуть практику в цій
організації з можливістю подальшого працевлаштування.
Також у новому навчальному році підвищена увага
приділятиметься чинникам, які позитивно впливатимуть
на якість навчального процесу. Йдеться про організацію
збільшення взаємовідвідуваності занять, проведення
відкритих занять та контрольним відвідуванням з боку
завідувачів кафедр, а також науково-педагогічними
працівниками ‒ лекцій і семінарських занять.
Хочу відзначити, що з метою збереження традицій
Університету, наступності науково-педагогічних кадрів,
організації в університеті дієвої системи навчання
і розвитку кадрового потенціалу, з 2013 року в новій
якості починає функціонувати Школа молодих вчених,
основними завданнями якої є, по-перше, формування
програми підтримки молодих науковців–викладачів
з метою закріплення молодих кадрів у КУП НАНУ;
по-друге, створення резерву кадрів для висунення на
керівні посади на основі політики планування кар’єри,
створення безперервної підготовки персоналу; потретє, проведення семінарів, нарад, «круглих столів»,
дискусій, із залученням керівництва університету,
представників науки, громадськості, українських
та зарубіжних компаній; по-четверте, організація
проведення стажувань у вищих навчальних закладах
України та інших країн. Також буде запроваджено
щорічне проведення атестацій слухачів Школи з метою
виявлення доцільності подальшого співробітництва.
Стосовно удосконалення університетської науки у
2012–2013 навчальному році хочу підкреслити наступне.
Науково-дослідна діяльність є одним із засобів досягнення
державних стандартів якості підготовки фахівців з
вищою освітою та реалізується шляхом інтеграції
навчально-виховного процесу та наукової діяльності через
проведення різного формату наукових заходів. Переважно
це конференції на різну правову тематику, «круглі столи»,
наукові семінари тощо, за участю в них провідних науковців
України та зарубіжних держав, науково-педагогічних
працівників, студентської молоді та юристів-практиків.
2. УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ.
Згідно з Планом дій щодо забезпечення якості вищої
освіти України та її інтеграції в європейське та світове
співтовариство, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, основними
принципами, які обумовлюють розвиток вищої освіти
в Україні в рамках Болонського процесу, є створення
інноваційного простору на основі освітньої і наукової
підтримки; адаптація системи вищої освіти до норм,
стандартів і основних принципів європейського простору
вищої освіти. Також це і забезпечення соціального
контексту вищої освіти, який надасть можливість
випускникам вищих навчальних закладів формувати свою
професійну кар’єру на основі соціальної справедливості,
відповідальності та загальнолюдських цінностей. Саме ці
вагомі аргументи покладені в основу активізації наукової
діяльності Київського університету права НАН України.
Відповідно до плану Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України Університет проводить щорічно п’ять
науково-практичних конференцій, з яких всеукраїнськими
є: «Законодавство України: проблеми та перспективи
розвитку», «Актуальні проблеми правотворення в сучасній
Україні»; міжнародними – «Наукові читання присвячені
пам’яті В.М. Корецького», «Сучасні проблеми правової
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системи України», «Європейська юридична освіта
і наука: студентський вимір». Це достатньо велика
кількість наукових конференцій, якщо враховувати
той факт, що кожного місяця проводяться кафедральні
«круглі столи» та інші заходи наукового спрямування.
Зазначені заходи проходять на високому науковому та
організаційному рівні, у режимі он-лайн.
Хочу окремо акцентувати увагу на тому, що Університет
системно підходить до питання інтеграції в європейське
та світове освітянське співтовариство, яке відбувається
в поступовому розвитку співробітництва з відомими
зарубіжними університетами, організаціями, асоціаціями,
агентствами, фондами й установами. Результатом
плідної співпраці КУП НАНУ з іноземними закладами
та установами є реалізація низки міжнародних проектів,
проведення конференцій, участь працівників університету
в різноманітних міжнародних програмах, що в цілому
надасть можливість розширювати кордони міжнародного
співробітництва. Університет у 2012–2013 навчальному
році започаткував цілий ряд нових наукових заходів
міжнародного формату. Зокрема, у жовтні місяці на
базі КУП НАНУ спільно з Асоціацією юристів Росії та
Асоціацією юридичних вузів Російської Федерації було
проведено Міжнародну науково-практичну конференцію
«Сучасні парадигми юридичної компаративістики в
аспекті розвитку національних правових систем». Кожного
року зазначена вище конференція відбувається у різних
державах та за участю провідних наукових і освітніх
установ приймаючої сторони. Показовим є те, що у ній
беруть участь провідні вітчизняні та російські науковці у
сфері юриспруденції, керівники і представники сімнадцяти
вищих навчальних закладів Російської Федерації.
Провідні вчені у своїх виступах наголосили на
актуальності зазначеного заходу для розбудови правових
систем обох держав, звернувши увагу на те, що формування
правової держави є надзвичайно складним процесом,
який у юридичному аспекті безпосередньо пов’язаний із
затвердженням у законодавчому полі організації і діяльності
усіх суб’єктів права відповідних принципів: пріоритету
права та свобод людини і громадянина, верховенства
права, розподілу влади, взаємної відповідальності держави
та громадян. Крім того, з розвитком і появою нових
суспільних відносин виникає потреба у створенні нових
правових норм, уникнення «білих плям» та суперечностей
у вже існуючій правовій системі. Адже вона не є нерухомим
і незмінним сформованим утворенням, а має динамічний
розвиток притаманний кожній державі з урахуванням
стратегічних напрямків зовнішньої політики та пріоритетів
розвитку внутрішньої політики.
Науковий внесок, зроблений провідними українськими
та російськими вченими, у рамках цієї конференції, є
надзвичайно важливим для подальшого формування
правових держав і водночас прикладом добросусідських
відносин України і Росії, а також підтвердженням
того, що наука не має кордонів, а наукова думка й
фундаментальні дослідження у сфері права є підґрунтям
для політичних рішень сучасних держав світу і
запорукою їх ефективного діалогу.
Поряд з цим, у рамках реалізації договору про
співпрацю з Асоціацією міжнародного права Республіки
Молдова в КУП НАНУ в листопаді місяці буде проведено
міжнародний «круглий стіл» на тему: «Співробітництво
в Причорноморському регіоні: тенденції і перспективи»
за участі провідних науковців України та Молдови.
Причорноморський регіон віддавна є геополітичною
проблемою України. Між тим, зазначений регіон є одним із
складових стратегічного курсу зовнішньої політики України
– так званий «південний вектор євроінтеграції України», а
також невід’ємним компонентом державної регіональної
політики. Тому мета «круглого столу» полягає у сприянні
розв’язанню правового, освітнього, безпекового аспектів
проблеми Причорноморського регіону для майбутнього
розвитку добросусідських відносин української держави.
Це налагодження продуктивного діалогу між українськими
і закордонними фахівцями у зазначених вище сферах
на рівні вищих навчальних закладів та недержавних
громадських організацій.
Доцільність проведення зазначеного «круглого столу»
для студентів Університету є можливістю засвоєння
форм і методів обговорення політичних та політикоправових аспектів проблемних геополітичних напрямків
та вироблення спільної думки; надання тим науковопедагогічним працівникам і співробітникам КУП
НАНУ, які є фахівцями з політичних та правових питань
зовнішньої і регіональної політики України, можливості
висвітлити свої наукові та практико-орієнтовні доробки
під час наукової дискусії; створення іміджу КУП НАНУ як
сучасного ВНЗ, який готовий до конструктивного діалогу
щодо гострих політичних проблем із залученням широкого
кола учасників, у тому числі студентів; розвиток мережі
міжнародних зв’язків КУП НАНУ, у тому числі через
безпосереднє встановлення партнерських зв’язків між
студентами, аспірантами, співробітниками, професорськовикладацьким складом ВНЗ України і Молдови; підписання
Меморандуму про співпрацю між КУП НАНУ та Державним
університетом м. Навара (Іспанія).

З метою активізації дослідницького потенціалу
університету, об’єднання науковців у творче співтовариство
та для регулярного обміну науковою інформацією і
визначення перспективних напрямів наукових досліджень
в КУП НАНУ сформовані й нарощують наукові
напрацювання науково-дослідні центри та лабораторії.
Зокрема, Центр політологічних, гуманітарних та
прикладних досліджень, Науково-дослідна лабораторія
з права біоетики та медичного права, Сектор права
інтелектуальної власності, Сектор екологічного права,
кожен з яких має власну історію та наукові здобутки. Як вже
було зазначено вище в цьому навчальному році створено
сектор міжнародного морського права, який, окрім іншого
став ініціатором та організатором проведення 11 грудня
2012 року Міжнародної науково-практичної конференції
«Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного
права». Під час проведення конференції планується
обговорення сучасних теоретичних та практичних проблем
правового регулювання торговельного мореплавства.
Особливість зазначеної конференції посилюється і тим, що
за останній рік університетом укладено угоди про наукове
співробітництво з вузами країн, які мають відношення до
моря, зокрема це: Болгарія, Грузія, Хорватія, В’єтнам, Росія.
Необхідність здійснення науково-дослідної діяльності
студентів Університету керівництвом сприймається як
аксіома, оскільки характерною особливістю вищої освіти
є органічне поєднання навчального та наукового процесів,
що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців з вищою
освітою, поглибленому вивченню програмного матеріалу,
розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення
теоретичних та практичних завдань майбутньої діяльності.
З метою підвищення зацікавленості майбутніх студентів до
юридичної освіти та науки, сприяння розвитку громадянського
суспільства через залучення молоді до обговорення
найактуальніших питань сьогодення, Університет за підтримки
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в новому
навчальному році став ініціатором проведення Конкурсу
наукових робіт ім. В.М. Корецького для учнів одинадцятих
класів «Права людини в сучасному світі: погляд молоді».
Надзвичайно важливою складовою у системі підготовки
майбутніх науковців у вищих навчальних закладах є
організація залучення студентів до науково-дослідної
діяльності через публікації наукових робіт, що відкриває
можливості до розкриття творчого потенціалу особистості.
Процес підготовки наукових публікацій та публічних
виступів формує професійно значущі вміння та навички.
Саме через таку форму наукової роботи студенти мають
можливість виявити власний творчий підхід у висвітленні
обраної тематики та продемонструвати самостійне
інноваційне осмислення отриманих знань. Задля реалізації
саме цієї мети Університет у своєму фаховому науковотеоретичному щоквартальнику
«Часопис Київського
університет права» започаткував рубрику «Студентська
трибуна», яка надає можливість публікувати студентські
наукові доповіді.
Наукова робота в Київському університеті права НАН
України спрямована на удосконалення та поглиблення
власної філософії функціонування – в центрі якої завдання
підготовки висококваліфікованих, соціально адаптованих,
високодуховних, освічених на цінностях і здобутках
освіти та науки правників, які можуть бути мобільними на
європейському ринку праці.
3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
Щодо удосконалення інформатизації КУП НАНУ хочу
зазначити наступне. Час в якому всі ми знаходимося
– це час інтенсивного розвитку та впровадження в усі
сфери життя суспільства інформатики. Інформатизація
охопила всі прошарки соціальної сфери – освіту,
науку, культуру, медицину тощо. Через Інтернет
значна кількість користувачів звертається до послуг,
що надають ці сфери. Процес інформатизації стає
більш інтенсивнішим, прогнозованим та дозволяє
констатувати початок ери інформатики.
Як відомо, одним з головних інструментів в освіті, що
відкриває шлях у новий світ, є інформаційні технології, які
дозволяють змінити системні властивості найважливіших
компонентів нашого буття. Розробка стратегії розвитку і
використання інформаційних технологій у сфері освіти є
однією з ключових проблем стратегічного планування як на
національному, так і на глобальному рівні.
Програмні документи про основні напрями модернізації
утворення останніх років акцентують нашу увагу на тому,
що навчання повинно сприяти процесам соціалізації
особи, фундаменталізму освіти, забезпеченню можливості
продовжувати навчання (у рамках безперервної відкритої
і дистанційної освіти), підготовці високоосвічених
людей та висококваліфікованих фахівців, здібних до
професійного зростання і професійної мобільності в
умовах інформатизації суспільства і розвитку нових
інформаційних технологій.
Сучасний КУП НАНУ живе в якісно нових умовах, у
світі електронних технологій. Більшість наших студентів
розуміють і відчувають вплив нового електронного
середовища. Їх інтерес, захоплення комп'ютерними
технологіями необхідно використовувати для інтеграції
медіа освіти у навчальний процес.

З іншого боку включення інформаційних технологій
у навчальний процес дозволить нашим викладачам
організувати
різні
форми
навчально-пізнавальної
діяльності на лекціях по вивченню права, зробити
активною і цілеспрямованою самостійну роботу студентів.
Це і засіб доступу до навчальної інформації, що забезпечує
можливості пошуку, збору і роботи з джерелами інформації,
у тому числі в мережі Інтернет, а також засіб доставки і
зберігання інформації.
Використання інформаційних технологій у житті КУП
НАНУ, зокрема у навчальному процесі, дозволить підвищити
якість підготовки та викладання навчального матеріалу,
підсилить освітні ефекти, надавши викладачу додаткові
можливості для побудови індивідуальних освітніх траєкторій
студентів. Сподіваюсь, що інформаційні технології дозволять
реалізувати диференційований підхід до студентів з різним
рівнем підготовки. Саме інтерактивні навчальні програми,
засновані на гіпертекстовій структурі і використанні
мультимедійних курсів, сприятимуть створенню адаптивної
системи одночасного навчання студентів правознавців, що
володіють різними здібностями і можливостями. Абсолютно
зрозуміло і те, що за умови системного використання
інформаційних технологій у навчальному процесі в поєднанні
з традиційними методами навчання можна значно підвищити
ефективність юридичної освіти.
У рамках оптимального використання засобів
інформаційних технологій для освоєння юридичних
дисциплін у цьому навчальному році наші викладачі
матимуть можливість практичної реалізації способів
оптимізації навчального процесу при використанні
засобів ІТ для комплексного вирішення освітніх,
виховних і розвиваючих завдань. Це використання
різних типів електронних засобів навчального
призначення, які активізують навчання; формування
у студентів навичок самостійного опанування знань,
розвиток пошуку, збору й обробки інформації у мережі
Інтернет; стимулювання позитивної мотивації студентів
за рахунок інтеграції всіх форм наочності, здійснення
навчальної діяльності з негайним зворотнім зв'язком та
розвиненою системою допомоги.
Використання електронних навчальних посібників
дозволить підвищити якість навчання, зробити його
динамічним, розв’язати декілька завдань щодо його наочності,
доступності, індивідуальності, контролю, самостійності.
Поступово Університет переходитиме на електроннонавчальні посібники. Саме вони активізують навчальнопізнавальну діяльність і дозволять здійснювати
диференційований підхід до кожного студента,
що надасть можливість самостійно, без допомоги
викладача, вивчати потрібний матеріал. На лекціях
для більшої ефективності, наші викладачі матимуть
можливість
використовувати
наочні
матеріали,
відео-екскурсії, інтерактивні моделі, фотографії,
ілюстрації об'єктів, проектуючи їх на великий екран
за допомогою LCD-проекторів, які розміщені в усіх
основних лекційних аудиторіях. При поясненні нового
матеріалу – інформацію, що з'являється на екрані,
викладач матиме можливість коментувати додатковими
поясненнями і прикладами. Переваги такої роботи
очевидні, оскільки вони дають можливість поступового
складання особистої «медіатеки»; зростання ролі
кожної лекції, оскільки, пропустивши лекцію, студенти
можуть отримати матеріали і наздогнати прогаяне;
необхідні знання та правильні відповіді на питання, що
виникають у процесі навчання, здобувати самостійно;
студенти отримують задоволення від результатів свого
навчання, а знання, здобуті самостійно та з хорошою
мотивацією, найміцніші та ефективніші.
Інший напрям використання інформаційних технологій
пов'язаний з можливістю використання мережі для
здійснення віртуальних занять з різних галузей права,
можливістю спостерігати за проведенням судових засідань
та в режимі он-лайн спілкуватися з викладачами інших
університетів як України, так і зарубіжжя. Зокрема це і
проведення он-лайн майстер-класів видатних вітчизняних
та зарубіжних науковців як у самому Університеті, так
і за його межами, наукових конференцій з трансляцією у
мережі Університету та світовій мережі Інтернет.
Важливою новелою цього навчального року будуть
системні заходи спрямовані на підвищення інформаційної
компетентності студентів Київського університету права
НАН України, які необхідні для якісного освоєння
всіх профільних навчальних предметів. У ширшому
сенсі слова вона формується як відповідь на виклик
XXI століття, тобто як компетенція, якою «мають бути
оснащені молоді європейці». Опанування комп'ютерної
культури, формування інформаційної компетенції
студентів – необхідна умова включення молодого
покоління у світовий інформаційний простір.
Підсумовуючи викладене вище, хочу зазначити, що
лише при постійному, системному та методичному пошуку
шляхів оптимізації освітньої, наукової, інформаційної
складової Київського університету права НАН України
ми спроможні зробити майбутній розвиток університету
керованим і, в цьому аспекті, без сумніву, керованим
повинен бути і процес розвитку юридичної освіти.
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НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ
У КУП НАНУ ВІДБУЛАСЯ IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

22 листопада 2012 року в Київському університеті права НАН України відбулася IV Міжна- (Австрія), доктор права, професор Г. Кьок та професор Мадридського університету
родна науково-практична конференція на тему: «Сучасні проблеми правової системи України». ім. короля Хуана Карлоса (Іспанія), член-кореспондент Королівської академії права
У роботі Міжнародної науково-практичної конференції взяли участь учені, аспі- та законодавства Іспанії К. дель Лано.
ранти та студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, а також
У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальпредставники установ та організацій, зокрема: Університету ім. Йоганна Кеплера м. ні питання проблем розвитку та функціонування сучасних правових систем та окремих
Лінц (Австрія); Університету ім. короля Хуана Карлоса (Мадрид, Іспанія); Адміні- інституційних елементів, зокрема: «Актуальні проблеми імплементації міжнародних
страції Варшавського університету; Інституту держави і права ім. В.М. Корецького стандартів прав людини в правовій системі України» (Н. Карпачова – Уповноважений
НАН України; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Націо- Верховної Ради України з прав людини (1998–2012 рр.); «Щодо впровадження Аканальної академії Служби безпеки України; Національної академії внутрішніх справ; демією кримінального процесуального кодексу України в навчально-наукову і пракНаціонального університету державної податкової служби України; Закарпатського тичну діяльність» (В. Коваленко – ректор Національної академії внутрішніх справ,
державного університету; Донецького державного університету управління; Рівнен- генерал-лейтенант міліції); «Адміністративне законодавство в контексті конституського інституту Київськоційної реформи України» (О.
го університету права НАН
Андрійко – в.о. завідувача
України; Київського профевідділу проблем державного
сійно-педагогічного коледжу
управління та адміністративім. А. Макаренка; Політиконого права Інституту держави
правового коледжу «АЛСКО».
і права ім. В.М. Корецького
Із вступним словом на плеНАН України); «Сучасні теннарному засіданні виступив
денції розвитку методології
ректор Київського університету
дослідження правової систеправа НАН України, професор,
ми України» (М. Братасюк –
заслужений юрист України Ю.
завідувач кафедри теорії та
Бошицький, в якому зокрема
історії держави і права Киїзазначив, що незважаючи на те,
вського університету права
що категорія «правова система»
НАН України) та ін.
досліджується вченими різних
Робота Міжнародної нанаукових шкіл, представниками
уково-практичної конференції
різних держав, науковий інтер«Сучасні проблеми правової
ес до розробки даної проблеми
системи України» здійснюватільки зростає. Звичайно, це
лася у формі пленарного зазумовлено інтеграційними та
сідання та засідання наукових
глобалізаційними процесами,
секцій, які пройшли на висоякі відбуваються як на терені
кому
науково-теоретичному
континентальної Європи, так
рівні, у дусі дискусій з помірі у світовому масштабі. І саме
кованою полемікою та великим
Фото на згадку учасників конференції
тому правова система, як наузацікавленням як молодих вчекова юридична категорія, є
об’єктом ретельної уваги та дослідження науковців.
На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи привітання від
президента Національної академії наук України, академіка НАН України Б. Патона
та голови Союзу юристів України В. Євдокимова, в яких зокрема зазначається, що
сучасні тенденції розвитку національних правових систем характеризуються гармонізацією та уніфікацією окремих елементів при загальному збереженні та навіть деякому посиленні їхньої специфіки. Наближення правової системи України до європейських стандартів передбачає, насамперед, реформування та поступове приведення
нормативної та інституційної основи до права Європейського Союзу. Тому цілком
закономірним та об’єктивним є обрання Київським університетом права НАН України саме такої проблематики для обговорення у форматі міжнародної конференції.
На пленарному засіданні міжнародної конференції з вітальними словами виступили, зокрема, декан юридичного факультету Університету ім. Йоганна Кеплера м. Лінц

них, так і студентської молоді.
За результатами роботи оргкомітет конференції визначив найкращі наукові доповіді
учасників, які були нагородженні ДИПЛОМАМИ за науково-обґрунтоване дослідження
сучасних проблем національної правової системи України. Дипломи переможцям вручили
ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький та почесні гості конференції професор Г.Ф.
Кьок та професор К. дель Лано.
Обрана тематика науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям
для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих
питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.
Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем правової системи, які характерні для сучасного стану розвитку, дали можливість присутнім на ІV Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України» напрацювати та схвалити Рекомендації.

