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сторінка ректора
Новації та перспективи розвитку
КУП НАН України
у 2013-2014 навчальному
році

Шановні викладачі, співробітники та студенти
Київського університету права НАН України!

Студентське життя

Сьогодні Київський університет права Національної академії наук України
– це сучасний, креативний, динамічний, повний ідей та розумних амбіцій,
завжди відкритий для співробітництва вуз.
Ми пройшли нелегкий, але
славний шлях від Вищої
школи права при Інституті держави і права
ім. В.М. Корецького
НАН України до єдиного навчально-наукового
комплексу
європейського типу
при НАН України,
де готують висококваліфікованих фахівців-юристів.
Багато
робиться для удосконалення процесу навчання,
якісної підготовки студентів, активно впроваджуються
новітні технології навчання. Студенти
виховуються на кращих академічних
традиціях, навчаються фундаментальним засадам права.
Незмінним залишається провідний
напрям роботи університету − формування національно-свідомої, культур-

Відбулась урочиста
церемонія посвяти
першокурсників у
студенти Київського
університету права
НАН України

Ректор КУП НАНУ, професор,
заслужений юрист України

новини наукового
життя
КУП НАНУ спільно з
Посольством Австрії в
Україні провели першу
міжнародну конференцію «Актуальність юридичних праць Ганса
Кельзена для сучасних
України та Австрії»

міжнародне співробітництво
КУП НАНУ провів
Міжнародну
науково-практичну конференцію у
Будапешті

майстер-класи
Майстер-класи
Йозефа Зігелє, генерального секретаря
НДО «Інститут європейського омбудсмана» (EOI)

новини рівненського інституту

новини ужгородського інституту

У РІ КУП НАН
України відбулася
посвята в студенти

КУП НАНУ провів
VІІІ Міжнародну
науково-практичну конференцію
«ЄВРОПЕЙСЬКА
ЮРИДИЧНА ОСВІТА І
НАУКА»

ної, прогресивної та творчої молоді.
Ми впевнено крокуємо вперед у пошуках інноваційних шляхів розбудови
національної системи освіти та подальших освітніх реформ і наукових
звершень.
Тож хочу висловити слова щирої вдячності усім,
хто присвятив своє
життя розбудові Київського університету права НАН України та відповідальній
освітянській справі, за самовіддану
працю на благо університету, за виховання молодого покоління. Адже саме ви
сприяєте формуванню
майбутніх юристів, від
яких залежить завтрашній
день нашої держави.
Вірю, що разом ми зможемо реалізувати важливі завдання, що стоять перед
сучасною українською юридичною освітою та наукою! Тому бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, впевненості у
власних силах, віри у свою країну, у свій
шлях до кращого майбутнього!

Ю. Бошицький

наші перемоги
Київський університет права
НАН України –
«Освіта та
кар'єра – 2013»

крок до
прекрасного
Презентація
персональної
виставки
Михайла Жарова
«Кримська
симфонія
кольору»