У КУП НАНУ ВІДБУЛАСЯ VII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА
ТЕМУ: «СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ»

Почесна президія
У жовтні 2012 року на базі Київського університету права
Національної академії наук України відбулася VII Міжнародна
науково-практична конференція на тему: «Сучасні парадигми
юридичної компаративістики в аспекті розвитку національних
правових систем». Це щорічний науковий захід, головним
організатором якого є Асоціація юристів Росії та Асоціація
юридичних вузів (Російська Федерація). Кожного року зазначена
вище конференція відбувається у різних державах за участю
провідних наукових і освітніх установ приймаючої сторони.
Цьогорічна конференція відбулася в Україні, а співорганізаторами
виступили Ростовський інститут народного господарства (м.
Ростов-на-Дону, Росія) та лідер вищої юридичної освіти в Україні
Київський університет права НАН України.
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Участь у науково-практичній
конференції взяли провідні
вітчизняні і російські науковці у
сфері юриспруденції, керівники
та представники 17 вищих
навчальних закладів Російської
Федерації, а почесними гостями
заходу
були
представники
органів
державної
влади
України, зацікавлених установ
і
відомств,
громадських
організацій. Слова вітання
та побажання плідної роботи
учасникам конференції передали
голова Союзу юристів України,
заслужений юрист України
В. Євдокимов та президент
НАН України, академік, Герой
України Б. Патон.
З вітальними словами до
учасників конференції звернулися,
зокрема, ректор КУП НАНУ,
професор, заслужений юрист
України Ю. Бошицький та ректор
Російського державного торговельно-економічного університету,
голова Асоціації юристів Росії, заступник голови Державної Думи
II і IV скликання С. Бабурін.
Провідні вчені у своїх виступах наголосили на
актуальності зазначеного заходу для розбудови правових
систем обох держав, звернувши увагу на те, що формування
правової держави є надзвичайно складним процесом,
який в юридичному аспектів безпосередньо пов’язаний із
затвердженням у законодавчому полі організації і діяльності
усіх суб’єктів права, відповідних принципів: пріоритету
права та свобод людини і громадянина, верховенства права,

розподілу влади, взаємної відповідальності держави і
громадян. Крім того, з розвитком і появою нових суспільних
відносин виникає потреба у створенні нових правових норм,
уникнення «білих плям» та протиріч у вже існуючій правовій
системі. Адже вона не є нерухомим і незмінним сформованим
утворенням, а має динамічний розвиток, притаманний кожній
державі з урахуванням стратегічних напрямків зовнішньої
політики та пріоритетів розвитку внутрішньої політики.
Саме тому науковий внесок, зроблений провідними
українськими і російськими вченими в рамках VII
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні
парадигми юридичної компаративістики в аспекті розвитку
національних правових систем»,++ є надзвичайно важливим
для подальшого формування правових держав. Водночас,
зазначений захід став прикладом добросусідських відносин
України і Росії, а також підтвердженням того, що наука не має
кордонів, а наукова думка та фундаментальні дослідження
у сфері права є підґрунтям для політичних рішень сучасних
держав світу і запорукою їх ефективного діалогу.

Учасники конференції

НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

У КУП НАНУ відбулася зустріч з першим заступником Міністра закордонних
справ України (1990–1994 рр.) М. МАКАРЕВИЧЕМ

20 вересня 2012 року на запрошення ректора КУП НАНУ, проливість спілкування молоді з дипломатами країни: «Ми слідкуємо
фесора Ю. Бошицького Київський університет права НАН України
за подіями світової політики та знаємо про ситуацію, що склалася
відвідав перший заступник Міністра закордонних справ України
у відносинах України з міжнародною спільнотою. Дуже важливо
(1990–1994 рр.) М. Макаревич.
навчатися на практичному досвіді, аби розумітися на складних поПід час візиту до КУП НАНУ пан Макаревич ознайомився з діяльлітичних трансформаціях сучасного світу». На початку свого виністю університету, бібліотеки, спортивного комплексу та Центру
ступу він розповів про значні досягнення України у співпраці з
інформаційних технологій університету.
країнами світу, зокрема, протягом незалежності було укладено
М. Макаревич має багаторічний дипломатичний досвід. Його дипблизько ста двосторонніх угод про співпрацю та взаєморозуміння
ломатична кар’єра розпочалася ще в 1966 році, коли він працював атау галузі політики, економіки, науки, культури тощо.
ше протокольно-консульського відділу МЗС Української РСР. З 1971
Особливу увагу пан Макаревич приділив розповіді про діяльність
по 1977 рік – аташе, 3-й та 2-й секретар Постійного представництва
ООН, а також Шостого (Правового) комітету ГА ООН. Гість наголоУкраїнської РСР при ООН. З 1978 по 1981 рік – генеральний секресив на тому, що шостого вересня 2012 року Постійного представтар, головний радник МЗС Української РСР. А з 1981 по 1984 рік 1-й
ника України Ю. Сергеєва обрано головою Шостого (Правового)
секретар Постійного представництва СРСР при міжнародних органікомітету на період 67-ї сесії ГА ООН (2012–2013 рр.). Віце-головами
заціях у Відні. З 1985 по 1989 рік – начальник консульського відділу
комітету було обрано представників Німеччини, Перу та Марокко:
МЗС Української РСР та постійний Представник України при ООН.
«Обрання представника України є свідченням високого ступеня доПерший заступник міністра МЗС України, голова комісії України у
віри до нашої держави, як однієї із засновниць ООН, визнанням її
Під часзнайомства з університетом
справах ЮНЕСКО (1990–1994 рр.). Надзвичайний і Повноважний Повагомого внеску в діяльність Організації та підтвердженням статусу
сол України в Австрійській Республіці (1994–1999 рр.). Повноважний Посол України в Естонській Рес- активного учасника глобальних процесів під егідою ООН, зокрема в міжнародно-правовій сфері».
публіці (1999–2005 рр.). Має Почесну відзнаку Президента України та орден «За заслуги» II ступеню.
У цілому обговорення теми, практичних аспектів дипломатичної та консульської служби, викУ ході візиту пан Макаревич зустрівся зі студентами університету. Почесного гостя студентській ликало жваву дискусію серед студентів, які задавали різноманітні питання. Наприкінці зустрічі
громаді представили, зокрема, декан факультету міжнародних відносин М. Дей та завідувач ка- учасники дійшли висновку, що Україна досягла високого рівня розвитку та добробуту не завдяки
федри іноземних мов В. Крепель. Звертаючись до студентів, Микола Петрович підкреслив важ- сприянню ззовні, а саме завдяки власним зусиллям та потенціалу.

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
ПРЕДСТАВНИКИ КУП НАНУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
З НАГОДИ ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА КИЇВСЬКОГО У РОБОТІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ (DOCTOR HONORIS CAUSA)
«IV КИЇВСЬКА МОДЕЛЬ ООН»
26 жовтня 2012 року на засіданні Вченої ради був вручений
диплом «Почесного доктора Київського університету права
НАН України» (Doctor Honoris Causa) і відповідні атрибути
доктору, професору, Почесному ректору Університету національного та світового господарства м. Софія (Болгарія), директору Центра інтелектуальної власності Б. Борисову.
Почесне звання «Почесний доктор Київського університету
права НАН України» присвоюється вітчизняним та зарубіжним
науковцям, діячам науки і техніки, громадським діячам за особливі заслуги перед Київським університетом права НАН України у розвитку юридичної науки і освіти, високий професійний і
моральний авторитет в освітянських колах та суспільстві.
Метою присудження почесної відзнаки є офіційне відзначення та вшанування заслуг науковців, діячів науки і техніки,
які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці
університету, сприяли налагодженню співпраці з вітчизняними
вищими навчальними закладами та мають значний доробок у
науковій і навчально-методичній діяльності.
У роботі Вченої ради взяли активну участь, зокрема: Надзвичайний та Повноважний Посол Болгарії в Україні К. Мінчев;
радник Посольства Болгарії в Україні по освіті та науці П. Танів;
постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України А. Селіванов; Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини 1998–2012 рр., кандидат юридичних
наук, заслужений юрист України Н. Карпачова; голова правління Японської інвестиційної ради, радник з питань міжнародного
співробітництва Державного агентства з питань науки, інновацій
та інформації України Р. Канаяма; голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України В.
Костицький; суддя Конституційного Суду України, кандидат
юридичних наук М. Маркуш; президент Товариства «Україна–
Болгарія», Посол Миру, доктор філософії, професор, академік,
Почесний доктор КУП НАНУ Ю. Сєдих; проректор з наукової
роботи та міжнародних зв’язків Академії адвокатури України
В. Курдюков; заступник декана з організації навчального процесу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук О.
Ковальчук; професор Міжнародної академії архітектури, член
спілки архітекторів Ю. Пєсковський; викладач Київської духо-

вної академії та семінарії Ігумен Сільвестр.
Засідання відкрив ректор, професор Ю. Бошицький, який наголосив, що звання Почесного доктора Київського університету
права НАН України є найвищою почесною відзнакою Університету та присвоєно лише дванадцяти найвизначнішим громадським і державним діячам, політикам, ученим України та світу.
Рішення про присвоєння почесного звання Б. Борисову було
ухвалене Вченою радою університету другого червня 2012 року.
Відповідно до Положення «Про присвоєння почесного звання
«Почесний доктор Київського університету права НАН України» номінанти зобов’язані виступити з науковою доповіддю на
урочистому засіданні Вченої ради. Так, Б. Борисов доповідав про
правову охорону інтелектуальної власності. Зокрема, він зазначив, що «Создание хорошей правовой охраны интеллектуальной
собственности не является юридической самоцелью ученых.
Другая основная цель обеспечения охраны интеллектуальной
собственности – это получение экономической пользы от ее существования. Аксиомой в экономической науке является то, что
каждая собственность должна быть экономически реализована
и должна приносить прибыль своему владельцу. Охрана сама
по себе прибыли не приносить. Она только создает условия для
этого. А чтобы получить экономическую пользу от охраняемой
интеллектуальной собственности, мы должны ею управлять».
Він визначив два основні напрямки роботи вчених, які займаються питаннями інтелектуальної власності: «Разрабатывание
возможно наилучшей правовой регламентации в области
охраны объектов интеллектуальной собственности, а также
разрабатывание теории и усвоение лучшей мировой практики
управления объектами интеллектуальной собственности в связи с их экономической реализацией».
Доповідь спонукала науковців до дискусії, по завершенню
якої ректор Ю. Бошицький перейшов до урочистої церемонії
посвяти у Почесні доктори (Doctor Honoris Causa). На завершення слово мав Надзвичайний і Повноважний Посол Болгарії
в Україні К. Мінчев, який висловив сподівання на розширення академічної та наукової співпраці з науковими установами
та навчальними закладами Болгарії, розвиток взаємовигідної
співпраці між країнами та подякував ректорові, професорові Ю. Бошицькому за присвоєння почесного звання Doctor
Honoris Causa Б. Борисову.

Фото на згадку

26–28 вересня 2012 року Комітет Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з Громадською організацією
«Всеукраїнська Асамблея Молоді» та Представництвом
ООН в Україні в рамках Міжнародної конференції «IV
Київська міжнародна Модель ООН» (далі – КМ МООН)
провів сесію на тему: «Співпраця правоохоронних органів України з Організацією Об’єднаних Націй».
Учасниками зазначеного міжнародного заходу були
народні депутати України, представники ООН, дипломатичних місій в Україні, центральних органів виконавчої і законодавчої влади, міжнародних громадських
організацій, вищих навчальних закладів – лідерів освітянської сфери України.
Урочисте відкриття КМ МООН–2012, присвяченої
67-й річниці ООН, відбулося у приміщенні Верховної
Ради України. З вітальним словом до учасників КМ
МООН звернулися: голова Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат України В. Швець;
директор Представництва Програми розвитку ООН
Р. Ріггер; Генеральний секретар IV КМ МООН
Ю. Шайхалієва; заступник директора Департаменту
міжнародних організацій Міністерства закордонних
справ України А. Бешта; Радник Посла Японії в Україні
Х. Накано; Радник Посла Азербайджанської Республіки в Україні С. Рзаєв; завідувач відділу міжнародних
зв’язків та грантів КУП НАНУ І. Єдгарова; керівник
Харківської обласної організації миротворців ООН
С. Самойлов та ін.
У своїй доповіді щодо глобальної ініціативи «Академічне сприяння ООН» І. Єдгарова привітала організаторів, учасників і гостей заходу від імені КУП НАНУ,
а також надала пропозиції комітетам КМ МООН, під
час розгляду питань, звернути увагу на такі напрямки
діяльності як: поглиблення співпраці ООН з ВНЗ та молодіжними громадськими організаціями; проведення
комунікативних заходів, які сприятимуть підвищенню
обізнаності фахівців правоохоронної сфери із сучасними інструментами і формами правоохоронної діяльності; проведення спільних освітніх програм з питань
міжнародного співробітництва у сфері боротьби з транскордонною злочинністю; реалізація пілотних наукових
і освітніх проектів щодо інституційного і правового
забезпечення досягнення семи орієнтирів та реалізації 15 завдань у галузі розвитку в період до 2015 року,
визначених Декларацією тисячоліття на Саміті ООН у
вересні 2000 року.
Під час дискусії почесні гості конференції, представники посольств та українська молодь розглянули
важливі питання світової глобалізації в різних сферах
діяльності людини. У роботі КМ МООН–2012 взяли
участь студенти IV курсу групи МП-42 факультету міжнародних відносин КУП НАНУ Ю. Войтенко, М. Дубчак, Н. Дасюк та Є. Левада, які активно працювали у
комітетах з питань водної безпеки, політики і деколонізації, превентивних війн та відповідності міжнародному праву. Для молодих юристів-міжнародників участь
у зазначеному вище заході є не лише безцінним досвідом ведення міжнародних переговорів і дискусій, але й
можливістю отримати реальні перспективи подальшого
працевлаштування у міжнародних організаціях.
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МАЙСТЕР-КЛАСИ
Студенти КУП НАНУ взяли участь у роботі майстер-класу
Девіда Шульца в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського

Після майстер-класу в бібліотеці

Дев’ятого жовтня 2012 року за дорученням ректора, професора,
заслуженого юриста України Ю. Бошицького студенти Київського
університету права НАН України відвідали Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського, де за сприянням Посольства
Сполучених Штатів Америки в Україні відбулася зустріч з вченим у галузі державного управління, професором Саймінського
університету прикладних наук (Міннесота, США) Д. Шульцем.
Вчений виступив з лекцією на тему: «Барак Обама та Мітт Ромні:
президентські вибори 2012 року».
Лекція провідного фахівця у галузі державного управління
США надала можливість студентам засвоїти базову юридичну
термінологію англійською мовою, тим самим сприяючи вдосконаленню рівня іноземної мови майбутніх правників.
Із майстер-класу професора Д. Шульца студенти КУП НАНУ
мали можливість пересвідчитись, що вибори наділяють звичайних громадян великими повноваженнями – впливати на майбутню політику уряду, а відтак і на власну долю, адже саме народ
визначає лідерів, формуючи майбутнє їхнього суспільства. Також
вчений наголосив на тому, що вільні й справедливі вибори – це
основа будь-якої демократії, вони є істотним чинником мирного
передавання влади.
На завершення зустрічі студенти КУП НАНУ запросили вченого до університету та вручили сувенірну продукцію вишу.

Обговорення цікавих питань

У КУП НАНУ відбувся майстер-клас Генерального секретаря
Євразійського офісу Федерації всесвітнього миру Жака Маріона

19 жовтня 2012 року під час свого перебування в Україні з
нагоди Міжнародної конференції «До великої країни через велику національну ідею» Генеральний секретар Євразійського
офісу Федерації всесвітнього миру, пан Маріон відвідав Київський університет права Національної академії наук України.
Федерація всесвітнього миру – це неурядова громадська організація заснована С. Муном з Південної Кореї. Станом на 2012
рік до числа учасників входять понад 180 країн світу. Місія федерації базується на таких постулатах: все людство – єдина родина;
партнерство усіх інститутів суспільства; духовність; життя заради інших; сім’я – школа любові; єдність помислів і дій.
Після екскурсії, яку провели для почесного гостя проректор з
адміністративно-господарської роботи В. Бойко та декан факультету міжнародних відносин М. Дей, пан Маріон висловив захоплення щодо високого рівня технічного оснащення університету.
Перед початком проведення майстер-класу на тему: «Суспільство взаємозалежності, загального процвітання, універсальних цінностей» Ж. Маріон в урочистій атмосфері вручив
сертифікат про присвоєння почесного звання «Посол миру»

Цікава мить знайомства відомого юриста з молоддю
ректору КУП НАНУ, професору Ю. Бошицькому.
На лекцію зібралися почесні гості, зокрема: президент Товариства

«Україна–Болгарія», член Національної спілки журналістів України,
Почесний доктор КУП НАНУ, професор Ю. Сєдих; голова правління
Федерації всесвітнього миру в Україні М. Ільїн; проректор з наукової
роботи О. Чернецька; проректор з навчально-методичної робот М.
Глух; декан факультету міжнародних зв’язків М. Дей, а також студенти та науково-педагогічні працівники КУП НАНУ.
Майстер-клас висвітлив наступні питання: культура
серця – культура миру; розвиток характеру через сфери кохання; авторитет і лідерство ґрунтовані на коханні та сім’ї;
суспільство взаємозалежності, загального процвітання,
універсальних цінностей; принципи суб’єктів – основи
моральності лідерства. Згадані вище теми викликали зацікавленість та дискусії серед студентів університету.
Візит Генерального секретаря Федерації всесвітнього
миру, пана Ж. Маріона закінчився врученням сертифікату
«Про проведення майстер-класу в КУП НАНУ».
Студенти щиро вдячні ректорові, професорові Ю. Бошицькому за організацію майстер-класу, проведеного Ж. Маріоном.

У КУП НАНУ відбувся цикл майстеркласів з морського права

професора Е. Сомерса (Бельгія)

У КУП НАНУ відбувся
майстер-клас
Н. Карпачової

Майстер-клас
професора Пауло да Кунья
(Університет Порто, Португалія)

Під час майстер-класу

Досвід професіонала ‒ найдорожчі знання

Під час візиту

У рамках Меморандуму про співпрацю між КУП НАНУ
й Університетом м. Гент (Бельгія) та на запрошення ректора, професора Ю. Бошицького Київський університет права
НАН України відвідав директор Морського інституту, професор Е. Сомерс.
У рамках концепції майстер-класів гостем було проведено
перші дві лекції де пан Сомерс розповів студентам про діяльність університету м. Гент, про перспективні напрямки досліджень у сфері морського права, а також про можливості для
молодих юристів здійснювати юридичну практику в галузі
правового забезпечення морського господарства.
Також професор приділив значну увагу питанням,
пов’язаним з визначенням поняття «правовий режим морських зон у морському праві», зокрема внутрішнім водам,
територіальним водам, прилеглій зоні, виключній економічній зоні. Було розглянуто колізійні питання континентальних
шельфів, відкритих морів. Зроблено ретроспективний аналіз
Конвенції ООН з морського права від 10 грудня 1982 року,
а також загальних проблем реалізації правових норм зазначеного нормативно-правового акту в рамках національних законодавств держав-учасниць Конвенції.
Також, пан Сомерс взяв участь в урочистій церемонії відкриття нового конференц-залу Рівненського інституту КУП
НАНУ, а також провів лекцію для студентів і викладачів РІ
КУП НАНУ на тему: «Піратство і морське право».

19 жовтня 2012 року в Київському університеті права Національної
академії наук України була проведена лекція Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 1998–2012 рр., кандидатом юридичних наук, професором Н. Карпачовою на тему: «Окреслення глобальних викликів захисту прав і свобод людини» для студентів IV курсу
юридичного факультету денної форми навчання.
У цьому навчальному році Н. Карпачовою було запропоновано
викладання лекційного курсу для бакалаврів права з предмету:
«Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини».
Лекція була присвячена захисту прав і свобод людини
майбутніми юристами.

У КУП НАНУ відбувся цикл майстер-класів одного з провідних європейських спеціалістів у галузі конституційного права,
професора Пауло да Кунья на тему: «Розвиток конституціоналізму в Португалії: історія та виклики сьогодення».
Пауло да Кунья – директор Юридичного міждисциплінарного інституту при Університеті Порто, PhD права в Університеті Париж
Пантеон-Ассас та Коїмбрському університеті, в якому отримав ступінь ліценціата та магістра права, почесний професор Університету
Маккензі та лектор в Університеті Сан-Паулу (Бразилія). Професор викладає в Університеті Париж-Північ (Університет «Париж XIII») та
багатьох вищих навчальних закладах Бразилії. Професор да Кунья – член
багатьох наукових товариств. У 2007 році отримав бразильську премію
в області літератури «Prêmio Jabuti de Literatura» за кращу книгу в області права – «Загальне конституційне право» (Direito Constitucional Geral).
17 вересня 2012 року відбулась його перша лекція на тему: «Історичні
аспекти становлення конституціоналізму в Португалії». Слухачі ознайомились з основними періодами формування конституційного права
Португалії, цікавими подіями у політичному житті і правовій системі держави. Професор висвітлив своє бачення періодизації конституціоналізму
Португалії, зокрема: пре-ліберального періоду (1143–1820 рр.); ліберального монархічного конституціоналізму (1820–1910 рр.), період республіканської конституції (1910–1926 рр.) та конституції «Нової держави».
Лекція професора да Кунья викликала зацікавленість у студентів
нашого навчального закладу, сприяла підвищенню кваліфікаційного
рівня майбутніх юристів та спонукала до роздумів. Наприкінці лекції
професор да Кунья надав фахові відповіді на запитання слухачів.
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Під час маймтер-класу

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
НОВИЙ ПАРТНЕР КУП НАНУ –
УЧАСТЬ РЕКТОРА КУП НАНУ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ
В УРОЧИСТОСТЯХ З НАГОДИ
М. РІЄКА (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ)
20-ОЇ РІЧНИЦІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ДИПЛОМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ШВЕЙЦАРІЄЮ
На персональне запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла Швейцарії в Україні
К. Шьоненбергера ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький взяв участь в урочистостях
з нагоди 20-ої річниці встановлення дипломатичних зв’язків між Україною та Швейцарією.

Нові партнери ─ нові перспективи
Під час робочого візиту ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького до Республіки Хорватія,
який відбувся 23–24 липня 2012 року, був підписаний Меморандум про співпрацю між Київським
університетом права Національної академії наук України та юридичним факультетом Університету
міста Рієка (Республіка Хорватія), який очолює доцент Е. Кунштек.
Співробітництво українського та хорватського університетів передбачає реалізацію
таких напрямків як:
– обмін інформацією в області науково-дослідної, освітньої, методичної і культурної
діяльності;
– обмін досвідом у напрямку навчання студентів, зокрема навчальними програмами та досвідом у використанні сучасних методик викладання;
– поширення інформації, результатів наукових досліджень, у тому числі через публікацію
статтей хорватських та українських науковців;
– академічний туризм, організація літніх мовних шкіл та інші актуальні напрямки міжнародної співпраці в освітній галузі.
Під час візиту ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький мав можливість ознайомитися
з діяльністю Рієцького університету, основними напрямками наукових досліджень та досягненнями цього освітнього закладу.
Історично місто Рієка – найбільший хорватський порт, як вантажний, так і пасажирський.
Головний прибуток міста – порти, суднобудування і туризм. У I ст. до Різдва Христового ці
поселення з околицями були завойовані римлянами. Після падіння Римської імперії місто
захопили готи і лангобарди, пізніше воно приєдналося до франкського королівства. У VII ст.
місто увійшло до складу хорватського королівства, а пізніше до об'єднаної хорватсько-угорської держави. А в 1466 році воно увійшло до складу австрійських Габсбургів, де отримало
назву Фіуме. Середньовічне місто Рієка було оточене муром і, таким чином, було феодальною фортецею. Фортеця знаходилася в центрі міста, на найвищій точці. Залишки тогочасної
архітектури й досі є визначними історичними пам’ятками міста.
Підписання Меморандуму про співпрацю між Київським університетом права Національної академії наук України та юридичним факультетом Університету міста Рієка (Республіка Хорватія) є новим етапом розвитку у сфері ділового співробітництва та створює
позитивний імідж України на міжнародній арені у зазначеній вище сфері.

Новий партнер КУП НАНУ –
Міжнародна академія економіки і права
(Швейцарія)
У рамках розвитку міжнародних зв’язків Київським університетом права Національної академії наук України нещодавно було підписано Меморандум про співпрацю з Міжнародною академією економіки і права (Швейцарія).
Даний Меморандум передбачає розроблення програми спільного подвійного диплому,
академічної мобільності, літніх шкіл та семінарів для студентів, аспірантів, викладачів
та докторантів університету.
Слід зауважити, що отримання двох Дипломів дає випускникам Київського університету права можливість працевлаштуватись не лише в Україні та Швейцарії, а й в більшості
країн світу, а також є унікальною можливістю отримати нові знання та покращити рівень
знань іноземної мови, що є необхідним для задоволення сучасних потреб висококваліфікованими юристами та спеціалістами в галузі Європейського права.

Відносини між нашими державами мають довгу історію з добрими традиціями, які за своїм перебігом і результатами займають гідне місце у дипломатичній діяльності двох наших держав. Україна і Швейцарія завжди знаходили взаєморозуміння та спільне бачення щодо співробітництва на
державному і політичному рівнях, у бізнес-секторі. Знаковою подією є й те, що наступного року
Україна як головуюча країна і Швейцарія, яка головуватиме наступною, увійдуть до Трійки ОБСЄ.
Таким чином, розбудова відносин між Україною і Швейцарією в політичній, економічній та культурній сферах набуває надзвичайної актуальності в усіх напрямках, у тому числі в освіті та науці.
У цьому контексті прикладом динамічної і взаємовигідної співпраці у зазначеній вище
сфері є напрями співробітництва між Київським університетом права Національної академії наук України та вищими навчальними закладами Швейцарії, у тому числі Швейцарською академією економіки і права (м. Монтре).
Ми впевнені, що реалізація спільних магістерських програм та наукових досліджень,
обмін студентами і професорсько-викладацьким складом КУП НАНУ забезпечуватимуть
не лише підготовку юристів міжнародного рівня, але й сприятимуть подальшій розбудові
дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією.
У заході, який відбувся на високому дипломатичному рівні, брали участь представники дипломатичних місій в Україні, посадові особи та керівники міжнародних організацій. Святкування відбулося в дружній і урочистій атмосфері та завершилося яскравим концертом за участю відомих
артистів, зокрема, швейцарського співака Міхаела Фон Дер Хайда та українського Олега Скрипки.

ВІДБУЛИСЬ ПЕРЕГОВОРИ МІЖ КУП НАНУ ТА ПРЕДСТАВНИКОМ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ЩОДО НОВИХ
СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ П. ГРЕДІСОМ (ГРЕЦІЯ)
У КУП НАНУ з робочим візитом перебував представник Європейської організації публічного права (Греція) в ЄС, пан П. Гредіс.
Європейська організація публічного права (EPLO) є давнім міжнародним партнером КУП НАНУ.
Цього разу переговори були присвячені інтенсифікації співпраці між EPLO та КУП НАНУ через реалізацію спільних проектів, запропонованих європейською стороною, а саме – участь КУП НАНУ
в діяльності Європейської школи права і Європейської школи державного управління, у тому числі
створення українського адміністративного офісу, зазначених проектів на базі КУП НАНУ.
У переговорах взяли участь, зокрема: ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький; проректор з
навчально-методичної роботи М. Глух; проректор з адміністративної роботи В. Бойко; декан юридичного факультету М. Короленко; завідувач відділу міжнародних зв'язків та грантів І. Єдгарова.
Принагідно представник EPLO мав можливість ознайомитися з діяльністю університету, роботою бібліотеки, інфраструктур КУП НАНУ, а також з досвідом проведення художніх виставок та результатами творчої діяльності студентів і колективу КУП НАНУ.
Наприкінці зустрічі пан Гредіс та ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький висловили впевненість в ефективних результатах спільної роботи в рамках нових проектів. Зокрема
П. Гредіс зазначив, що участь університету у запропонованому форматі сприятиме не лише
підвищенню авторитету КУП НАНУ на міжнародній освітній арені, але й сприятиме інтеграції вищої юридичної освіти України в освітній простір ЄС.

Під час знайомства з криміналістичною лабораторією
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СТОРІНКА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИˉВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОˉЇ АКАДЕМІˉ НАУК УКРАˉНИ

КОРОЛЕНКО МИКОЛА
ПАВЛОВИЧ —
декан юридичного факультету,
кандидат юридичних наук,
професор, заслужений юрист
України

Юридичний
факультет
є навчальним, науковим і
культурно-освітнім структурним
підрозділом Університету, який
було створено за рішенням
Вченої
ради
Київського
університету права Національної
академії наук України 30 серпня
2012 року, протокол № 1 для
реалізації навчально-освітніх,
науково-дослідних та культурнопросвітницьких завдань вищої
правничої школи України.
Наказом № 214 від 03
вересня 2012 року деканом
юридичного
ф а к ул ьт е т у
призначено професора кафедри
кримінального права та процесу,
кандидата юридичних наук,

доцента М. Короленка.
Юридичний факультет структурно об'єднує такі кафедри, як:
– кафедра конституційного та адміністративного права;
– кафедра теорії та історії держави і права;
– кафедра цивільного і трудового права;
– кафедра кримінального права та процесу;
– кафедра господарського права та процесу.
У структурі факультету функціонує криміналістична
лабораторія та юридична клініка «Фенікс».
На належному рівні забезпечують діяльність факультету
такі структурні підрозділи Університету, як: сектор права
інтелектуальної власності та сектор фізичного виховання, а
також допоміжні підрозділи для забезпечення навчального
процесу: навчально-методичний відділ; видавничий
центр; лінгафонний кабінет; відділення дистанційного
навчання; центр культурно-дозвільної діяльності; центр
інформаційних технологій.
Деканат
юридичного
факультету
покликаний
організовувати
навчальну,
науково-методичну,
організаційну та виховну роботу на кафедрах, забезпечуючи
дотримання порядку відповідно до правил внутрішнього
розпорядку Університету.
Виконання поставленої мети зумовлює визначення
таких основних завдань, що стоять перед юридичним
факультетом:
– структурна розбудова юридичного факультету
відповідно до потреб університету;
– вивчення світових наукових здобутків і тенденцій
розвитку правової науки та на їх основі підвищення якості
наукових досліджень, що здійснюються на кафедрах;
– п о с и л е н н я н ау ко во -п ед аго г іч н о го п оте нціа л у
юридичного факультету шляхом заохочення працівників
кафедр до здійснення наукової, науково-дослідної
діяльності та на її основі здійснення підготовки навчальнометодичної літератури для забезпечення відповідних
навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрах;
– підвищення рівня освітянських послуг для підготовки
висококваліфікованих фахівців-юристів відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів, які володіють
глибокими теоретичними та прикладними знаннями
і здатні використовувати їх у своїй подальшій
професійній діяльності та є конкурентоздатними на
сучасному ринку праці;
– створення належних умов для гармонійного розвитку
особистості майбутнього фахівця-юриста, формування
високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму й
соціальної відповідальності;
– забезпечення і захист прав та інтересів студентів,
зокрема стосовно організації навчального процесу;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності
студентів шляхом організації наукових, культурно-масових,
спортивних, оздоровчих та інших заходів;
– пропаганда здорового способу життя, безпечної
поведінки,
запобігання
вчинення
студентами
правопорушень;
– створення та організація діяльності різноманітних
студентських гуртків, товариств за інтересами;
– активізація роботи інституту кураторства та старостату
академічних груп юридичного факультету;
– організація роботи кафедр факультету щодо подальшого
вдосконалення методичного забезпечення навчальних
дисциплін та створення серії електронних підручників,
а також підготовка мультимедійних лекцій окремими
викладачами для студентів денної форми навчання;
– налагодження та підтримання зв’язків з керівництвом
юридичних факультетів інших навчальних закладів;
– участь юридичного факультету в міжнародній
діяльності університету;
– здійснення постійних заходів щодо розвитку та
зміцнення взаємовигідного, міжнародного, наукового
співробітництва в рамках двосторонніх і багатосторонніх
договорів факультету з науковими закладами та
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організаціями зарубіжних країн, а також посилення
зв’язків викладачів кафедри з науковцями провідних
університетів світу;
– участь викладачів кафедри у міжнародних та
всеукраїнських наукових, науково-практичних, науковометодичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо,
а також студентських олімпіадах та конкурсах з метою
залучення до наукової і дослідницької роботи найбільш
здібних студентів, розширення та поглиблення сфери
наукових інтересів викладачів кафедри;
– виконання планів міжнародного співробітництва
університету та юридичного факультету із зарубіжними
партнерами в галузі навчально-методичної і наукової
роботи відповідно до укладених університетом угод.
До структури факультету входять п’ять кафедр, зокрема:
Кафедра цивільного та трудового права створена на
базі кафедри теоретико-правових дисциплін у 1997
році та є базовим навчально-науковим структурним
підрозділом Київського університету права, що проводить
навчальну, виховну, методичну, науково-дослідницьку
роботу з цивільно-правових дисциплін та дисциплін
трудового права, здійснює науково-дослідну діяльність за
відповідними галузями юридичної науки.
Кафедра є випускаючою і наділена відповідним
обсягом прав та обов’язків, несе відповідальність за
якість підготовки висококваліфікованих працівників,
які
володіють
глибокими
теоретичними
та
прикладними знаннями і здатні використовувати їх у
своїй подальшій роботі.
Стратегічною метою діяльності кафедри цивільного та
трудового права є забезпечення високого рівня викладання
дисциплін кафедри, постійне розширення та оновлення
спецкурсів, активний розвиток і самовдосконалення
викладачів, їх участь у науковому житті; розвиток
партнерських відносин зі спорідненими кафедрами вищих
навчальних закладів України.
Кафедра господарського права та процесу була
створена як кафедра підприємницького права в серпні
2008 року та перейменована у кафедру господарського
права та процесу в січні 2010 року. Створення кафедри
було обумовлено необхідністю підготовки фахівцівюристів, які б фахово володіли знаннями правового
забезпечення
підприємницької
діяльності.
На
сьогоднішній день кафедра господарського права та
процесу є випускаючою та здійснює підготовку фахівців
за спеціальністю «Правознавство» за господарськоправовою спеціалізацією та освітньо-кваліфікаційними
рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Основна мета кафедри полягає у задоволенні зростаючого
попиту українського суспільства на підготовку фахівців
вищої кваліфікації в галузі юриспруденції господарськоправового напряму, що володіють теоретичними знаннями
й практичними навичками та ефективно застосовують їх у
процесі правового забезпечення здійснення господарської
діяльності та захисту прав та інтересів суб’єктів
господарської діяльності.
Кафедра кримінального права та процесу покликана
забезпечувати викладання навчальних дисциплін за
спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародне право».
Відповідно до Положення кафедра кримінального права
та процесу є базовим структурним підрозділом юридичного
факультету Університету, що проводить навчальновиховну та методичну діяльність з кількох споріднених
спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін,
а також здійснює наукову, науково-дослідну та науковотехнічну діяльність за певним напрямом. Це забезпечується
шляхом
наукових
розробок
актуальних
проблем
кримінального права, кримінального процесу, кримінології
та криміналістики. На цій базі кафедра здійснює підготовку
фахівців-правознавців освітньо-кваліфікаційних рівнів (у
подальшому – ОКР) «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Кафедра теорії та історії держави і права бере свій початок
від утворення університету, тобто з 1995 року та покликана
забезпечувати викладання нормативних гуманітарних,
фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін
у рамках підготовки фахівців за спеціальностями
«Правознавство» та «Міжнародні відносини».
Основними видами діяльності кафедри є: науководослідна, навчально-педагогічна, організаційно-методична,
інформаційно-аналітична, експертна, прогностична та
консультаційна діяльність.
Концепція розвитку кафедри ґрунтується на тому, що
система сучасної вищої юридичної освіти – це синтез
актуальних знань у галузі світоглядних, фундаментальних
та прикладних правничих наук, а також інших близьких за
предметом дослідження соціогуманітарних наук.
Основоположною ідеєю розвитку кафедри є ідея
підготовки
фахівців,
здатних
до
систематичного
поповнення і оновлення здобутого інтелектуального
багажу, підвищення досягнутого освітнього рівня.
Кафедра конституційного та адміністративного права.

Відповідно до Концепції розвитку цієї кафедри її
колективом на навчальний рік сплановані пріоритети
та орієнтири покращення організованості в усіх сферах
діяльності кафедри та піднесення якості надання освітніх
послуг на найвищий рівень.
Зокрема, основними напрямами концептуального
розвитку кафедри конституційного та адміністративного
права є:
–
завершення
підготовки
навчально-методичних
комплексів та курсів лекцій з усіх дисциплін;
– встановлення тісних творчих зв’язків зі спорідненими
кафедрами навчальних закладів, відповідно до укладених
угод університету;
– забезпечення подальшого удосконалення навчальнометодичної роботи відповідно до вимог Болонського
процесу через освоєння новітніх інформаційних технологій
та нових методик викладання навчальних дисциплін;
– налагодження роботи на постійній основі науковотеоретичних і науково-методичних семінарів кафедри для
науково-педагогічного складу;
– розширення міжнародних зв’язків, зокрема через
наукові публікації у закордонних виданнях, особиста участь
у наукових заходах, а також стажування за кордоном;
– розвиток академічних свобод через забезпечення
достатнього резерву робочого часу для проведення
викладачами кафедри фундаментальних і прикладних
досліджень.

КРИМІНАЛІСТИЧНА
ЛАБОРАТОРІЯ
ЮРИДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
У структурі юридичного факультету функціонує криміналістична лабораторія, яку створено з метою здобуття студентами практичних навичок щодо розкриття злочинів під час
вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика», виявлення
слідів злочинної діяльності, поводження з криміналістичною
технікою та науково-криміналістичними засобами, які застосовуються при проведенні оперативно-розшукових і слідчих дій.
Лабораторія допомагає навчитися використовувати фото- та
відеотехніку, різні види фіксації матеріальних об’єктів, що мають значення речових доказів для розкриття злочинів, сучасні
технічні засоби складання портрету за зовнішніми ознаками
опису людини, а також надає консультації і практичну допомогу студентам по складанню загальної і допоміжної дактилоскопічної формули по 10-ти пальцевій системі обліку тощо.
Основними функціями Криміналістичної лабораторії є: проведення усіх видів навчальних занять та консультацій відповідно до навчальних планів; формування у студентів уяви про
значення і місце криміналістики в системі юридичних наук;
використання технічних засобів під час проведення лабораторних робіт; розробка новітніх технологій навчання.
Криміналістична лабораторія має у своєму розпорядженні
спеціалізовані та відповідно обладнані приміщення для проведення практичних і лабораторних занять, а саме:
‒ кабінет криміналістичної техніки (також виконує функції
аудиторії для проведення практичних занять);
‒ технічна лабораторія, що забезпечена науково-технічними засобами, котрі використовуються як при проведенні теоретичних,
так і практичних занять на місцевості під час імітації події злочинів.
Криміналістична лабораторія має необхідну навчально-технічну базу (криміналістичну, оперативно-розшукову, фототехніку, аудіо- та відеотехніку, техніко-криміналістичні засоби для
виявлення, фіксації, вилучення та дослідження речових доказів), яка дозволяє студентам оволодіти сучасними методами,
способами та прийомами боротьби зі злочинністю.