сторІнка ректора

Новації та перспективи розвитку
КУП НАН України у 2013−2014 навчальному році
В умовах реформування освіти в
Україні і переведення її на засади
Болонської декларації виникає потреба в глибокому
осмисленні
досягнень і прорахунків світового
досвіду та нових
обставин, що розгортаються в сучасному світі, для
ЮрІй ЛадиславовиЧ
усвідомлення та
Бошицький —
ректор Київського універси актуалізації мети,
завдань і засобів
тету права НАН України,
професор, заслужений юрист їхнього досягнення вищими навУкраїни
чальними закладами, які здійснюють підготовку юристів.
Нині надзвичайно актуальною є проблема
перебудови існуючої системи підготовки
правників, яка назріла на сучасному етапі
розбудови української держави, запровадження правових і ринкових реформ.
Сьогодні
завдання
Київського
університету права НАН України, перш
за все, полягають у тому, щоб дати
студентам повноцінні юридичні знання з
навчальних дисциплін, навички умілого
застосування теоретичних положень під
час практичної діяльності, сформувати
усвідомлення того, що із закінченням
навчального закладу процес пізнання
не завершується і лише безперервне
удосконалення своїх знань, систематичне
їх поповнення новими результатами
теорії та практики – ключ до успіху у
діяльності кожного юриста.
Сучасний КУП НАНУ живе у якісно
нових умовах, а саме у світі електронних
технологій. Більшість наших студентів
розуміють і відчувають вплив нового
електронного середовища. Використання
інформаційних технологій у житті
університету, зокрема у навчальному
процесі, дає змогу підвищити якість
підготовки та викладання навчального
матеріалу, створити викладачу додаткові
можливості для побудови індивідуальних
«освітніх траєкторій» студентів.
Доцільно навести приклад вдалого
запровадження
новітніх
технологій
при підготовці фахівців-юристів, що
використовуються упродовж тривалого
часу у Київському університеті права НАН
України. У 2007 році було започатковано
впровадження майстер-класів у сфері
юриспруденції як сучасної інноваційної
форми навчання студентів. До їх проведення
запрошуються найкращі вітчизняні та
іноземні фахівці із різних галузей права,
авторитетні юристи-практики. Тільки
упродовж цього навчального року студенти
мали змогу прослухати майстер-класи як
вітчизняних, так і авторитетних вчених
із США, Португалії, Бельгії, Франції,
Угорщини, Німеччини, Швейцарії, Іспанії,
Словаччини, Болгарії, Росії, Молдови тощо.
Одним із реалізованих новітніх завдань у
2013 році стало створення мультимедійних
аудиторій для впровадження інноваційних
комп’ютерних технологій, які відповідають
викликам сучасного інформаційного
суспільства і забезпечать високий рівень
якості юридичної освіти. Використання
комп’ютерів
для
контролю
знань
забезпечує підвищення ефективності
навчального процесу. Інший напрям
використання інформаційних технологій
пов’язаний із можливістю використання
мережі для здійснення віртуальних занять
із різних галузей права, можливістю
спостерігати за проведенням судових
засідань та в режимі онлайн спілкуватися
з викладачами з інших університетів як в
Україні, так і за кордоном, проведення онлайн 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.
У лекційних аудиторіях, читальних залах
бібліотеки підключено WI-FI, що дає
можливість студентам отримувати доступ
до нормативно-правової бази через мережу
Інтернет, у тому числі під час занять.
В університеті широко використовується електронна (дистанційна) форма
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навчання, яку часто називають «освітою
протягом усього життя» через те, що
більшу частину слухачів складають
дорослі люди. Більшість із них вже мають
вищу освіту, проте через необхідність
підвищення кваліфікації або розширення
сфери діяльності у дорослої аудиторії
виникає потреба швидко і якісно засвоїти
нові знання і набути навички роботи.
Електронна форма навчання та доступ
до освітніх ресурсів університету
реалізується через освітній веб-портал,
на якому розміщене віртуальне навчальне
середовище.
Практичну націленість теоретичної
підготовки забезпечують, передусім,
практичні заняття, на яких студенти
мають можливість вирішувати тести,
задачі, моделюють судові процеси тощо.
Також студенти проходять навчальну і
виробничу практики, починаючи з 2-го
курсу – у місцевих держадміністраціях, з
3-го курсу – в органах юстиції і з 4-го курсу
– в органах судової системи України – це
надає їм необхідні практичні навички.
Фактично університет забезпечує місцем
проходження практики всіх студентів.
Найкращі, які зарекомендували себе під
час проходження практики, починають
працювати з 3−4 курсу.
Покращує
навчальну
практику
студентів старших курсів і діяльність
юридичної клініки «Фенікс», яка була
створена у 2007 році. Її головними
напрямами
роботи
є
надання
безкоштовної
правової
допомоги
малозабезпеченим верствам населення з
різних галузей права.
Враховуючи плідну роботу у Союзі
юристів України, з 2012−2013 навчального року кращі студенти, які на
високому рівні володіють іноземною
мовою, проходитимуть практику у цій
організації з перспективою подальшого
працевлаштування. Крім того, студенти
факультету
міжнародних
відносин
матимуть змогу пройти стажування
в
муніципалітеті
міста
Кехнец
(Словаччина). Цю можливість гарантував
староста міста Йозеф Конколі, доктор
права, який є Почесним доктором
«HONORIS
CAUSA»
Київського
університету права НАН України».
За роки існування університету
підготовлені
висококваліфіковані
фахівці з права, які працюють в
державних органах, органах місцевого
самоврядування, у судах, прокуратурі,
надають адвокатські та нотаріальні
послуги, працюють юрисконсультами
в
приватних
фірмах,
установах,
громадських
об’єднаннях,
надають
юридичну
допомогу
населенню,
впроваджують у життя принципи
справедливості та поваги до особи.
Науково-дослідна робота Київського
університету права НАН України є
невід’ємною
складовою
діяльності
університету,
що
спрямована
на
задоволення потреб навчально-виховного
процесу і здійснюється з метою інтеграції
наукової, навчальної і виробничої
діяльності в системі вищої юридичної
освіти. Починаючи з 2010 року університет
щорічно проводить шість міжнародних
та всеукраїнських науково-практичних
конференцій:
«Наукові
читання,
присвячені пам’яті В.М. Корецького»,
«Сучасні проблеми правової системи
України»,
«Законодавство
України:
проблеми та перспективи розвитку»,
«Європейська юридична освіта і наука:
студентський вимір», «Актуальні проблеми
правотворення в сучасній Україні»,
«Сучасні проблеми гуманітаристики:
сучасні проблеми, комунікативні та
педагогічні стратегії». Три останні
проходять на базі наших відокремлених
підрозділів у Рівному та Ужгороді – у
Рівненському й Ужгородському інститутах
відповідно.
З метою активізації дослідницького
потенціалу університету, об’єднання
науковців у творче співтовариство
та
для
регулярного
обміну
науковою інформацією і визначення
перспективних
напрямів
наукових
досліджень у КУП НАНУ сформовані
науково-дослідні центри та лабораторії:
центр політологічних, гуманітарних