Практичні заняття у кабінеті криміналістики

СТОРІНКА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

У рамках загальноуніверситетської програми «У світі
прекрасного», яка третій рік поспіль діє під особистим
патронатом ректора, професора, заслуженого юриста України
Ю. Бошицького, дев’ятого листопада цього року студенти
юридичного факультету Київського університету права
Національної академії наук України разом з викладачем
кафедри кримінального права та процесу, куратором Р.
Перелигіною, відвідали Київський Національний театр оперети.
До уваги студентів був представлений романтичний мюзикл
«WELCOME TO UKRAINE АБО ПОДОРОЖ У КОХАННЯ» на
музику українського композитора Б. Струтинського.
Самовіддана гра акторів, захоплююча стихія пісенності у
запальних ритмах чарівних мелодій, на тлі яких і народилася
незвичайна історія всепереможного кохання, відразу
занурила глядачів у таємничу атмосферу романтичних
непередбачуваних подій.
Вистава перенесла глядачів у прекрасну романтичну історію
двох закоханих та змусила замислитись глядачів над питанням:
«Що спільного між Києвом і Парижем?». Кохання, що не має меж!
Саме у Києві віртуальне знайомство (через мережу Інтернет)
молодої парижанки та українського юнака стає реальним. Він
відкриває для неї свою душу, а разом з тим – і душу України, її
культуру та звичаї. А Вона? Жіноче серце – справжня загадка…
Студенти з великим захопленням, майже незворушно
спостерігали за тим, що коїлося на сцені, а головні герої
– Helenе – молода парижанка (О. Арбузова) та Ostap –
український парубок (О. Кириллов) намагалися передати
молодим поціновувачам театрального мистецтва сенс життя
та суть справжнього кохання.
З нагоди 69-ї річниці визволення Києва від фашистської окупації 10
листопада 2012 року студенти юридичного факультету КУП НАНУ
взяли участь у засіданні Ради ветеранів Святошинського району
та підписали Меморандум про співпрацю, взаємну допомогу та
розуміння між студентським парламентом Київського університету
права Національної академії наук України та Первинною організацією
Ради ветеранів у Святошинському районі міста Києва.

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА
«ФЕНІКС»

Юридична клініка «Фенікс» входить до структурного
підрозділу
юридичного
факультету
Київського
університету права НАН України. Беручи участь у
роботі цієї клініки студенти систематизують свої знання,
застосовуючи їх на практиці при розгляді справ та наданні
консультацій громадянам.
Наказом № 276-к від 06 листопада 2012 року на посаду
завідувача юридичною клінікою призначено О. Бризанську.
Метою юридичної клініки є впровадження у навчальний
процес студентів, елементів практичної юридичної
діяльності, шляхом надання безоплатної правової допомоги
особам соціально вразливих верств населення, здійснення
правопросвітницької діяльності та ін.
Завданнями юридичної клініки є: надання допомоги
майбутньому юристу здобути навички ведення справ клієнта,
а також розширити свій професійний світогляд на професію
юриста, оцінити значення та роль правознавця в суспільному
житті; допомогти захистити свої права особам, які не мають
можливості отримати належну юридичну допомогу в інший
спосіб або захистити свої права самостійно.
Основним
напрямом діяльності юридичної клініки
є надання безкоштовної правової допомоги соціально
вразливим верствам населення, а саме:
– здійснення консультаційних послуг шляхом надання
відповідей на запитання, що стосуються захисту прав та
інтересів осіб. Консультації надаються в усній формі, у тому
числі в ході телефонної розмови, а також у письмовій формі
– шляхом листування або електронною поштою;

– надання інформаційних послуг громадянам щодо
компетенції та місцезнаходження органів державної
влади, суду, прокуратури, нотаріату та інших органів,
установ та організацій, діяльність яких пов’язана із
захистом прав громадян;
– надання правової допомоги у складанні процесуальних
документів.
Окремим
напрямком
діяльності
є
організація
правопросвітницької роботи в межах юридичної клініки.
Юридична клініка «Фенікс» має всю необхідну матеріальну
базу для надання якісної правової допомоги громадянам та
набуття студентами практичних професійних навичок.

Молодий колектив Юридичної клініки

НАУКОВЕ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
VIP–ТУРНІР
16 листопада 2012 року на базі Юридичного інституту
Національного авіаційного університету проходив Всеукраїнський правовий VIP-турнір, який був присвячений
Всеукраїнському тижню права.
Мета турніру полягала у залученні молоді до змістовного
дозвілля та підвищенні рівня їх професійної та інтелектуальної підготовки.

Під час конференції
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Православ’я в Україні»

Учасники турніру

Театральні вечорниці
Зустріч з ветеранами пройшла у невимушеній атмосфері.
Студенти привітали ветеранів Великої Вітчизняної війни теплими
словами, квітами та піснями, а ветерани, у свою чергу, поділилися
зі студентами своїми спогадами про воєнні події, зачитали воєнні
вірші та монологи під час концертної програми. Упродовж
концерту зі сцени лунали відомі кожному мелодії пісень про війну,
що знаходять відгук у серцях мільйонів людей, які пам’ятають та
шанують події Великої Вітчизняної війни.
Захід закінчився напутніми словами ветеранів до студентів, як до
майбутнього нашої країни, щирими побажаннями перемог у житті
та успіхів у навчанні, а студентський парламент запросив ветеранів
неодмінно заходити до КУП НАНУ на свята, за юридичною
консультацією та просто заради такого важливого спілкування
молоді з героями, що мають безліч повчальних і цікавих історій та
цінного життєвого досвіду, яким вони готові поділитися.
Провівши з ветеранами деякий час, студенти, у свою чергу, зробили
висновок, що ветерани відкриті для спілкування, щирі та, безумовно,
цікаві люди, що завжди радісно чекають зустрічі зі студентами КУП
НАНУ, яким не байдужа історія їх країни та народу.

Серед студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, які брали участь у VIP-турнірі, були і студенти юридичного факультету Київського університету права
НАН України, зокрема, О. Малюк, О. Кулик, О. Кухаренко,
А. Крутень, А. Радомська.
Під час турніру студенти нашого факультету показали високий рівень знань з усіх галузей права, за що були нагороджені дипломом за участь у турнірі, як одна з найкмітливіших та
найцікавіших команд.

Під час «круглого столу»

Фото на згадку
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Представники КУП НАНУ на творчому вечорі
разом з ветеранами

20 листопада 2012 року в Київській православній богословській академії відбулась Друга Всеукраїнська конференція
«Православ’я в Україні», присвячена проблемним питанням
церковного права та історії, а також сучасним проблемам духовності в українському суспільстві.
Пленарне засідання урочисто відкрили, зокрема, ректор Київської
православної богословської академії Епіфаній та почесний гість конференції Святіший Патріарх Київський та всієї Русі-України Філарет.
Від КУП НАНУ у роботі конференції брали участь, зокрема: завідувач Юридичної клініки «Фенікс» О. Бринзанська
та студенти IV курсу юридичного факультету І. Важеха,

«Практичне застосування нового
Кримінально-процесуального кодексу України»
14 листопада 2012 року в Національній академії внутрішніх справ
відбулась науково-практична конференція «Практичне застосування
нового Кримінально-процесуального кодексу України».
Пленарне засідання відкрили начальник Головного слідчого
управління Міністерства внутрішніх справ України, к.ю.н., заслужений юрист України В. Фаринник та ректор Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н. В. Коваленко. Активну участь у роботі
конференції взяли провідні науковці, фахівці-практики з кримінального процесу, а також представники нашого університету, зокрема
декан юридичного факультету, професор М. Короленко та студенти
А. Асіч, Р. Мусітович, М. Скляренко, І. Шутовська, Г. Дікарєва, Є.
Мережко, В. Поліхун, Г. Говоруха, А. Крутень, А. Федорович.

Р. Водзинський та Н. Каландяк.
У ході конференції проведено «круглий стіл», присвячений 85-й річниці з часу проведення Другого Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ та 75-й річниці з дня мученицької кончини отця – митрополита УАПЦ
Василя Липківського, а також відбулися засідання секції
богослов'я, церковного права та історії, сучасних проблем
духовності в українському суспільстві.

Під час екскурії

9

ВІДБУЛАСЬ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ПОСВЯТИ ПЕРШОКУРСНИКІВ
У СТУДЕНТИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ КУП НАНУ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
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ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ З НАГОДИ ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ (DOCTOR HONORIS CAUSA) Б. БОРИСОВУ (БОЛГАРІЯ)

У КУП НАНУ ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ КАРТИН
УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА А. ТОКАРЄВА
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СТОРІНКА ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КУП НАНУ

Досягнута Україною незалежність
та подальша розбудова її державності висунула нові вимоги до проблем
адаптації та інтеграції нашої молодої
держави у сучасному світі. Україна
як і інші країни не може ефективно
вирішувати власні проблеми без врахування впливу глобальних факторів
та імперативів нової світової ери і
формації. Тому суверенна Україна
має розробляти, створювати та реалізовувати свою власну самостійну
зовнішню політику.
Система міжнародно-правової
освіти має задовольнити потребу
держави у кадрах вищої кваліфікаДЕЙ МАРИНА
ції. Виходячи з викладеного вище,
ОЛЕКСАНДРІВНА —
декан факультету міжнародних за ініціативи ректора, професора
відносин, кандидат юридичних Ю. Бошицького, у 2012 році на базі
відділення міжнародного права, що
наук, доцент
функціонує у складі Київського університету права НАН України з 2007 року, створено факультет
міжнародних відносин. Створення факультету міжнародних відносин було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародного права та міжнародних відносин
різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до державних
стандартів, здатних діяти в ринкових умовах.
Факультет міжнародних відносин здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів, за напрямом підготовки
«Міжнародне право».
Підготовка фахівців у Київському університеті права НАН
України на факультеті міжнародних відносин спрямована на формування високопрофесійного корпусу юристів-міжнародників,
котрі досконало застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, у міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних
фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси держави
на міжнародному рівні.
Під час навчання на факультеті студенти набувають глибоких
фундаментальних знань у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародних економічних відносин та міжнародного права, навичок наукового пошуку та практичної роботи у
сфері зовнішньо-економічного співробітництва та глибоко опановують кілька іноземних мов. Особливістю факультету є те, що
випускники мають можливість отримати кваліфікацію «перекладача» з відповідної іноземної мови.
Необхідно наголосити на тому, що до структури факультету
міжнародних відносин входять три кафедри:
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства, яка
розпочала свою діяльність з початку заснування університету. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів та співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили кафедрі міжнародного права та
порівняльного правознавства стати провідним центром підготовки
національних кадрів у сфері міжнародного права.
Кафедра іноземних мов створена у 1996 році для забезпечення мовної підготовки студентів. На кафедрі склалася авторитетна в Україні й університетах зарубіжжя науково-методична
школа викладання іноземних мов для спеціальних цілей (наукової та професійної комунікації), що зорієнтована на мовну підготовку фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права,
міжнародних економічних відносин. Весь процес вивчення іноземних мов студентами тісно пов’язаний з характером їхньої
майбутньої професійної діяльності.
Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, займає особливе місце у системі навчального процесу КУП НАНУ,
оскільки об'єктом дослідження соціально-гуманітарних дисциплін виступає людина у сфері її духовної, моральної, культурної
і суспільної діяльності. Провідні тематичні напрямки діяльності
кафедри – політологія і соціологія; філософія права і логіка; етика
юриста і риторика. У 2009 році за ініціативи ректора Університе-

ту на базі кафедри був створений Центр політологічних, гуманітарних та прикладних досліджень.
Факультетом міжнародних відносин розроблено Концепцію розвитку факультету на 2012–2013 навчальний рік (далі
– Концепція). Ця Концепція складена з урахуванням Національної стратегії розвитку освіти в Україні.
Метою Концепції є створення і розвиток системи професійної підготовки фахівців з міжнародного права та міжнародних
відносин. Концепція визначає основну мету, завдання та напрями розвитку такої системи, а також напрямки реалізації на
факультеті міжнародних відносин КУП НАНУ.
Виходячи з мети, були визначені основні завдання факультету, а саме:
– навчання студентів у галузі міжнародного права та міжнародних економічних відносин, а також підготовка їх до професійної
діяльності відповідно до отриманих ліцензій;
– проведення наукових досліджень та наукових конференцій із
залученням майбутніх фахівців;
– підготовка молоді до самостійної наукової та викладацької діяльності;
– викладання певної частини дисциплін для студентів факультету міжнародних відносин іноземними мовами;
– просвітницька діяльність;
– співпраця з бізнес-спільнотою, споживачами і замовниками
освітніх послуг факультету задля ефективного задоволення їх динамічних потреб;
– розроблення навчальних планів і програм з орієнтацією їх на
запити та потреби ринку;
– розвиток підприємницьких компонентів у навчальних програмах;
– розвиток міжнародної діяльності, забезпечення зростання кількості іноземних студентів у навчальних програмах Університету.
Інтернаціоналізація освіти.
Для реалізації поставленої мети та завдань, факультет міжнародних відносин, протягом 2012–2013 навчального року, планує
провести наступні заходи.
У рамках навчального процесу, для реалізації основних завдань Концепції, необхідно передбачити в навчальних планах
для професійної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за напрямом підготовки «Міжнародне право»,
відкриття нових спеціалізацій, таких як: міжнародне приватне
право та право Європейського Союзу. Такі ж спеціалізації визначити і на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр».
Міжнародна діяльність від початку вважалась вагомою складовою загально-університетської стратегії розвитку, спрямованої на повноцінну інтеграцію у світовий освітній і науковий
простір. Приєднання України до Болонської конвенції є, у першу
чергу, черговим кроком приведення системи вищої освіти України до західних стандартів, одним із проявів яких є європейські
стандарти, тому досвід викладачів, які пройшли навчання за кордоном, є вельми корисним для розуміння і розроблення вимог передбачених Болонською конвенцією. Досвід і знання, набуті під
час закордонних відряджень, повинні активно використовуватись для покращення навчального процесу в університеті. Тому
на факультеті міжнародних відносин планується продовжувати
практику проведення майстер-класів видатними науковцями та
діячами, які є представниками інших країн.
Перспективним напрямком у навчальному процесі факультету
міжнародних відносин є надання пріоритету в навчанні професійній майстерності інтерактивним методикам, як найбільш природним, та таким, що створюють середовище для демонстрації навичок, напрацюванню та проявам професіоналізму, тому необхідно
постійно вдосконалювати та покращувати співпрацю з нашими
зарубіжними партнерами.
Пріоритетним напрямком залишається приєднання до вітчизняної програми стажування студентів, викладачів та науковців за кордоном.
Наступний напрямок розвитку факультету міжнародних відносин полягає у необхідності забезпечення належних умови для
набору студентів-іноземців на факультет у групи з англійською
мовою навчання. Для цього у жовтні 2012 року була розроблена

Стратегія діяльності Університету щодо забезпечення набору на
навчання іноземних громадян та організації навчального процесу
зі студентами-іноземцями, дана стратегія була висвітлена на Вченій раді Університету.
Незважаючи на те, що основним напрямком діяльності факультету є навчальний процес, необхідно наголосити на тому,
що наукова складова є невід’ємною частиною навчання в КУП
НАНУ, зокрема на факультеті міжнародних відносин. Тому
відповідно до Концепції факультету, до основних заходів у
новому навчальному році відносяться наступні:
– підготовка та подання пропозицій щодо перспективних напрямків розвитку факультету, а також обговорення їх на Вченій
раді факультету;
– започаткування проведення конкурсу наукових робіт
ім. В.М. Корецького для учнів 11-х класів, з метою профорієнтації КУП НАНУ;
– започаткування та проведення щорічної Міжнародної конференції з міжнародного морського права.
Необхідно наголосити на тому, що діяльність КУП НАНУ
нерозривно пов’язана з профорієнтаційною роботою, а також з роботою зі студентською молоддю, тому факультет
міжнародних відносин повинен:
– сприяти залученню талановитої молоді до участі в художній
самодіяльності університету;
– активізувати профорієнтаційну роботу через студентів
факультету;
– розробити буклет факультету, враховуючи відповідні напрями підготовки.
Сучасні умови на ринку освітніх послуг висувають додаткові вимоги до розвитку вищих навчальних закладів та його
професорсько-викладацького складу. Тому, щоб стати лідером
в освітньому просторі України необхідно формувати та реалізовувати кадрову політику. Факультет міжнародних відносин
не може залишитися осторонь даного питання, тому для реалізації завдань у цьому напрямку, необхідно:
– залучати колектив факультету до обговорення стратегічних
питань щодо удосконалення структури і розвитку факультету та
КУП НАНУ, а також регулярно разом із Радою трудового колективу здійснювати моніторинг умов праці викладачів, наукових
працівників та навчально-допоміжного персоналу;
– продовжувати впроваджувати збалансований за віком кадровий склад – при збереженні досвідчених викладачів;
– розробити та впровадити систему стимуляції праці викладачів, наукових працівників та науково-допоміжного персоналу
факультету.
З метою формування відповідного іміджу університету та факультету міжнародних відносин, у засобах масової інформації
широко використовуються можливості міжнародної мережі Інтернет, а також рекламно-довідникова продукція. Для цього факультету міжнародних відносин необхідно:
– розробити та постійно оновлювати Інтернет сторінку факультету;
– виступати з лекціями та доповідями у школах – пропагуючи
наукові здобутки факультету та університету;
– брати активну участь у вітчизняних та міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах де представляти наукові здобутки
університету;
– розширювати участь студентів у вітчизняних конкурсах наукових робіт та олімпіадах.
Підводячи підсумок необхідно зауважити, що останнім
часом збільшився попит на спеціалістів у галузі міжнародного права. Тому дана Концепція спрямована на сприяння змінам у різних напрямках діяльності факультету
відповідно до вимог сьогодення.
Випереджальний розвиток професіоналів у сфері міжнародного права повинен закріпити за факультетом міжнародних відносин статус сучасного, інноваційного центру підготовки першокласних професіоналів, а реалізація
Концепції сприятиме підтриманню та зростанню престижу КУП НАНУ як провідного вищого навчального закладу міжнародного рівня.

«ЦIКАВI ФАКТИ ПРО МIЖНАРОДНI ОРГАНIЗАЦII»

Кожен користувач засобів масової
інформації ледь не щодня чує чи читає
про діяльність різних міжнародних
організацій. У нас постійно на слуху
знаходяться ООН, ЄС, ОБСЄ, СНД,
СОТ, Рада Європи та багато інших організацій. Звичайна людина сприймає
міжнародні організації як невід’ємну
складову міжнародних відносин, як
арену чи форум для обговорення державами різних питань міжнародного
співробітництва. Однак мало хто знає
про те, що міжнародні організації в їх
ПРОЦЕНКО ІРИНА
сучасному розумінні виникли лише
МИКОЛАЇВНА —
доцент кафедри міжнарод- у ХІХ ст. До цього часу держави вреного права та порівняльного гульовували міжнародні проблеми
правознавства КУП НАНУ переважно шляхом проведення дипломатичних переговорів, хоча окремі ознаки міжнародних організацій вчені вбачають, наприклад, у
військово-політичних та релігійно-політичних союзах Стародавньої
Греції, а також у торгових союзах на зразок Ганзейського союзу та у
Німецькому митному союзі. Якщо міжнародна проблема стосувалася
значного кола держав, для її обговорення найчастіше скликалися дипломатичні конференції.
Першою міжнародною міжурядовою організацією в її класичному
розумінні була Центральна комісія судноплавства по Рейну, створена
у 1831 році, яка існує ще й до цього часу.
Незважаючи на існування згаданої Центральної комісії судноплавства по Рейну, у другій половині ХІХ ст. більшою мірою створювалися праобрази сучасних міжнародних організацій – міжнародні адміністративні союзи держав. Вони являли собою своєрідні
об’єднання держав, які створювалися для регулювання окремих напрямків міжнародних відносин, зокрема, у сфері транспорту, зв’язку,
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охорони авторських прав, охорони здоров’я. Союзи формувалися на
основі багатостороннього міжнародного договору, термін їх повноважень був, як правило, безстроковим, всі вони мали постійні органи (бюро, комісії). Одним з перших таких союзів став Міжнародний
телеграфний союз, сформований у 1865 році. Він виник у зв’язку з
тим, що у ХІХ ст. телеграфний зв'язок розвинувся настільки, що стало
можливо обмінюватися телеграфними повідомленнями між різними
країнами, а це викликало необхідність запровадження в державах сумісного телеграфного обладнання, однакових параметрів переданих
сигналів тощо. Розв’язання цих питань координувалось саме цим
союзом. З часом Міжнародний телеграфний союз було перетворено
на міжнародну організацію в її сучасному розумінні – Міжнародний
союз електрозв’язку, який існує й досі. У зв’язку з тим, що англійською назва даної міжнародної організації звучить як «International
Telecommunication Union», українською її називають ще як Міжнародний союз телекомунікацій. Україна вважається учасницею цієї
організації з сьомого травня 1947 року, а загалом вона нараховує 193
держави-учасниці, у тому числі й Ватикан.
Раніше за Міжнародний телеграфний союз, у 1864 році було створено Міжнародний союз для виміру землі. Залишки його діяльності
ми можемо відшукати й нині навіть на території України у вигляді
кам’яних позначок, що складають разом так звану «геодезичну дугу
Струве», яка внесена до Списку всесвітньої природної і культурної
спадщини ЮНЕСКО.
Адміністративні союзи створювалися також для розв’язання
проблем, що виникають у зв’язку з міжнародно-правовою охороною інтелектуальної власності. Наприклад, у 1883 році було
засновано Міжнародний союз захисту промислової власності,
у 1886 році – Міжнародний союз захисту творів літератури та
мистецтва. А в 1892 році на їх основі було створено Об’єднані
міжнародні бюро з охорони інтелектуальної організації, правонаступником якого з часом стала Всесвітня організація інтелектуальної власності.

У ХІХ ст. діяльність міжнародних адміністративних союзів всебічно й ґрунтовно досліджував український вчений, професор Новоросійського (Одеського) університету П. Казанський. У 1897 році ним
була захищена докторська дисертація на тему: «Загальні адміністративні союзи держав». Це була тритомна праця, перший з томів якої
містив виклад теоретичних поглядів вченого на питання правового
регулювання цих союзів, а другий та третій були присвячені аналізу правового статусу окремих міжнародних адміністративних союзів держав. На думку вченого, виникнення системи міжнародних
адміністративних союзів, які охоплюють найрізноманітніші сфери
співробітництва між державами, свідчить про те, що історія людства
вступила в якісно нову фазу.
Місцем розташування міжнародних адміністративних союзів була,
як правило, Швейцарія.
З 1907 року й до нині офіційним моніторингом по кількості міжнародних організацій займається розташована в Брюсселі міжнародна
неурядова організація, своєрідна науково-дослідна установа – Союз
міжнародних асоціацій. Статистичні дані, отримані нею, публікуються у спеціальному виданні «Щорічник міжнародних організацій».
Засновниками Союзу міжнародних асоціацій виступили Поль
Отле та Анрі Лафонтен, які також виступили ініціаторами заснування Міжнародного бібліографічного інституту, що мав займатися розробкою бібліографічної класифікації. Внаслідок цього було створено
широковживану Універсальну Десятинну класифікацію, яка скорочено називається УДК і відома переважно бібліотекарям. Номер УДК
вказується вже на другій сторінці кожної книги і кожен читач може
легко переконатися в цьому.
Отже, виникнення та розвиток міжнародних організацій були
обумовлені значною мірою науково-технічним прогресом та розвитком міжнародних економічних відносин, що відбувалися в Європі у ХІХ ст. Засновниками або ідеологами цих організацій найчастіше виступали передові представники науки, які таким чином
бажали реалізувати свої замисли щодо покращення світу.

НОВИНИ УЖГОРОДСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ

МОЛОДІ ПРАВНИКИ ДИСКУТУВАЛИ З ПРОБЛЕМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Відповідно до плану Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України «Про організацію
і проведення науково-практичних конференцій
та семінарів молодих вчених і студентів у 2012
році» та за ініціативи Київського університету
права НАН України, Союзу юристів України,
Закарпатського
державного
університету,
Дебреценського
університету
(Угорська
Республіка) та Академічного товариства ім. М.
Балудянського (Словацька Республіка) була
організована та проведена VIІ Міжнародна
науково-практична конференція молодих вчених
«Європейська юридична освіта і наука», яка
проходила 12–14 жовтня цього року в м. Ужгороді
на базі Закарпатського державного університету.
З вітальним словом до учасників конференції
звернулися ректор Київського університету права
НАН України, професор, заслужений юрист
України Ю. Бошицький та ректор Закарпатського
державного університету, професор Ф. Ващук.
Також з вітальним словом від Голови
Закарпатської облдержадміністрації О. Ледиди
до молодих науковців звернувся заступник
губернатора І. Качур, який висловив надію, що доповіді,
які пролунають на конференції допоможуть реалізувати
багатогранні досягнення науки зі світової юридичної практики.
Учасники науково-практичної конференції представляли

Почесна президія
одинадцять ВНЗ різних регіонів України й зарубіжжя.
У конференції взяли участь 108 молодих науковців, які
представили свої доповіді та обговорили основні проблеми
у різних галузях права. Традиційно до участі у конференції
залучилися науковці Дебреценського університету (Угорщина)
та Академічного товариства ім. М. Балудянського (Словаччина).
На адресу організаторів та учасників Міжнародної науковопрактичної конференції надійшли привітання, зокрема від
президента Національної академії наук України, академіка Б.

ПРЕДСТАВНИКИ
УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ
КЛІНІК ОБГОВОРИЛИ
БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ
ДОПОМОГУ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ

Учасники конференції
У рамках VII Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська юридична освіта і наука» на Ужгородській державній радіостанції «Тиса-FM» відбувся прямий
ефір з питання надання безоплатної правової допомоги.
Участь у радіоефірі прийняли консультанти Юридичної
клініки «Фенікс» Київського університету права НАН
України О. Кулик і Л. Яворська та помічник директора
Юридичної клініки «Альтернатива» Закарпатського державного університету І. Полюжин.
Ведучий радіоефіру О. Кіпа, у своїх запитаннях звернув
увагу гостей на зацікавленість мешканців Ужгорода в отриманні такої допомоги та дізнавався яким чином можна реалізувати на практиці норми законодавства.
«Сьогодні все більшого значення набуває діяльність
юридичних клінік, адже зростає якість юридичної освіти,
яка інтегрується в європейський простір, вбираючи кращі
здобутки та досягнення. Кількість звернень з приводу надання безоплатної правової допомоги постійно збільшується», – зазначила О. Кулик.
У свою чергу Л. Яворська детально розповіла про ті проблемні ситуації, з якими сьогодні стикаються консультанти
юридичних клінік, а І. Полюжин запропонував шляхи їх подолання з власного досвіду та окреслив коло тих проблем, з
якими найчастіше звертаються мешканці міста.
У підсумку учасники дискусії визнали, що необхідно
докласти ще багато зусиль для того, щоб кожен громадянин знав про те, що може безкоштовно отримати юридичну допомогу. А досягнути цього можна лише спільними
зусиллями.

Учасники конференції
Патона та голови Союзу юристів України В. Євдокимова.
Робота конференції відбувалась у двох секціях під
головуванням провідних науково-педагогічних працівників
Київського університету права НАН України (професор М.
Братасюк та доцент С. Оверчук) та Закарпатського державного
університету (доцент Т. Свида та старший викладач М. Менжул).
Традиція проводити на гостинній закарпатській землі в Ужгороді
міжнародні науково-практичні конференції молодих науковців з
питань інтеграції України в європейський освітній, науковий та
правовий простір зародилися ще у 2006 році під егідою ректора
КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького. Цього року учасники
конференції обговорили проблеми інтеграції вищої юридичної освіти
й науки України в європейський освітній простір, проаналізували
глобалізаційні процеси в освіті, здійснили порівняльний аналіз
національної вищої освіти з європейськими стандартами. Учасники
також поділилися думками з проблем та перспектив правового
регулювання як публічної, так і приватної сфер суспільного життя
з позиції національного законодавства та правового досвіду країн
Європейського Союзу. Були розглянуті перспективи зближення
правових систем сучасної Європи на основі єдиних принципів та
підходів і, як наслідок, утворення єдиної європейської правової сім’ї.
Наукові доповіді молодих науковців та презентації
досліджень оцінювалися членами оргкомітету конференції.
Цього року кращими визнані наукові доповіді студентів та
аспірантів Київського університету права НАН України (Є.
Ступчук, О. Кулик, П. Іваніщев), Закарпатського державного
університету (М. Сюсько, І. Полюжин, Н. Стегура, В.
Дацюк, Н. Матушак, В. Тарановська, Л. Бобруйко, М. Кляп),
Ужгородського національного університету (Н. Михайлишин)
та НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування
АПН України (М. Саннікова). Кращі доповідачі були відзначені
грошовими преміями та цінними подарунками. Крім того
почесними відзнаками від Союзу юристів України було
нагороджено трьох найактивніших учасників, зокрема, І.

ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА!
Як реалізувати право на безоплатну правову допомогу та
захистити свої права могли дізнатися мешканці Ужгорода
13 жовтня 2012 року, для яких учасники VII Міжнародної
науково-практичної конференції молодих науковців «Європейська юридична освіта і наука» провели соціальну акцію
«ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА!».
На короткий час Театральна площа перетворилася у відкриту приймальню юридичних клінік «Фенікс» (Київський
університет права НАН України) та «Альтернатива» (Закарпатський державний університет). Представники юридичних
клінік та учасники конференції роз’яснювали ужгородцям, як
вони можуть отримати безоплатну правову допомогу, запрошували на безкоштовні юридичні консультації, розповсюджували інформацію та буклети.
Представники студентства та професорсько-викладацького складу з різних куточків України та ближнього зарубіжжя поширили інформаційні пам’ятки з основних
положень чинного законодавства, що регулює безоплатну
правову допомогу, та проінформували мешканців міста,
яким чином можна звернутися до Юридичної клініки для
отримання допомоги у вирішенні проблем правового характеру.

Учасники акції

Від редакції: Звернутися за безоплатною
правовою допомогою Ви можете в Києві
(Юридична клініка «Фенікс» за адресою:
м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а) та в Ужгороді (Юридична клініка «Альтернатива» за
адресою: м. Ужгород, пл. Корятовича, 13,
E-MAIL: lawclinicuzh@gmail.com).

Полюжина (ЗакДУ), О. Кулик (КУП НАНУ) та
Є. Ступчук (Рівненський інститут КУП НАНУ).
Беручи участь у конференції, молоді науковці
мають можливість не лише представити результати
своїх досліджень, а й подискутувати та обговорити
актуальні проблеми євроінтеграції – все це сприяє
підвищенню привабливості для молоді освітянської
та наукової діяльності, налагодженню особистих та
ділових стосунків між студентами та аспірантами
різних країн.
«Перевагою наших конференцій, – вважає ректор
Київського університету права НАН України,
професор Ю. Бошицький, – є поєднання наукової
складової з виховними та культурними заходами.
Цього року в рамках конференції відбулися дві
соціальні акції: флешмоб «Знай свої права!» та
велопробіг старовинними місцями Ужгорода.
Також для учасників конференції була підготовлена
насичена екскурсійна програма».
Молоді правники відвідали Ужгородський замок,
помилувалися закарпатським хатами в музеї під
відкритим небом та посмакували закарпатським
бограчем. Але найбільше враження на студентів
та викладачів справила екскурсія Чинадіївським замком «Сент
Міклош». Пізно ввечері, у тьмяному світлі смолоскипів,
науковці зачаровано слухали розповідь господаря замку –
художника Й. Бартоша – про легендарну Ілону Зріні, її коханого

Відпочинок після плідної роботи
Імре Текелі та їхнє кохання.
За результатами заслуханих доповідей були узагальнені та
схвалені рекомендації учасників конференції Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України, вишами та
науковими установами щодо активізації міжнародного
співробітництва у галузі освіти та науки, інтеграції у
європейський освітній та правовий простір.

СТУДЕНТСЬКИЙ ВЕЛОПРОБІГ
СТАРОВИННИМИ
МІСЦИНАМИ УЖГОРОДА

Під час велопробігу
У рамках VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Європейська юридична освіта
і наука» (організатори: Київський університет права НАН
України та Закарпатський державний університет) 14 жовтня в Ужгороді відбувся велопробіг під гаслом «Здорова
молодь – здорове суспільство!».
Після плідного дводенного обговорення актуальних
проблем інтеграції України в європейський освітній та
правовий простір учасники конференції долучилися до
соціально-розважальної акції, пропагуючи здоровий
спосіб життя. До молодих науковців приєдналися й звичайні мешканці Ужгорода, чим засвідчили свою підтримку оригінальній акції.
«Запропонувавши нашим гостям з Києва велопробіг,
– розповідає директор Ужгородського інституту КУП
О. Ващук, – ми спромоглися висловити свою позицію щодо
здорового способу життя та за короткий час показати учасникам конференції історичний центр Ужгорода. Крім того,
ми хотіли ще раз привернути увагу мерії та міських депутатів до необхідності створення велоінфраструктури в місті. Адже на сьогоднішній день, захоплення велоспортом в
Ужгороді і, навіть, звичайне використання велосипедів, як
альтернативи громадському транспорту, може бути небезпечним. Брак велодоріжок, відсутність з’їздів на тротуарах
та відкриті люки – ось неповний перелік проблем, з якими
стикаються велосипедисти. Причому переважна більшість
серед них – діти, підлітки, молодь».
Ще однією особливістю велоекскурсії стала можливість
продовжити дискусії, що виникли під час секційних засідань конференції, у неформальній обстановці.
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НОВИНИ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ
У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАНУ ВІДБУЛАСЬ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ПОСВЯТИ
ПЕРШОКУРСНИКІВ У СТУДЕНТИ
Першого вере сня цього року відбулась урочиста по свята першокурсників у студенти Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України. Для п’ятде сяти
майбутніх юристів Рівненський інститут став рідною домівкою на
найближчі п’ять років.
Вже традиційно свято проходило у Залі органної та камерної музики Рівненської обласної філармонії.
За словами ректора Київського університету права НАН України, професора, заслуженого юриста України Ю. Бощицького цього року абітурієнтів, бажаючих навчатися у Рівненському інституті КУП НАНУ,
було вдвічі більше, ніж дозволяв зарахувати до лав студентів ліцензійний обсяг. Тому, лише кращі п’ятдесят абітурієнтів стали студентами
Рівненського інституту Київського університету права НАН України.
Багато теплих слів та побажань було висловлено шановними го с-

Почесна президія свята

тями урочистої церемонії, зокрема: заступником голови Рівненської
обласної державної адміністрації О. Губановим; заступником начальника Головного управління юстиції у Рівненській області Л.
Серватович; депутатами Рівненської обласної та міської рад.
Не обійшло ся і без виступів талановитих студентів Київського
університету права НАН України Ю. Сіончук та А. Петрук. Здивувала го стей своїм виступом першокурсниця А. Матчишина, яка виконувала пісню про Україну.
Кульмінацією заходу стало проголошення студентами клятви
першокурсників та врученням студентських квитків для майбутніх
правників.
Після урочистої частини студентська молодь поклала квіти до
пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку та започаткувала традицію вшанування видатного письменника у день знань.

Під час вручення короваю від
першокурсників

У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАНУ
ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВУ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛУ

Наші першокурсники

У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАНУ ВІДБУВСЯ
МАЙСТЕР-КЛАС ПРОФЕСОРА Е. СОМЕРСА (БЕЛЬГІЯ)

За останні два роки Рівненський інститут КУП НАНУ значно змінив своє обличчя.
Покращилась як матеріально-технічна база, так і рівень підготовки спеціалістів-правників. Вже сьогодні з впевненістю можна наголосити, що Рівненський інститут Київського університету права НАН України – один з найкращих прогресивних навчальних
закладів Західної України. Свідченням цього є велика кількість абітурієнтів, які прагнуть навчатися у виші; потужна співпраця з обласною владою та органами місцевого
самоврядування; працевлаштовані випускники, які впевнено будують кар’єру юристів.
Умови навчання, проживання, проведення дозвілля студентства є надзвичайно важливими. Розуміючи цей факт,
керівництво КУП НАНУ
прийняло рішення покращити матеріально-технічну базу
Рівненського інституту. Ще
у 2011 році був оновлений
фасад інституту, відремонтований хол, створено кафе для
студентів, розпочато ремонт у
гуртожитку, створений готель
для викладачів та студентства.
А вже влітку 2012 року розпоПрезентація нової конференц-зали
чато створення потужної конференц-зали, в якій можна проводити заходи не лише університетського рівня.
Роботи тривали близько шести тижнів. Урочиста презентація конференц-зали відбулась 25 вересня цього року. Приємно, що у заході брав участь директор Морського
інституту Університету м. Гент (Бельгія), директор відділення підготовки наукових
кадрів у сфері портових і морських наук, професор Е. Сомерс, який провів майстер
клас для студентів РІ КУП НАНУ з морського права. У свою чергу він зазначив, що
конференц-зала зроблена за європейськими стандартами. А начальник Управління
освіти і науки Рівненської облдержадміністрації І. Вєтров наголосив на тому, що конференц-зала Рівненського інституту КУП НАНУ на сьогодні є найбільшою в Рівному,
де одночасно можуть працювати 80 осіб.

Вже традиційно студенти Київського університету права мають нагоду відвідувати
майстер-класи відомих світових діячів у галузі юриспруденції.
25 вересня відбувся майстер-клас на тему: «Піратство та морське право» директора
Морського інституту Університету м. Гент (Бельгія), завідувача кафедри міжнародного
морського права Гентського університету, директора відділення підготовки наукових кадрів у сфері портових і морських наук (Університет м. Гент), професора Е. Сомерса.
Зустріч зі студентством, викладачами Рівненського інституту КУП НАНУ
була надзвичайно жвавою та цікавою, адже, по-перше, професор розмовляв
англійською мовою, по-друге, тема, яку він презентував є надзвичайно цікавою. Незважаючи на те, що на майстер-класі були присутні і першокурсники,
вони були приємно вражені лекцією відомого професора.
За словами ректора КУП НАНУ, заслуженого юриста України, професора Ю. Бошицького, майстер-класи відомих світових юристів розширюють рамки розуміння
студентів та спонукають до розвитку. Тому значний акцент у нашій міжнародній науковій роботі ставимо саме на зустрічі із подібними особистостями.

Перший захід у новому приміщенні

Виступ ректора Ю. Бошицького перед студентами РІ КУП НАНУ
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Під час майстер-класу

НОВИНИ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ
ВІДБУЛОСЯ НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦІВ У РІ КУП НАНУ ВІДБУЛОСЯ УРОЧИСТЕ
ЗАКРИТТЯ ВИСТАВКИ КАРТИН
ПЕРШОГО ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ АМАТОРСЬКОГО ФОТО
КРИМСЬКОГО ХУДОЖНИКА
СЕРЕД ДІТЕЙ РІВНЕНЩИНИ
О. СПОЛЬСЬКОГО
«Я ЗВІДСИ РОДОМ!»
13
жовтня
2012
року
були
підведені
підсумки
Першого обласного конкурсу
аматорського фото серед дітей
«Я звідси родом!». Основна мета
конкурсу ‒ показати Рівненщину
очима дітей, а також виховати
патріотизм у підростаючого
покоління до рідного краю.
Всього у конкурсі взяли участь
120 дітей з усієї Рівненщини.
На адресу організаторів було
надіслано більше двохсот робіт.
Організаторами
конкурсу
Відвідувачі виставки-конкурсу
вис-тупили, зокрема, Рівненська обласна державна адміністрація, Благодійний фонд «ЮХИМЕНКО», а також Київський університет права НАН України.
Урочисте нагородження учасників та переможців відбулося у Рівненському обласному
театрі ляльок. У цей же день відкрилась фотовиставка кращих робіт учасників «Рівненщина
очима дітей». Переможцем у номінації «Туристичне відкриття» стала Л. Хоменко із села Зоря
Рівненського району. У подарунок дівчинка отримала сертифікат на безкоштовну сімейну
екскурсію найцікавішими місцями Волині Туристичної та сертифікат на зйомку рідного містечка
із відомим фотохудожником О. Харватом, а також букрідер. Переможцями у номінації «Патріот
рідного краю» стали учні четвертого класу Острозької НВК (Школа – гімназія).
П’ятьох призерів Київського університету права НАН України нагороджував помічник
ректора з питань Рівненського інституту В. Якимчук.
Всі конкурсанти отримали у подарунок сертифікати учасників, сертифікати на безкоштовну
екскурсію, солодкі подарунки, а
також фотоапарати.
«У нашому краї талановиті
діти. У кожній роботі читалась
любов до свого містечка чи села.
Дітям не важливо, чи є в їхньому
селі видатні пам’ятки архітектури.
Для них важливо, що вони там
народилися. Діти пишаються, що
вони родом з Рівненщини. З таким
підростаючим поколінням, можна
з впевненістю сказати, що наше
майбутнє – світле!» – зауважила
голова оргкомітету конкурсу,
радник ректора В. Грицюк.
Під час ногородження переможців конкурсу

25 вересня цього року в
Рівненському інституті КУП
НАН України відбулося закриття виставки картин заслуженого художника Криму, учасника всесоюзних,
зарубіжних та всеукраїнських вітчизняних виставок
О. Спольського.
На урочистість прибуло
досить багато запрошених
гостей, серед яких: ректор
Київського університету права НАН України, професор,
Під час відкриття виставки картин
заслужений юрист України
Ю. Бошицький; начальник
Управління освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації І. Вєтров; заступник
начальника Головного управління юстиції в Рівненській області Л. Серватович; начальник відділу у справах сім’ї та молоді Рівненського міськвиконкому М. Зубова; перший проректор Острозької академії, директор Європейського університету М. Лустюк, а також директор Морського
інституту Університету м. Гент Е. Сомерс. Всі високоповажні гості зазначили високий культурний та духовний розвиток студентської молоді та викладацького складу Рівненського інституту.
Ще з 2007 року Київський університет права НАН України та Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України започаткували культурно-виховний проект «Інтелектуальна власність в Україні
– мистецькі перлини для студентської молоді».
Цей проект створено для студентів-правознавців та всіх тих, хто цікавиться мистецьким життям нашого суспільства. Він
має інформаційний та духовно збагачувальний характер
і спрямований на залучення
студентської молоді до перлин сучасного українського
мистецтва. Незвичність цього
проекту в тому, що його започатковано з культурно-виховною метою безпосередньо
для студентів-правознавців.
Студенти щиро вдячні
ректорові КУП НАНУ Ю.
Бошицькому за надану можливість помилуватися твораСлова захоплення від гостей інституту
ми заслуженого художника.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОНОВЛЕНОГО ГУРТОЖИТКУ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ

Студентські роки завжди для кожного незабутні.
Вони
наповнені
першими
переживаннями
самостійного дорослого життя. Для когось це роки
самовизначення, самореалізації та здійснення
мрії. Важливо, щоб спогади про студентські роки
були завжди позитивними.
Розуміючи той факт, що молоді люди мають
отримувати змістовні знання в юридичній сфері, а
також позитивне дозвілля та хороші умови навчання
та проживання, ректор Київського університету права
НАН України, професор, заслужений юрист України
Ю. Бошицький прийняв рішення відремонтувати
навчальний корпус Рівненського інституту КУП НАНУ

Так виглядали студентські кімнати до ремонту
та створити гарні умови для проживання студентства.
З огляду на це протягом двох років тривала
реконструкція гуртожитку РІ КУП НАНУ. 25 вересня
2012 року Ю. Бошицький презентував громадськості
оновлений гуртожиток, зроблений за сучасними
технологіями. Нові кухні, ванні кімнати, кімнати для
проживання відверто здивували гостей, що завітали на
презентацію. Почесними гостями на презентації були:
директор Морського інституту Університету м. Гент
(Бельгія), професор Е. Сомерс; начальник Управління
освіти і науки Рівненської облдержадміністрації
І. Вєтров; заступник начальника Головного управління
юстиції в Рівненській області Л. Серватович; начальник

Кухня гуртожитку до реконструкції
відділу сім’ї та молоді Управління у справах сім’ї, молоді
та спорту Рівненського міськвиконкому М. Зубова.
Гості
були
надзвичайно
вражені
рівнем
проживання студентства. Адже все пізнається в
порівнянні. Порівняно з іншими вузами, гуртожиток
Рівненського інституту КУП НАНУ є сучасним та
достойним студента-правника.
За ініціативи помічника ректора з питань
Рівненського інституту В. Якимчука, студентський
гуртожиток бере участь у конкурсі гуртожитків
вищих навчальних закладів Рівненщини. Конкурс
ініціювало Управління освіти і науки Рівненської
облдержадміністрації.