та прикладних досліджень, науководослідна лабораторія з права біоетики
та медичного права, а також сектори
права інтелектуальної власності та
екологічного права, кожен із яких має
власну історію та наукові здобутки.
Наприкінці 2012 року в університеті
створений
сектор
міжнародного
морського права.
Водночас, впродовж останніх трьох
років університет спільно з партнерами
виступає співорганізатором конференції,
яка проводиться у Словаччині та
Угорщині. У жовтні 2012 року, на
базі нашого університету, спільно із
Асоціацією юристів Росії та Асоціацією
юридичних вузів Російської Федерації
було проведено міжнародну науковопрактичну
конференцію
«Современные
парадигмы
юридической
компаративистики в аспекте развития
национальных
правовых
систем».
Новостворений сектор міжнародного
морського права став ініціатором та
організатором проведення 11 грудня 2012
року міжнародної науково-практичної
конференції
«Міжнародно-правові
проблеми
сучасного
торговельного
мореплавства».
Для
підвищення
зацікавленості
майбутніх студентів до юридичної
освіти та науки, сприяння розвитку
громадянського
суспільства
через
залучення молоді до обговорення
найбільш актуальних питань сьогодення,
ми провели Всеукраїнський конкурс
наукових робіт ім. В.М. Корецького
для учнів 11-х класів «Права людини в
сучасному світі: погляд молоді».
Креативним
досягненням
вузу
безперечно є підготовка циклу довідковоенциклопедичної літератури, а саме малих
енциклопедій. Так, уже вийшли у світ:
«Мала енциклопедія права інтелектуальної
власності» (2009), «Мала енциклопедія
теорії держави і права» (2010, 2012),
«Мала енциклопедія приватного права»
(2011), «Мала енциклопедія міжнародної
безпеки» (2012), «Мала енциклопедія
кримінального права» (2012), «Мала
енциклопедія конституційного права»
(2012), «Мала енциклопедія міжнародного
права» (2013). Нині готується до друку
«Мала
енциклопедія
господарського
права».
У квітні 2012 року за якісну видавничу
діяльність КУП НАНУ виборов Гранпрі у номінації «Видання підручників та
навчальних посібників нового покоління
профільних вищих навчальних закладів»
на Міжнародній виставці «Освіта і
кар’єра−2012».
Наукова бібліотека. Гордістю нашого
університету є також і бібліотека,
основним багатством якої є її фонди, що за
17 років із декількох десятків примірників
збільшились до 130 тисяч друкованих
видань та понад 2-х тисяч найменувань
електронних
документів.
Сьогодні
фонди наукової бібліотеки Київського
університету права НАН України
являють собою одне з найсучасніших
університетських зібрань юридичної
літератури. Велике наукове значення має
17-тисячний фонд періодичних видань
та наукових збірників, де зберігаються
не лише вітчизняні видання юридичного
спрямування, а й фундаментальні
зарубіжні правові журнали.
Інновацією діяльності університетської
бібліотеки є широке використання
електронного каталогу, який налічує
понад 30 тисяч бібліографічних записів,
а також впровадження цифрових
підручників, що стали для студентів і
викладачів таким же легкодоступним
та простим у використанні джерелом
інформації, як і звичайна книга.
Сучасні інформаційні технології, вдале
комплектування фондів створюють нові
можливості для розвитку бібліотеки,
забезпечують її роботу на більш
високому рівні, дозволяють поповнювати
інформацією важливі напрями діяльності
університету, навчальні дисципліни,
організацію
самостійної
роботи
студентів та науково-дослідну діяльність
викладачів.
Університетом видається «Часопис
Київського університету права», який