Оновлений коридор гуртожитку

Оновлена кімната гуртожитку

Нова кухня гуртожитку

Коридор гуртожитку перед початком ремонту

15

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ВІДБУЛАСЬ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ПОСВЯТИ ПЕРШОКУРСНИКІВ
У СТУДЕНТИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

Третього вересня 2012 року в Київському
університеті права НАН України відбулась
урочиста подія – святкова церемонія посвяти
першокурсників у студенти КУП НАНУ.
Церемонія проходила у Великій залі
Київської обласної державної адміністрації, що
є центром ділового, громадсько-політичного
життя України. Для 150 юнаків та дівчат,
які пройшли серйозні випробування під час
вступної компанії, ця урочистість стала однією з
найважливіших подій у житті, адже вони стали
студентами прекрасної студентської родини
Київського університету права НАН України.
Приємно, коли добре ім'я і бездоганна репутація
приводить студентів до навчального закладу. Коли,
вступаючи до вузу, молода людина вже переконана,
що саме тут вона не лише здобуде кваліфіковані
знання, а й стане справжньою особистістю.
У вітальній промові ректор університету,
професор, заслужений юрист України, заступник

Почесна президія свята з першокурсниками

голови Союзу юристів України Ю.
Бошицький зауважив, що справа
КУП НАНУ полягає в тому,
щоб надати студентам належні
знання, базуючись на традиціях та
принципах вищої школи права.
«Дорогі студенти, сьогодні ви
на старті, у вас у всіх однакові
необмежені можливості, однак
ви маєте й однакові обов’язки.
Перш за все, це гідне навчання.
Пам’ятайте вічну мудрість,
що з усіх скарбів найдорожче
це знання, його не можна ні
Під час посвяти у студенти
вкрасти, ні загубити, ні знищити.
З перших хвилин навчання
запам’ятайте, що право – це мистецтво добра і справедливості. Вивчайте це мистецтво щиро
й наполегливо, впроваджуйте його в життя і доля сприятиме Вам. Пам’ятайте і те, що наша
Батьківщина починається з кожного із нас, від поваги до своїх батьків, до своїх вчителів, до друзів
та колег, від гармонії в сім’ї до гармонії в суспільстві де повинні панувати гуманізм, закон та
справедливість» ‒ такими словами завершив свою промову ректор університету.
Також багато теплих слів і побажань було висловлено і шановними гостями урочистої церемонії.
З привітаннями та побажаннями гарного початку навчання і подальшого ґрунтовного опанування
знаннями, а також незабутньо щасливих і неповторних студентських років молодь привітали, зокрема:
народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правосуддя, доктор наук,
почесний доктор КУП НАНУ Ю. Кармазін; Уповноважений ВРУ з прав людини 1998–2012 рр. Н.
Карпачова; начальник відділу соціально-гуманітарної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктор економічних наук Ю. Сафонов;
представник Уповноваженого ВРУ з прав людини Н. Іванова; Надзвичайний та Повноважний Посол
Болгарії в Україні К. Мінчев; перший секретар посольства Угорщини в Україні Т. Вайон; перший
секретар Посольства Республіки Білорусії в Україні О. Ястрєбов; начальник управління сімейної та

молодіжної політики КМДА В. Коляда; президент
Товариства «Україна–Болгарія», академік, Посол
Миру, доктор філософії, професор, почесний доктор
КУП НАНУ Ю. Сєдих; Архієпископ ПереяславХмельницький і Бориспільський Епіфаній (Думенко);
ректор Київської православної богословської академії
Ігумен Сільвестр (Стойчев); представник приватного
підприємства «Оптимальне таксі» Т. Москаленко.
З почесних гостей КУП НАНУ на заході були
також присутні: провідний науковий співробітник
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, кандидат юридичних наук, почесний
доктор КУП НАНУ Г. Мурашин; завідувач відділу
теорії держави і права Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України Н. Оніщенко;
Ігумен Видубицького монастиря, отець Ваарлам;
керівник Інформаційного центру DAAD у Києві
Ф. Кюхлер та координатор проектів О. Швайка;
перший секретар Посольства Болгарії в Україні

В.
Узунов;
віце-президент
Товариства «Україна–Болгарія»,
доцент кафедри теорії та практики
туризму і готельного господарства
Х. Роглев.
Святкову атмосферу заходу
підтримувала концертна програма підготовлена організаторами культурно-дозвільної діяльності Київського університету
права НАН України. Чудовим
подарунком для всіх присутніх
стали виступи доцента кафедри
іноземних мов В. Шпаченко; орКоровай ректору від студентства
ганізатора дозвілля КУП НАНУ,
лауреата Всеукраїнських та міжнародних фестивалів І. Шарко, а також переможця багатьох Всеукраїнських фестивалів та конкурсів, міс глядацьких симпатій загальноміського конкурсу «Студміс Київщини – 2012», студентки ІІІ курсу КУП НАНУ Ю. Сіончук; лауреата конкурсу «Європа молода – 2009», студентки КУП
НАНУ Ю. Дімітрової; студентки ІІ курсу КУП НАНУ М. Скачко; студентки І курсу Л. Наріжної
та дуету «Рожаниця».
Апогеєм заходу стало урочисте виголошення першокурсниками «Клятви студента», які запевнили,
що гідно нестимуть звання Студента Київського університету права НАН України та докладатимуть
усіх зусиль, щоб стати висококваліфікованими фахівцями, бути вірними Україні і традиціям КУП
НАНУ. Вручення символічного студентського квитка стало запорукою майбутнього успіху студентів.
На завершення, слід зазначити, що наш вищий навчальний заклад розвивається і набуває
нових досягнень у підготовці висококваліфікованих правників для країни. Набутий науковий,
навчальний, творчий потенціал університету, успіхи студентів додають упевненості керівництву
та професорсько-викладацькому складу університету, оскільки це свідчить про правильно
обраний шлях його розвитку, а здобуті знання дають обґрунтовані підстави його студентству з
оптимізмом дивитися у майбутнє, в якому йому жити, творити, працювати.

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КУП НАНУ Ю.БОШИЦЬКОГО
ЗІ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ

13 вересня 2012 року відбулася традиційна зустріч першокурсників Київського університету
права НАН України з ректором, професором, заслуженим юристом України Ю. Бошицьким.
Також у заході взяли участь, зокрема: проректор з навчально-методичної роботи М. Глух, вчений
секретар КУП НАНУ О. Михайленко, декан юридичного факультету М. Короленко, декан
факультету міжнародних відносин М. Дей, а також представники студентського самоврядування.
У своєму зверненні до першокурсників ректор університету Ю. Бошицький підкреслив, що
КУП НАН України – це єдиний вищий навчальний заклад у структурі Національної академії
наук України. Також він наголосив на тому, що пріоритети Київського університету права
НАН України спрямовані не лише на інтеграцію вищої юридичної освіти і фундаментальних
теоретичних досліджень у галузі права, але й на забезпечення діяльності вузу відповідно до
стандартів вітчизняної та європейської юриспруденції: «Ми готуємо майбутніх правознавцівпрофесіоналів, які прагнуть до фахового успіху, здатні критично мислити, приймати гідні та
справедливі рішення в інтересах людини і суспільства».
Наголосивши на основних елементах організації навчання, ректор окреслив перспективи,
для студентів КУП НАНУ. Вони полягають у тому, що основна увага ректорату приділяється
студентам, їх потребам, усі заходи спрямовані на покращення умов їх навчання (це і новітні
навчальні технології, і використання найсучаснішої техніки, мультимедійних систем,
створення сучасної електронної бібліотеки, вивчення кількох іноземних мов). Невід’ємною
складовою навчання є і наукова робота студентів, яка в університеті здійснюється на
достатньо високому рівні за такими основними напрямами, як: проведення наукових заходів
(конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо), видавнича діяльність.
Особлива увага в Університеті приділяється морально-правовому вихованню студентської
молоді, тому важливим напрямом у системі виховної роботи є профілактика порушень
дисципліни, правопорушень та інших антисоціальних проявів серед студентів університету. І в
цьому напрямку адміністрація Університету співпрацює з органами студентського парламенту.
В Університеті започатковані й успішно реалізуються такі креативні проекти, зокрема:
«Пізнай свій край»; «Передай тепло своєї руки маленькій дитині»; «Майбутнє України в руках
талановитої молоді»; «Інтелектуальна власність України: перлини сучасного живопису для
студентської молоді»; «Інтелектуальна власність України: перлини сучасної літератури для
студентської молоді»; «Формуємо власну юридичну бібліотеку зі студентської лави».
КУП НАНУ – це вищий навчальний заклад, де пріоритетом у навчальному процесі є
досконале вивчення чотирьох іноземних мов. Поряд з ґрунтовними знаннями української
мови наші студенти мають можливість вивчати англійську, німецьку, французьку та італійську
мови не лише в межах навчального процесу, а й факультативно (безкоштовно).
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Університет – це велика структура, яка сьогодні дуже динамічно розвивається
і для подальшого розвитку їй потрібна постійна співпраця зі студентами, які є
найефективнішими учасниками усіх змін і перетворень, що відбуваються в навчальному
закладі. Ректор закликав молодь, що зібралася, поглянути на всі питання, які виникають,
ширше, з погляду високоосвічених інтелектуальних особистостей, якими є студенти
КУП НАНУ, враховуючи разом з тим і загальносуспільну ситуацію. «Сьогодні КУП
НАНУ виходить на високий міжнародний рівень і тому повинен відповідати такому
рівню, – зауважив ректор, – а наші сьогоднішні досягнення значною мірою пов’язані зі
студентською громадою. Таким шляхом ми повинні йти й надалі».
На завершення Юрій Ладиславович подякував студентам за активність та плідну розмову,
а також запропонував їм проводити подібні зустрічі чи не щомісяця, щоб таким чином разом
творити університет європейського рівня.

Під час зустрічі першокурсників з ректором КУП НАНУ

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Київський університет права НАН України –
«ОСВІТА ТА КАР'ЄРА – 2012»
У
приміщенні
та молоді спеціаКиївського Палацу
лісти міста мали
мистецтв «Україннагоду ознайомиський дім» з 15 по
тись із нинішнім
17 листопада вже
становищем ринку
традиційно прохопраці,
визначити
дила одна з найпреспеціальності, на
стижніших виставок
які нині є найви«Освіта та кар'єра –
щий попит, отри2012» у рамках якої
мати інформацію
взяли участь понад
про заклади освіти,
200 навчальних защо готують фахівкладів різних рівнів
ців з різних спеакредитації і форм
ціальностей. Така
власності України
широкомасштабна
та зарубіжних краосвітянська подія
їн, обласні та міські
сприяла не лише
управління освіти,
розв'язанню пробнауково-методичні
лем сьогодення у
Приємні хвилини перемоги
центри, заклади піснавчанні та вихолядипломної освіти,
ванні молоді, а й
наукові установи, підприємства, комерційні структури та визначенню на майбутнє напрямів і шляхів подальвидавництва, які співпрацюють із системою освіти.
шого реформування галузі освіти.
Основна мета виставки-презентації – поінформувати
На виставці було багато гостей із зарубіжних країн і
широку педагогічну громадськість, фахівців, органи СНД. Президент Академії педагогічних наук України,
державної влади та управління про новітні досягнення академік В. Кремень пояснив інноваційно-технологічний
у галузі освіти, реальний стан впровадження іннова- напрям виставки: «У ХХІ столітті ми маємо жити і праційних технологій у навчальний процес, поповнення цювати в інноваційних умовах. Тобто потрібно готувати
Реєстру інноваційних робіт, визначення пріоритетних молоду людину з інноваційним мисленням, здатну до нонапрямків і проблем подальшого розвитку освіти.
вої діяльності».
Виставка «Освіта та кар'єра – 2012» є щорічним
Київський університет права НАН України упродовж
оглядом здобутків у галузі освіти. Провідні навчальні багатьох років приймає активну участь у виставці «Освіта
заклади представляють на виставці свої досягнення.
України – 2012. Інноваційні технології навчання». Участь
Під час виставки проведено 69 різноманітних захо- нашого ВУЗу в цій події надала можливість презентувати

Гості виставки біля стенду Університету

Фото на згадку

дів: презентація інноваційних розробок, обмін досвідом
щодо модернізації системи освіти відповідно до вимог
Болонської конвенції, семінари,
«круглі столи», обговорення актуальних проблем навчально-виховного процесу.
Близько 260 учасників серед
яких був і Київський університет
права НАН України взяли участь у
конкурсі з п'яти номінацій, а саме:
– видання підручників та навчальних посібників нового покоління;
– інноваційний розвиток освіти
та сучасні педагогічні технології;
– міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки;
– профорієнтаційна робота серед молоді;
– розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу.
Близько семи тисяч відвідувачів побували на презентації
професійних досягнень освітянських колективів, вищих
навчальних закладів та наукових установ; познайомилися
з кращим досвідом організації навчально-виховного процесу, сучасними науково-методичними розробками, інноваційними та інформаційними технологіями, авторськими
проектами та новою навчальною літературою.
Під час проведення виставки студенти, школярі

найвагоміші творчі надбання та педагогічні інновації, ознайомлювати відвідувачів з найкращим досвідом організації
навчально-виховного
процесу університету,
авторськими проектами, новим поколінням
навчальної літератури.
Результати діяльності університету були
високо оцінені й цьогорічним журі виставки.
Завдячуючи самовідданій наполегливій праці
викладачів і науковців
Київського університету права, було досягнуто значних успіхів у модернізації
вищої юридичної освіти сучасного рівня.
КУП НАНУ на чолі з ректором університету Ю. Бошицьким вибороли «Гран-прі» у номінації «Розвиток
матеріально-технічної бази навчального закладу».

СТУДЕНТИ-ПЕРШОКУРСНИКИ
ВІДВІДАЛИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ

Програма фестивалю була цікавою та змістовно
насиченою. До музею завітали фольклорні колективи з Києва, Броварів, з Миколаївської, Черкаської та
Чернігівської областей. На Співочому полі музею відбулося театралізоване дійство, де були представлені
тематичні інсталяції мистецьких студій, конкурси,
презентації виробників напоїв та лікарів-травників, а
також різноманітні майстер-класи.
Крім можливості пройтися найцікавішими куточками стародавньої України та переглянути цікаву концертну програму, студенти мали змогу скуштувати
страви, які готувалися за стародавніми рецептами, а
також дізнатися секрети їхнього приготування. І тут
же позбутися зайвих калорій – у танцях під запальні українські мелодії, адже завершився фестиваль
веселою етно-дискотекою.
Наповнені приємними враженнями та позитивними
емоціями студенти свідомо збагнули, що збереження
та популяризація культурних національних традицій є
головним обов`язком для кожного українця, а подібні
заходи допомагають їх згадати та відродити.

«ПИРОГОВО»
У Національному музеї архітектури та побуту України
«Пирогово» відбувся «Фестиваль національної української
кухні та напоїв», який відвідали студенти КУП НАНУ. Музей, що розташувався просто неба, одразу зачарував своєю
неповторною красою студентів-першокурсників. Гарна
природа, архітектурно-ландшафтні комплекси усіх історико-етнографічних регіонів України, експонати народного
будівництва XVI–XX ст., зокрема: садиби з сільськими
хатами і господарськими будівлями, які сформовані з документальною достовірністю та згруповані відповідно
до особливостей планування поселень того чи іншого
географічного регіону; дерев'яні церкви; вітряки та інші
пам'ятки архітектури і побуту занурили студентську молодь у світ таємничих стародавніх часів.

Вітаємо весь колектив Київського університету
права НАН України з нагородою і бажаємо
подальших успіхів та нових перемог!

ВІТАЄМО
НАШИХ СТУДЕНТІВ
ЮЛІЮ ВОЙТЕНКО І
БОГДАНА ПАРНЕВА ▬
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ТВОРЧИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ
ПРАВОЗНАВСТВА ТА
МІЖНАРОДНОГО
ПРАВА!
За ініціативою ректора Київського університету права
Національної академії наук України, професора Ю. Бошицького
та за участю професора Ч. Варги (Угорщина) у травні поточного
року було оголошено конкурс на кращі творчі роботи у галузі
правознавства та міжнародного права для студентів. Винагорода ‒
подорож до Угорщини.
Сьомого жовтня 2012 року конкурс було завершено, а отримані
студентські роботи були розглянуті експертами конкурсної комісії.
Обов’язковою умовою конкурсу було використання у роботах
сучасної юридичної термінології на англійській мові.
До складу конкурсної комісії входили:
1. Ю. Бошицький – ректор КУП НАНУ, професор, заслужений
юрист України, голова журі;
2. Ч. Варга – доктор, почесний професор Інституту правових
досліджень УАН та почесний професор Католицького університету
Пазмань Петер, почесний голова журі;
3. М. Дей – декан факультету міжнародних відносин КУП НАНУ,
кандидат юридичних наук, доцент;
4. В. Крепель – завідувач кафедри іноземних мов КУП НАНУ,
кандидат філософських наук, доцент;
5. І. Єдгарова – завідувач відділу міжнародних зв’язків та грантів
КУП НАНУ.
Участь у конкурсі мали право брати всі студенти КУП НАНУ.
До участі у конкурсі було заявлено сім творчих робіт, але за
результатами оцінки відповідності вимогам до оформлення робіт
і експертизи викладеного матеріалу до фіналу були допущені три
роботи. На жаль, один з учасників у зв’язку із погіршенням стану
здоров’я вибув зі змагання. Отже, фіналістами конкурсу стали
Ю. Войтенко ‒ студентка IV курсу факультету міжнародного
права із роботою на тему: «The complex view of law developed by
the Scandinavian Legal Realism» та Б. Парнев ‒ студент III курсу
факультету міжнародного права із роботою на тему: «Common
Law, Civil Law, Islamic Law, Jewish Law, Far Eastern Law Compared
within the Perspective of Individualism Collectivism».
Конкурсанти захищали свої творчі роботи перед членами
комісії, а також деканом юридичного факультету КУП НАНУ,
професором кафедри кримінального права та процесу,
заслуженим юристом України М. Короленком та студентською
молоддю. Захист робіт відбувався англійською мовою. Попри
хвилювання конкурсантів та складність досліджуваних питань,
студентські роботи були представлені на належному рівні, а
висновки мали належне наукове обґрунтування. На високий рівень
підготовки студентів‒фіналістів, зокрема на сумлінне ставлення
студентів до проведених ними досліджень, звернув увагу
почесний голова комісії, професор Ч. Варга, який виступив після
доповідей студентів. Він підкреслив, що приємно здивований
вільним володінням фіналістами юридичною англійською
мовою і визначив цю рису майбутніх фахівців-юристів як одну
з найвагоміших складових їх майбутньої блискучої кар’єри у
науковій сфері та юридичній практиці.
Після обговорення конкурсною комісією представлених
робіт, член комісії, декан факультету міжнародного права
КУП НАНУ, кандидат юридичних наук М. Дей виступила
з пропозицією визначити переможцями обох фіналістів.
Пропозиція була підтримана одноголосно.
Переможці конкурсу Ю. Войтенко та Б. Парнев отримали
сертифікати та мають змогу відвідати Угорщину, а бонусом, наданим
угорською стороною, є рішення опублікувати роботи переможців у
провідному міжнародному науковому журналі.
Вітаємо переможців конкурсу Юлію Войтенко та Богдана
Парнева, а також дякуємо ректорові КУП НАНУ, професорові
Ю. Бошицькому за проведення конкурсу і винагороду!