внесено до переліку фахових видань
у галузі юриспруденції. У часописі
запроваджено рубрику «Студентська
трибуна», де учасники студентського
наукового
товариства
можуть
представити науковій громадськості свої
творчі пошуки.
Для поширення серед студентів,
аспірантів та викладачів університету
новин із наукових і студентських
сфер, з метою інформування про
заходи та нові видання університету,
про новини у сфері юриспруденції, а
також мистецтва, літератури, класичної
музики та бібліотечних надходжень у
2009 році засновано університетський
інформаційно-аналітичний
вісник
«КУП» (Калейдоскоп університетських
подій).
Міжнародне співробітництво
–
стратегічний
напрям
розбудови
університету. З метою розробки та
впровадження стратегії міжнародної
діяльності університету, розширення
та поглиблення закордонних контактів,
сприяння
розвитку
міжнародного
співробітництва у сфері освіти та науки,
а також оптимізації пошуку грантів та
програм фінансування університетом
активно
здійснюється
міжнародна
освітня та наукова діяльність. У рамках
міжнародних зв’язків ухвалюються
угоди про співпрацю, основними
положеннями яких є обмін науковим
досвідом,
здійснення
студентських
обмінів, спільна дослідницька робота,
обмін науковою літературою та ін.
Доцільно наголосити на тому, що наші
міжнародні зв’язки плідно впливають
на наукову і навчальну роботу студентів
і викладачів. Після багаторазового
візиту і виступів з майстер-класами М.
Свантнера, директора відділу з питань
співробітництва з деякими країнами
Європи та Азії Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (Швейцарія),
КУП НАНУ отримав бібліотекудепозитарій Всесвітньої організації
інтелектуальної
власності
(WIPO).
Відкриття першої та єдиної в Україні
бібліотеки-депозитарію WIPO здійснено
у межах програми «WIPO Publications
Depository Library Program» та покликано
сприяти більш глибокому ознайомленню
фахівців у галузі інтелектуальної
власності з діяльністю WIPO, питаннями
правового регулювання та захисту
інтелектуальної власності.
Починаючи з 2011 року, здійснюється
підготовка магістрів за спільними
магістерськими програмами з Варненським
вільним
університетом
«Черноризец Храбр» (Болгарія): «Право
Європейського Союзу» та «Міжнародне
право і безпека». Київський університет
права − єдиний вищий навчальний
заклад України, який реалізує спільні
магістерські програми з міжнародного
права з цим університетом. У 2013 році планується розширення переліку
магістерських програм зі згаданим
університетом та із вищими навчальними
закладами Польщі, Словаччини, Росії та
Швейцарії.
Протягом 2012 року було укладено
понад 20 меморандумів про співпрацю
з такими закладами, як Гентський
університет
(Бельгія),
Університет
національного та світового господарства
(Болгарія), Ростовський державний
економічний університет (Російська
Федерація), Асоціація юридичних вузів
(Російська Федерація), Університет
імені 1 грудня 1918 року м. Альба Юлія
(Румунія), Кавказький міжнародний
університет (Грузія) та інші.
На
Міжнародній
спеціалізованій
виставці «Освіта та кар’єра–2013», яка
проходила 11–13 квітня 2013 року КУП
НАНУ виборов Гран-прі у номінації
«Міжнародне співробітництво в галузі
освіти і науки». Це є висока заслужена
оцінка діяльності всього колективу
університету.
Поліпшення матеріально-технічної
бази – головна умова розвитку
університету. У березні 2013 року було
введено в експлуатацію дві надсучасні
аудиторії: інтерактивного тестування та інформаційно-комунікативних