Переможці конкурсу
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КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

Фріда Кало «Насправді, навіщо

мені ноги, якщо у мене є крила, щоб літати?»...

Фріда Кало народилася в Мехіко у 1907 році. Вона третя дочка
Гулермо і Матильди Кало. Батько – фотограф, за походженням –
єврей, родом з Німеччини. Мати – іспанка, народжена в Америці.
Фріда Кало у шість років захворіла на поліомієліт, після чого залишилася кульгавість. «Фріда – дерев'яна нога» – жорстоко дражнили її однолітки. А вона наперекір усім плавала, грала з хлопцями
у футбол і навіть займалася боксом. На ногу вона надягала по 3–4
панчохи, щоб виглядати немовби здорова. Фізичні вади допомагали приховувати штани, а після заміжжя – довгі національні сукні,
які так подобалися її чоловіку Дієго. Вперше Фріда з'явилася в такій сукні на їх весіллі, позичивши її у служниці.
…Автокатастрофа сталася дощовим вечором 17 вересня 1925
року. Автомобіль, в якому Фріда їхала зі своїм шкільним приятелем, зіткнувся з трамваєм. Удар був таким сильним, що хлопця викинуло з машини. Але він легко відбувся лише контузією. А Фріда
...Зламаний залізний прут трамваю встромився в живіт і вийшов у
паху, роздрібнивши тазостегнову кістку. У трьох місцях був ушкоджений хребет, зламані два стегна, нога. Лікарі не могли поручитися за її життя. Фріді Кало було 18 років. І вона перемогла.
Почалися болісні місяці нерухомої бездіяльності. Саме в цей час вона попросила в батька пензля
і фарби. Для Фріди зробили спеціальний підрамник, що дозволяв писати лежачи. Під балдахіном
ліжка прикріпили велике дзеркало, щоб Фріда могла бачити себе. Вона почала з автопортретів: – «Я
малюю себе, оскільки багато часу проводжу на самоті».
У 22 роки Фріда вступає у найпрестижніший інститут Мексики (національну підготовчу школу).
На 1000 студентів взяли лише 35 дівчат. Там Фріда зустрічає майбутнього чоловіка Дієго Ріверу, який
тільки-но повернувся із Франції.
У день весілля Дієго показав свій вибуховий характер. 42-річний наречений трохи перебрав текіли
і почав стріляти з револьверу в повітря. Умовляння лише розпалювали художника, що розгулявся.
Трапився перший сімейний скандал. 22-річна дружина пішла до батьків. Проспавшись, Дієго просив
вибачення і був прощений.
Молодята переїхали до своєї першої квартири, а згодом у знаменитий «блакитний будинок» на
вулиці Лондрес у «богемному» районі Мехіко, де вони прожили багато років.
Їх сімейне життя вирувало пристрастями. Вони не завжди могли бути разом, але ніколи – окремо. Їх
зв'язували відносини, за словами одного з друзів, «пристрасні, одержимі та часом болісні».
У 1934 році Дієго Рівера зрадив Фріду з її молодшою сестрою, яка позувала йому. Зробив це відкрито,
розуміючи, що ображає дружину, але відносин з нею поривати не бажав. Удар для Фріди був жорстоким.
Гордовита, вона своїм болем не бажала ділитися ні з ким – лише виплеснула цей біль на полотно.
Вийшла картина, можливо, найбільш трагічна в її творчості: оголене жіноче тіло посічене кривавими ранами. Поруч з ножем у руці, з байдужим обличчям той, хто завдав ці рани. «Всього-то
кілька подряпин!» – назвала полотно іронічна Фріда.
Після зради Дієго вона вирішила, що теж має право на любовні захоплення. Це розлютило
Ріверу. Дозволяючи собі вольності, він був нетерпимий до зрад Фріди, оскільки був хворобливо
ревнивий. Якось, побачивши дружину з американським скульптором
Ісаму Ногучи, Дієго вихопив револьвер, але, на щастя, не вистрілив.
Романтичним ореолом овіяні відносини Фріди Кало з Троцьким. Мексиканська художниця захоплювалася
«трибуном російської революції», важко переживала його вислання з СРСР і
була щаслива, що завдяки Дієго Рівері
він знайшов у Мехіко притулок.
У січні 1937 року Лев Троцький і
його дружина Наталія Сєдова зійшли
на берег у мексиканському порту Тампіко. Їх зустрічала Фріда – Дієго лежав
тоді в госпіталі.
Художниця привезла їх до свого
«блакитного будинку», де вони знайшли, нарешті, тишу і спокій.
Яскрава, цікава, приваблива Фріда (після декількох хвилин спілкування її хворобливих каліцтв
вже ніхто не помічав) миттєво полонила гостей. Майже 60-річний революціонер захопився нею

як хлопчисько. Він усіляко намагався висловити свою ніжність. Начебто ненароком торкався до її
руки, то потай торкався під столом її коліна. Писав палкі записки і, вклавши їх у книгу, передавав
прямо на очах своєї дружини і Дієго.
Наталія Сєдова про любовну авантюру здогадувалася, а Дієго, кажуть, так ніколи і не дізнався про неї. «Я
дуже втомилася від старого», – сказала одного разу Фріда в колі близьких друзів і обірвала недовгий роман.
Більше всього в житті Фріда любила саме життя – і це магнітом притягувало до неї чоловіків
та жінок. Незважаючи на болісні фізичні страждання, вона іскрилася гумором, могла реготати
до знемоги, жартувати над собою, розважатися і від душі гуляти. І лише, взявши пензля до рук,
дозволяла собі міркувати про неминуче.
Вона мріяла про дитину, але страшна травма не дозволила їй мати дітей. Три вагітності – а це був
справжній подвиг в її положенні, закінчилися трагічно. І тоді вона стала малювати дітей. Найчастіше
– мертвих, хоча більшість її картин, натюрмортів, пейзажів пронизані сонцем і світлом.
Фріда була комуністкою. Вона вступила в мексиканську компартію в 1928 році, але через рік вийшла з
неї слідом за виключенням Дієго Рівери. А через десять років, вірна своїм ідейним переконанням, знову
вступила в компартію. У її будинку на книжкових полицях стояли пошарпані, зачитані до дірок томи
Маркса, Леніна та Сталіна, поруч роботи Зінов'єва видані у 1943 році в Мехіко, тут же – публіцистика
Гроссмана, присвячена Великій Вітчизняній війні, і абсолютно несподівана «Генетика в СРСР».
У їх спальні висіли великі портрети основоположників марксизму-ленінізму та найбільш обдарованих їх послідовників. Зокрема, Мао Цзедуна в гарній дерев'яній рамі. Інвалідний візок стоїть
поруч з підрамником, на полотні незакінчений портрет Сталіна. Вождь зображений суворим, з насупленими бровами, у білому парадному кітелі, з одним золотистим маршальським погоном. Другий погон Фріда намалювати не встигла.
Пошкоджений хребет постійно нагадував про себе. Періодично Фріді Кало доводилося
лягати в госпіталь, мало не постійно носити спеціальні корсети. У 1950 році їй зробили сім
операцій на хребті, і довгих дев’ять місяців вона провела на лікарняному ліжку. Тепер вона
може пересуватися лише в інвалідному візку.
Через два роки – нова трагедія: їй ампутують до коліна праву ногу. І, як розрада, у 1953 році проходить перша персональна виставка художниці. Вона щаслива. Фріда, як завжди, посміхається і трішки
кепкує над собою. Ось, мовляв, яка я знаменитість. Не гірше Рівери...
А вдома в крихітній спальні (її оберігають охоронці «блакитного будинку») на стелі пурхають великі яскраво-намальовані метелики. Дивлячись на них, Фріда заспокоюється, болі вщухають, і вона
засинає, щоб прокинувшись знову взятися за пензля.
На жодному автопортреті Фріда не посміхається: серйозне, навіть скорботне обличчя, зрощені
густі брови, трохи помітні чорні вусики над щільно стиснутими чуттєвими вустами. Ідея її картин зашифрована в деталях, тлі, фігурах, що з'являються поруч з Фрідою. Символіка художниці,
стверджують мистецтвознавці, спирається на національні традиції та тісно пов'язана з індіанською міфологією доіспанського періоду.
Фріда блискуче знала історію своєї батьківщини. Безліч справжніх пам'яток стародавньої культури, які Дієго і Фріда збирали все життя, знаходиться нині в саду «блакитного будинку». Кам'яні ідоли, такі ж кам'яні
тварини схоронилися під пальмами та кактусами. Тут і там визирають індіанські маски. Є навіть рідкість для
певного етнографічного музею – кам'яна плита з кільцем для гри в м'яч, стародавня та зовсім безневинна забава мексиканських індіанців.
Померла Фріда Кало 13 липня
1954 року від запалення легенів,
через тиждень після того як відзначила своє 47-річчя. Наступного дня
близькі зібрали її улюблені прикраси, у тому числі старовинне, ще
доколумбових часів, намисто, дешевенькі прості речі з морських черепашок, які особливо їй подобалися,
і поклали все це в сіру труну, Труну
накрили чорною ковдрою, яка спускалась до самої підлоги осипаної
червоними трояндами. Однокласник
Фріди Кало Артуро Гарсіа Бустос,
як і вона, захоплений революційними ідеями, приніс червоний прапор з
серпом і молотом у центрі білої зірки
і поклав його на труну, чим викликав
обурення у присутніх. Прапор було
прибрано. Поруч з Дієго Ріверою стояли, зокрема, колишній Президент Мексики Ласаро Карденас, відомі художники, письменники Сікейрос, Емма Уртадо, Віктор Мануель Вільясеньор.

Джордж Гершвін ─ геній XX століття

Ця історія почалася ще
здавна у 1893 році. На пароплаві, що здійснював рейс за
маршрутом Санкт-Петербург
– Нью-Йорк, кравець Марк
Гершович познайомився з дочкою кушніра Розою Брускін.
Вони виїжджали з Росії, рятуючись від погромів, постійних
принижень та злиднів, сподіваючись на краще життя.
Молоді люди одружились
два роки потому і влаштувались у дерев'яному будинку на
Снедікер-авеню в Нью-Йорку.
Там з'явився на світ їхній первісток Ізя, якого батьки на американський манер називали Айрою. А 26 вересня 1898 року
Роза народила ще одного хлопчика Яшу. Весь світ знає його
як Джорджа Гершвіна – класика музики XX століття та короля
бродвейських і голлівудських мюзиклів.
Хлопчик ріс вуличним шибеником, до того ж і навчався дуже
погано. «Господи, що ж вийде з цього хлопця!» – патетично
вигукував тато Гершович. Однак все несподівано змінилося,
коли на концерті у школі Яша вперше почув відомого скрипаля Макса Розенцвейга. Півтори години після концерту чекав
Джордж соліста, не звертаючи уваги на дощ, а зрозумівши, що
той пішов іншим шляхом, помчав до нього додому.
Вони стали добрими друзями. «Макс відкрив для мене світ музики», – згадував композитор. У будинку Розенцвейгів Джордж
самостійно навчився грати на фортепіано, підбираючи по слуху
популярні мелодії. Батьки декілька разів намагалися найняти йому
вчителів, проте відносини з ними у Джорджа не складалися. І лише
вчитель Чарльз Хамбіцер виявився саме тим вчителем, який був
потрібен майбутньому композитору.
У 15 років він знайшов роботу піаніста-акомпаніатора у
видавництві «Ремік і К». Незабаром у нього з'явилися знайомства в театральних колах. У 1918 році Джордж Гершвін
поставив на Бродвеї свій перший мюзикл. Закінчилося все
провалом, втім, молода людина не засмутилася. Він завалював бродвейських продюсерів своїми творами. Нарешті, у
1924 році, йому посміхнулася вдача. Мюзикл на його музику
«Дитинко, будь розумницею» («Lady, Be Good») став справжнім бродвейським хітом. Для цього шоу Гершвін написав
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композицію «Коханий мій» («The Man I love»), яку багато хто
вважає однією з найкращих любовних балад XX століття.
До речі, ця композиція, як і всі інші пісні та мюзикли Джорджа
Гершвіна, написана на вірші його старшого брата Айри – професійного поета і літератора. «Рапсодія в стилі блюз» і мюзикл «Lady,
Be Good» принесли гарні прибутки. Це дозволило родині Гершвіна
переїхати з глухого району у власний п'ятиповерховий будинок на
103-й вулиці, а Джорджу – вирушити у подорож по Європі.
У Парижі він знайомиться з видатним французьким композитором Морісом Равелем і навіть намагається умовити метра дати
йому декілька занять з композиції: – «Але навіщо вам навчатися?
– запитав Равель. – Ви і так відомі». «Скільки ви заробляєте? – Сто
тисяч доларів на рік, – зніяковіло відповів Джордж Гершвін. – Невже! – вигукнув Равель, – тоді я хотів би сам брати у вас уроки!» З
поїздки по Європі Гершвін повернувся вже з готовою симфонічною
поемою «Американець у Парижі», яка була виконана у філармонійному суспільстві Нью-Йорка. Багато мелодій Гершвіна згодом
використовували для написання пісень. А в 1951 році, коли Джорджа вже не стало на світі, режисер Вінсент Мінеллі зняв чудовий
мюзикл «Американець у Парижі» на пісні братів Гершвінів: про
любов художника Джері Маллінага і чарівної француженки Ліз.
Головну роль зіграв Джин Келлі. «Американець у Парижі» досі незмінно входить до п'ятірки найкращих фільмів-мюзиклів усіх часів
і народів. До речі, в ньому звучить ще один вічно зелений шлягер
Гершвіна «The Foggy Day».
Кажуть, що час розставляє все на свої місця! Нині Джордж
Гершвін визнаний геній XX століття. Однак славослів’я та серйозні музикознавчі статті та книги затуляють образ справжнього
Гершвіна – веселої, легковажної людини, до того ж блискучого
оповідача і дотепника. Якось один його приятель-піаніст, вирушивши в гастрольну подорож до Близького Сходу, раптово повернувся на батьківщину. При зустрічі з Джорджем він пояснив,
що змушений був перервати гастролі й виїхати, оскільки його
двічі обстріляли араби. «Та що ти кажеш! – здивувався Гершвін.
– Ніколи не припускав, що араби так добре знаються на музиці!». Ну і, звичайно ж, не можна не сказати про Джорджа Гершвіна – Дон Жуана. Його романи з акторкою Полет Годар (яку він
благав покинути свого чоловіка Чарлі Чапліна) та французькою
кінозіркою Симон, а також красунею танцівницею Маргарет
Монс – були головною тематикою світської хроніки того часу.
Однак Гершвін не кохав жодну жінку до такої міри, щоб на ній
одружуватися. Його старий друг Оскар Левант якось сказав: «Послухай Джордж, якби тобі довелося почати життя з самого початку,

ти що, знову закохався б лише в себе?». Тим не менш, численні
романи були, по визнанню Гершвіна, головним джерелом його
натхнення. На початку XX століття він написав мюзикл «Забавна мордочка» («Funny Face»): про фотографа Діке, який
знайомиться з дівчиною, що продає книжки, й перетворює її
на супермодель. Головні ролі на Бродвеї зіграли Фред і Адель
Астер. До речі, через багато років режисер Стенлі Донен зняв
фільм «Забавна мордочка» все з тим же Фредом Астером. А
його партнеркою на цей раз стала Одрі Хепберн.
Ну, а почалося все з того, що якось вночі композитора мучило
безсоння, і він вирішив трохи почитати. Тоді на очі йому і потрапила історія про негритянських Ромео і Джульєтту (п'єса Дю Боса
Хейворда «Поргі і Бессі»).
Вже пізніше, після бродвейської прем'єри 10 жовтня 1935 року
в «Алвін-театрі», критики назвали новий твір Гершвіна пекельною
сумішшю з блюзів, духовних гімнів, джазу, європейської класичної
музики та вуличних наспівів. Ще одним закидом стало співчутливе
і шанобливе ставлення до чорних героїв опери. Тоді Америка не
була настільки політкоректно, як зараз.
До речі, майбутній шедевр приніс класику досить серйозний
збиток у 10 000 доларів. «Нічого страшного, – сказав з посмішкою
Джордж Гершвін своєму засмученому продюсеру: – «Я гадаю, що
років через п'ятдесят Поргі і Бессі обов'язково принесуть прибуток». Власне, так воно і сталося.
Колосальна нервова напруга під час роботи над «Поргі і Бессі»
виснажили сили Джорджа, він не міг ні їсти, ні спати. Зовні він
майже не змінився, але став дуже дратівливий і з часом виглядав
втомленим. Він став забувати ноти і навіть не міг пригадати щойно
написані фрагменти. Дев’ятого липня 1937 лікарі виявили у нього
симптоми пухлини головного мозку.
Життя Джорджа Гершвіна обірвалося раптово і трагічно. Те, що
почалося з простого головного болю, раптово переросло у хронічну і серйозну хворобу. Коли Гершвін почав забувати цілі частини
своїх творів, його друзі та рідні порадили звернутися до лікаря,
який поставив діагноз «пухлина мозку» і наполягав на операції.
Хірург, який спеціалізувався на операціях такого роду, вже був на
шляху до Каліфорнії, щоб врятувати життя свого видатного пацієнта, проте він запізнився. 11 липня 1937 року Джордж Гершвін
помер. Спадщина Гершвіна ніколи не втрачала своєї актуальності.
Його музика й досі лунає у бродвейських шоу та голлівудських кінострічках. До речі, у 1945 році з'явилася перша кінострічка про Джордж Гершвіна – «Рапсодія в стилі блюз», і,
природно, це був мюзикл.

КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

Воронцовський

Воронцовський палац – унікальний пам'ятник архітектури першої половини XІX ст. Він вражає яскравою своєрідністю архітектурних форм. Оригінальне планування, цікаве стильове рішення
кожного з корпусів, майстерність, з якою викладені стіни і, нарешті, обробка внутрішніх приміщень – все це захоплює вже не одне
покоління шанувальників прекрасного. При цьому був настільки
майстерно використаний рельєф місцевості, що, здається, палац
зростає з навколишньої природи. Палац будувався з 1830 по 1848
рік, як літня резиденція державного діяча Росії, генерал-губернатора Новоросійського краю Михайла Воронцова (1782–1856 рр.).
Палац був побудований за проектом англійського архітектора
Едуарда Блора (1789–1879 рр.). Йому належать проекти Вестмінстерського абатства, частини фасадів Букінгемського палацу. На
будівництві палацу використовувалась в основному праця кріпа-

ків з Володимирської та Московської губерній. Це були потомки
каменотесів і каменерізів, що передавали з покоління в покоління
мистецтво зведення прекрасних білокам'яних соборів. Основний
будівельний матеріал – діабаз магматичного походження, зеленувато-сірого забарвлення, під колір гір та вічнозеленої рослин-

палац

ності – брався з природних розсипів в Алупці. Навіть фундаментом палацу частково послужили діабазові скелі. Це дуже твердий
за своєю природою камінь, майже в два рази твердіше граніту і
дуже примхливий в обробці. Невірний удар молотка майстра –
і вся робота марна. З величезних безформних брил висікалися
рівні блоки для стін і складні по малюнку прикраси. Ретельно
шліфувався діабаз для оформлення внутрішніх приміщень.
Всі роботи проводилися вручну, примітивними інструментами.
Серед кріпосних було багато талановитих майстрів – підрядчик
Гаврило Полуектов, ліпник Роман Фуртунов, столяри Яким Лапшин, Максим Тисленко, Наум Мухин та ін. Вдалося встановити
імена понад 300 кріпаків, які працювали на будівництві палацу,
який замислювався як уособлення багатства та знатності власників, а став прекрасним пам'ятником праці й таланту архітекторів,
художників, чудових майстрів з народу. Споруда палацу почалося
зі столового корпусу (1830–1834 рр.). Центральний корпус зводився в 1831–1837 рр. З 1841 по 1842 рік до їдальні була прибудована
більярдна. А з 1838 по 1844 рік будувалися гостьовий корпус, східні флігелі, всі башти палацу, п'ятикутник господарських корпусів
та оформлявся Парадний двір. Останнім був побудований бібліотечний корпус (1842–1846 рр.). Гостьовий корпус згодом отримав
назву Шуваловського, оскільки в правій його частині розташову-

У КУП НАНУ відбулася персональна

виставка картин «Зачаровані Карпати»

закарпатського художника
Ю. Сяркевича

Під особистим патронатом ректора КУП НАНУ Ю. Бошицького
в Університеті діє загальноуніверситетська програма «Інтелектуальна
власність в Україні – перлини живопису для студентської молоді».
Напередодні проведення персональної виставки закарпатського художника Ю. Сяркевича
«Зачаровані Карпати» відбулося
засідання загальноуніверситетської відбіркової комісії. Традиційно студентська громада
обирає кілька творів мистецтва,
що увійдуть до фонду картинної
Під час вручення сертифікату учаснику виставки
галереї університету. У голосуванні взяли участь понад 222 студенти КУП НАНУ, які із восьми запропонованих картин
обрали дві картини Ю. Сяркевича – заслуженого художника України, члена Національної
спілки художників України, постійного учасника міжнародних пленерів на Закарпатті. Роботи художника виставлялися у Польщі, Словаччині, Угорщині, Югославії, Румунії, Франції та Сполучених Штатах Америки.
Ю. Бошицький сердечно привітав усіх присутніх з проведенням даної виставки та зазначив,
що цей проект створено для студентів та всіх тих, хто цікавиться мистецьким життям нашого
суспільства. Він має інформаційний та духовно збагачувальний характер і спрямований
на залучення студентської молоді до перлин сучасного українського мистецтва, сприяє
поглибленню духовності студентів, їх ерудиції та професійних практичних знань.
До присутніх з вітальними словами звернулася проректор з наукової роботи О. Чернецька,
яка наголосила, що зазначений вище проект та дана виставка є дуже важливими аспектами
для навчально-виховного процесу студентів.
Від професорсько-викладацького складу КУП НАНУ виступила доктор культурологічних наук
О. Кодьєва. Вона зазначила, що у творчості Ю. Сяркевича присутні три джерела: творчий
метод реалізму, закарпатська школа живопису та його особиста творча манера, все це вдало
поєдналося та синтезувалося
в красу, що предстала перед
учасниками виставки.
Також до митця звернулися
почесні гості КУП НАНУ, зокрема, заступник голови Німецького
клубу економіки З. Рошдорф та
виконавчий директор Товариства
«Закарпатці в Україні», віце-президент Товариства «Україна–Болгарія», заслужений працівник сфери
послуг України, доцент кафедри
готельно-ресторанної справи Київського університету управління та
підприємництва Х. Роглєв.
Фото на згадку

валися покої дочки Воронцова Софії Михайлівни, в заміжжі графині Шувалової. Найбільший обсяг земельних робіт було здійснено з 1840 по 1848 рік за допомогою солдатів саперного батальйону
при споруді терас парку перед південним фасадом палацу. Влітку
1848 року на центральних сходах, які ведуть до головного входу,
були встановлені скульптурні фігури левів, виконані в майстерні
італійського скульптора Джовані Боннані. Левова тераса завершила будівництво й оформлення палацового ансамблю. У цілому ж
Воронцовський палац нараховує 150 приміщень.
Три покоління родини Воронцових володіли Алупкою аж до Жовтневої революції. Остання господиня маєтку Е. Воронцова у 1905
році розмістила в корпусах палацу санаторій, для поранених на
японській війні, а в 1914 році – госпіталь для інвалідів першої світової війни. Після революції палац націоналізували. Краса і багатство
будівлі спонукали більшовиків створити в палаці музей, який і був
відкритий у 1925 році. Палац став єдиним музеєм після революції
на Південному березі, сюди звозили картини, посуд, меблі з інших
палаців Криму. Під час війни Гітлер подарував палац Фельдмаршалу
Манштейну – завдяки чому палац практично не постраждав.
Щоправда частина колекції виявилася розкрадена.
У лютому 1945 року в ньому проходила Кримська (Ялтинська)
конференція керівників трьох союзних держав СРСР, США та Великобританії. Алупкінський палац став резиденцією англійської
делегації. Основна робота конференції проходила в Лівадії, але
попереднє обговорення питань, що виносяться на порядок денний, велося на нарадах міністрів закордонних справ почергово в
місцях розташування кожної делегації. Двічі ці наради збиралися
в парадній їдальні Алупкінського палацу. Саме тут восьмого лютого 1945 року було остаточно визначено кількість країн–учасниць
установчої конференції Організації Об'єднаних Націй, час і місце її
скликання. Після звільнення палац став дачею НКВС, потім профспілковим санаторієм, а з 1956 року знову музеєм. Сьогодні музейна колекція налічує 25 тисяч експонатів. У музеї існує кілька постійних експозицій. Основна – парадні інтер'єри з їх декоративним
оформленням, повністю зберегли свою первинну обробку, предмети прикладного мистецтва: художні меблі, вироби з порцеляни
та бронзи, твори живопису та скульптури.

У КУП НАНУ відбулась персональна
виставка картин професора

П. Легкоступа

У рамках проекту «Інтелектуальна власність в Україні – перлини
живопису для студентської молоді»
16 листопада 2012 року в Київському університеті права Національної
академії наук України відбулось відкриття персональної виставки ректора Університету Святих Кирила і
Мефодія, професора П. Легкоступа
(Велико Тирново, Болгарія).
Художник провів понад 70 самостійних виставок у Болгарії,
Франції, Австрії, Бельгії, Росії,
Німеччини, Швеції, Сербії, Чорногорії та Македонії. Його роботи
входять до колекцій, зокрема: Національної художньої галереї (м. Софія); Художніх
галерей у м. Велико Тирново та м. Разграді; Культурного центру A.M.O.R.C у Парижі (Франція);
Болгарського культурно-інформаційного центру в
Москві; фундації «ARTKIBIUS» в Бельгії та ряду
приватних колекцій в Болгарії та за кордоном.
З вітальним словом до всіх присутніх звернувся ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький,
який підкреслив, що подібний проект був створений для духовного збагачення студентів та колективу нашого вищого навчального закладу. Всебічна
обізнаність майбутньої юридичної еліти країни
стане запорукою гарного старту та упевненого торування стежки у подальшій кар’єрі.
На захід завітали почесні гості КУП НАНУ, зокрема: Ю. Кармазін – народний депутат України,

Під час відкриття виставки
перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань
правосуддя; Ю. Сєдих – президент Товариства «Україна–Болгарія», доктор філософії, професор, академік,
почесний доктор КУП НАНУ; Б. Дурняк – ректор
Української академії друкарства, доктор технічних
наук, професор; М. Ільїн – голова правління Федерації всесвітнього миру; В. Протоієрей – проректор
з наукової роботи Київської православної богословської академії, кандидат богословських наук, доцент;
Т. Коцеба – голова правління Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир в усьому
світі»; В. Гудов – член Товариства «Україна–Болгарія», художник, член спілки журналістів України;
Х. Роглєв – віце-президент Товариства «Україна–Болгарія», заступник завідуючого кафедри, доцент кафедри готельно-ресторанної справи Київського університету управління та підприємництва; А. Токарєв
– член Спілки художників України,
художник-живописець, графік, монументаліст; І. Лисенко-Ткачук –
заслужений діяч мистецтв України,
професор Академії керівних кадрів
культури та мистецтв; О. Щепчук –
начальник інформаційного центру
Української академії друкарства;
Ігумен Сільвестр – викладач Київської духовної академії і семінарії.
Студенти та професорсько-викладацький склад щиро вдячні ректорові університету, професорові
Ю. Бошицькому за організацію виПартнерство між університетами ─ налагоджено!
ставки професора П. Легкоступа.
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ВИДАТНІ ЮРИСТИ ‒ХУДОЖНИКИ
Фердінанд фон Кобелль

Інтелектуальна власність в Україні:
проблеми теорії та практики: Збірник
матеріалів науково-практичної конференції (24 лютого 2010 р.). Вип. 1 /
Національна академія наук України,
Київський університет права та
Міжнародний центр правових проблем
інтелектуальної власності при Інституті
держави і права ім. В.М. Корецького. –
К.: Вид-во Європейського університету,
2012. – 156 с.
У матеріалах першої науково-практичної конференції,
присвяченої актуальним проблемам інтелектуальної власності, опубліковані статті провідних правознавців, молодих
учених та аспірантів. У збірнику проаналізовано теоретичні
та практичні проблеми становлення та розвитку законодавства України та міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема: проблеми правового регулювання промислової власності; винахідництва; комерційних позначень; авторських відносин; програмного забезпечення; кабельного мовлення та ряду аспектів суміжних
прав; міжнародної охорони інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність в Україні:
проблеми теорії та практики: Збірник
матеріалів науково-практичної конференції (22 лютого 2011 р.). Вип. 2 /
Національна академія наук України,
Київський університет права та
Міжнародний центр правових проблем
інтелектуальної власності при Інституті
держави і права ім. В.М. Корецького. –
К.: Вид-во Європейського університету, 2012. – 142 с.
Мала енциклопедія кримінального права містить
визначення кримінально-правових понять, що використовуються у Загальній частині Кримінального кодексу
України, та у теорії кримінального права; латинські
крилаті фрази з кримінального права, а також список
наукової літератури і нормативних актів України.
Кодьєва О. П. Мистецтво як змінена форма свідомості: Навчальний
посібник / За заг. ред. О.В. Потєхіна;
Національна академія наук України,
Київський університет права. – К.:
Вид-во Європейського університету,
2012. – 207 с.
Посібник присвячений деяким
аспектам свідомості, зміненої з її звичайним станом – станом буденної свідомості. Серед багатьох форм зміненої свідомості автор
посібника обрав для розгляду мистецтва як таку форму,
що відграє надзвичайно вважливу роль у розбудові культури, зокрема, української. Задля кращого розуміння сутності творення художника автор вдається до аналізу основних категорій та понять естетики. Піднімаючи людину
над буденністю, мистецтво активізує людську чуттєвість,
виховує найкращі моральні якості людини. Знання механізму дії творчої діяльності необхідні майбутньому юристу. Для студентів юридичних та інших гуманітарних спеціальностей, які бажають розширити і поглибити знання з
курсу «Естетика» з позицій сучасної науки.

Фердінанд фон Кобелль (1740–1799 рр.) –
німецький живописець, гравер, родоначальник
відомої родини німецьких живописців Кобеллів.
Він народився у 1740 році в м. Мангейм
(Німеччина). Дотримуючись сімейної традиції,
одержав гарну юридичну освіту та став секретарем при дворі курфюрста в Мангеймі. Карл
Теодор (курфюрст), який правив на той час, підтримував художників, архітекторів, музикантів. За час його правління були створені унікальні будівлі та інтер’єри Курфюрстського
палацу, над створенням яких працювали найвідоміші творці
свого часу: італійські, французькі, фламандські та німецькі архітектори, скульптори та художники вклали свій талант в оформлення інтер’єрів палацу, облаштування фасадів і території навколо замка. Згодом Кобелль вступив до Мангеймської академії, де
навчався у майстерні відомого майстра Вершафельта. У 1764 році
він був призначений декоратором придворної Опери. Під час
поїздки до Парижа (1768–1770 рр.) він удосконалює своє мистецтво у німецького гравера Р. Білля. У його роботах спостерігається вплив голландського пейзажу, зокрема, творів Я. ван Рейсдала.
Художник пише декілька панно для Швенцигена, створює драматичні за атмосферою пейзажі в стилі Евердингена та Рейсдала
(«Гірський пейзаж з водоспадом», «Міст через Майн»).
Творчість художника залишалася досить обмеженою до створення
ним циклу творів в Ашаффенбурзі, у роботі над яким Фердінанду
допомагав його син та учень Вільгельм, який згодом став відомим
художником. Художні твори батька та сина Кобеллів зберігаються
нині в Мюнхенській новій пінакотеці та музеї Ашаффенбурга. Ці
твори зі всією визначеністю затверджують реалістичний пейзаж в
німецькому живописі ХVІІІ століття. Заслугою Фердінанда Кобелля
стало також засвоєння тонального колориту, вміння чітко передавати
красу рідної природи. За відтворенням різноманітних настроїв природи його полотна випереджають твори майстрів романтизму.
Жан Дезіре Гюстав Курбе
Жан Дезіре Гюстав Курбе (1819–1877 рр.) – французький живописець, пейзажист, жанрист і портретист. Один з найвідоміших художників Франції XIX
століття, ключова фігура французького реалізму.
Гюстав Курбе народився у 1819 році в Орнані, містечку з населенням понад трьох тисяч чоловік, розташованому у Франш-Конте поблизу швейцарського
кордону. Його батько, Режіс Курбе, володів вино-

Кумедні закони, звичаї та традиції світу

Неймовірні, часто смішні, а інколи відверто недолугі закони країн світу виглядають часом як кепкування над добропорядними громадянами. На розважальній сторінці «Калейдоскопу університетських подій» вже багато разів висвічувались перли законодавства Сполучених
Штатів Америки, але, враховуючи, що правова система США відрізняється тим, що кожен штат має власні закони, і майже всі вони історично зберігаються. Пропонуємо вашій увазі ще декілька цікавих законів.
Для штату Огайо ситуація, при якій в автомобілі закінчується пальне, є незаконною. Мешканцям цього штату заборонено кидатися рептиліями.
У місті Оскфорд (штат Огайо) жінкам не можна роздягатися, стоячи перед портретом чоловіка.
У Форт-Медісоні (штат Айова) пожежники зобов’язані провести 15-ти хвилинне тренування перед кожним виїздом на пожежу, а у
Сент-Луїсі пожежникам не можна рятувати оголених жінок, а також жінок вдягнених у халат або нічну сорочку.
У місті Омаха (штат Небраска) офіційно заборонено продавати дірки від бубликів.
У Лос-Анжелесі чоловік не має права бити дружину ременем ширше двох дюймів, не отримавши від неї попередньої згоди.
А в Голлівуді є особлива постанова, що забороняє проганяти по вулицях понад двох тисяч овець.
У Монтані заборонено перевозити в кабіні вантажівки овець. Єдиний виняток – якщо вівці їдуть у супроводі пастуха.
У Техасі заборонено стріляти по бізонам з другого поверху готелю.
А в Міннесоті вам загрожує потрапляння до в'язниці за те, що ви спите голим.

Англійська мова для юристів-міжнародників: Навчальний посібник /
Батіна І. А., Мушак Н. Б., Понікаревич
Н. М., Тесленко Ю. В., Шпаченко В.
П.; Національна академія наук,
Київський університет права. – К.:
Вид-во Ліра-К, 2013. – 232 с.

Кросворд
По горизонталі:
7. Обставина, яку ніхто заздалегідь не може передбачити. 8. У Російській імперії
(до 1917 року) записи актів громадянського стану. 9. Активи компанії мінус її
боргові зобов’язання. 10. Напрям у науці, суспільно-політичній думці. 12.
Шахрайський вчинок. 13. Документ про присвоєння вченого звання. 14.
Державне утворення під самоназвою «Китайська республіка» на однойменному
острові. 15. Особливий вид покарання за кримінальні та політичні злочини (до
1917 року). 18. Угрупування у складі політичної партії. 20. Рубрика, розділ
тексту. 21. Предмет або істота, який вважався засновником племені. 22. Одна з
перших в Україні друкованих книг, створена у Львові друкарем Іваном
Федоровим. 24. У морському праві розрахунок збитку при аварії, що припадає
на вантажі, судно й фрахт відповідно до їхньої вартості й розподіляється між
вантажовласником і судновласником. 25. Спосіб припинення зобов’язання за
домовленістю сторін про зміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням
між тими ж сторонами.

Навчальний посібник призначений
для студентів та аспірантів, майбутніх
фахівців з міжнародного права. Матеріал
посібника спрямований на ознайомлення студентів зі специфікою їхньої майбутньої професії та охоплює питання захисту прав людини, офіційного листування, видів дипломатичних документів, дипломатичного протоколу та етикету. У
навчальному посібнику також розглядаються теми, спрямовані на набуття практичних навичок ведення офіційної
кореспонденції, ознайомлення зі структурними та лексикограматичними особливостями таких видів дипломатичної
діяльності, як вербальні ноти, міжнародні угоди, меморандуми, комюніке та спільні заяви.
«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.

По вертикалі:

Відповіді:
По горизонталі:
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градниками. У 1831 році майбутній художник почав відвідувати
семінарію, але його поведінка настільки контрастувала з тим, що
очікувалося від семінариста, що ніхто не брався відпускати йому
гріхи. Так чи інакше, у 1837 році за наполяганням батька Курбе
вступив до Collège Royal у Безансоні щоб отримати подальшу
юридичну освіту.
У 1839 році він вирушив до Парижа, давши батькові обіцянку, що
вивчатиме там юриспруденцію. У Парижі Курбе познайомився з
художньою колекцією Лувру. На його творчість, особливо ранню,
великий вплив мали голландські та іспанські художники, особливо
Веласкес, в якого він запозичив загальні темні кольори картин.
Курбе не став займатися юриспруденцією, а замість цього почав
заняття в художніх майстернях, насамперед у Шарля де Штейбена.
Згодом він відмовився від отримання художньої освіти та почав
працювати у майстернях Суіссі та Ляпена.
У майстерні Суісс не було спеціальних занять, студенти повинні
були зображувати оголену натуру, а їх художні пошуки не обмежувалися нічим. Такий стиль навчання добре підходив Курбе. У 1844
році перша його картина «Автопортрет з собакою» була виставлена
у Паризькому салоні. З самого початку художник показав себе
крайнім реалістом, і чим далі, тим сильніше й наполегливіше слідував цьому напрямку. У 1840-х роках він написав велику кількість автопортретів.
Між 1844 та 1847 роками Курбе кілька разів відвідав Орнан, а
також здійснив подорож до Бельгії та Нідерландів, де йому вдалося
встановити контакт з колекціонерами живопису. Одним з покупців
його робіт був голландський художник і колекціонер, один із
засновників Гаазької школи живопису Хендрік Віллем Месдах.
Згодом це заклало основи широкої популярності живопису Гюстава
Курбе за межами Франції. Приблизно в цей же період художник
встановлює зв'язки у паризьких артистичних колах.
Протягом усього свого життя, Курбе неодноразово відгукувався про
себе як про реаліста: «Живопис полягає в поданні речей, які художник
може побачити і торкнутися... Я чітко дотримуюсь поглядів, що живопис – гранично конкретне мистецтво, яке полягає лише в зображенні
реальних нам речей».
Курбе – автор декількох скандальних еротичних картин, які не
виставлялися, але були добре відомі сучасникам, зокрема
«Походження світу» та «Сплячі» органічно вписувалися в його
концепцію натуралізму.
Після падіння Комуни художник відсидів за вироком суду
півроку за гратами, а пізніше був засуджений до поповнення
витрат по відновленню зруйнованої за його участю Вандомської
колони. Це змусило його виїхати до Швейцарії, де він і помер
в злиднях у 1877 році.

1. Очевидець якої-небудь події, що був свідком у суді Київської Русі. 2. Юридична,
документальна основа відповідного права на певні дії, на особливий статус, на майно
тощо. 3. Облік векселів. 4. Фахівець, який здійснює дослідження у певній сфері знань.
5. Установа або підприємство, що випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові
гроші. 6. Особа, що складає екзамени у навчальному закладі, не навчаючись в ньому. 11.
Твердження, судження, істинність якого є самоочевидною. 12. Правозахисник. 16. Особа
без громадянства. 17. Вищий судовий та урядовий контролюючий орган стародавніх
Афін. 18. У римській міфології богиня щастя, долі, випадку. 19. Наука про загальний
розвиток народу, країни, суспільства. 22. Грошова сума, що видається в рахунок певних
платежів на певних умовах. 23. Найбільше місто Західного регіону України.
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