сторІнка ректора
технологій, які обладнані інтерактивними
дошками, комп’ютерами останнього
покоління.
Відзначимо, що у 2012 році завершено
будівництво університетського храму на
честь Преподобного Нестора Літописця.
Сьогодні триває підготовка необхідних
документів для внесення храму до
загального реєстру церков та введення
його в експлуатацію.
У травні відбулося відкриття ще
одного корпусу на території КУП НАНУ,
який також підключено до мережі Wі−Fі.
Тут розміщені Інтернет-кафе, сучасний
копі-центр, юридична клініка «Фенікс»,
студентський парламент та книжковий
магазин.
Гран-прі у номінації «Розвиток
матеріально-технічної бази навчального
закладу» на Міжнародній виставці
«Освіта і кар’єра−2012» стало логічним
здобутком університету.
Регіональні
перспективи
КУП
НАНУ. Регіональна політика Концепції
розвитку
університету
спрямована
на забезпечення можливості надати
мешканцям віддалених областей України
якісну вищу юридичну освіту зі значно
меншими витратами, ніж у столиці. У
2011 році було започатковано створення
філій кафедри спеціальних юридичних
дисциплін та європейського права у
Вінниці, Кам’янці-Подільському та
Кіровограді, де в перспективі планується
створити навчально-наукові центри КУП
НАНУ, подібні до тих, що функціонують
у Рівному та Ужгороді. Відокремлені
структурні підрозділи – Рівненський та

Ужгородський інститути, які працюють
з 1997 року та з 2002 року відповідно,
нині визнані осередки юридичної освіти
і науки на Рівненщині та Закарпатті
і давно у цьому плані вийшли за
винятково регіональні межі.
У 2012 році особлива увага була
приділена роботам у Рівненському
інституті. Приведення будівлі інституту
у належний стан потребувало значних
матеріальних витрат, оскільки капітальний
ремонт проводився не тільки в навчальних
приміщеннях, а й в кімнатах гуртожитку.
Варто зазначити, що роботи з облаштування приміщень Рівненського інституту
КУП НАНУ, де буде здійснюватися
підготовка молодших спеціалістів за
спеціальністю «Правознавство» у власному
коледжі, вже на завершальному етапі.
Креативність
та
динамічність
розвитку університету в останні роки
підтверджується як в Україні, так і
закордоном, про що свідчать отримані
нагороди, зокрема Золоті медалі у
номінаціях «Видання підручників та
навчальних посібників нового покоління
профільних вищих навчальних закладів»
та «Інноваційний розвиток освіти та
сучасні педагогічні технології» на
Міжнародній виставці «Освіта і кар’єра»
(2010), Золота медаль у номінації
«Упровадження системи компетенцій –
як основи підготовки конкурентоздатних
фахівців у вищій школі» на Міжнародний
виставці «Сучасні навчальні заклади»
(2011), почесне звання «Лідер сучасної
освіти за багаторічну інноваційну
педагогічну діяльність з модернізації

освіти» та Золота медаль у номінації
«Впровадження нових форм організації
навчально-виховного процесу у ВНЗ»
на Міжнародній виставці «Сучасна
освіта в Україні−2011», Гран-прі у
номінаціях «Видання підручників та
навчальних посібників нового покоління
профільних вищих навчальних закладів»
та «Розвиток матеріально-технічної бази
навчального закладу» і почесне звання
«Лідер сучасної освіти за багаторічну
інноваційну педагогічну діяльність з
модернізації освіти» на Міжнародних
виставках «Освіта і кар’єра − 2012».
У рейтингу вищих навчальних закладів
«Компас», у якому впродовж шести років
беруть участь вищі навчальні заклади,
що готують фахівців таких напрямів,
як «Бізнес-економіка», «Архітектурабудівництво», «Право», «ІТ» та інженернотехнічні
спеціальності,
Київський
університет права НАН України посів
місце серед десятки лідерів вищої школи.
Акцентуємо увагу, що діяльність 239 вищих навчальних закладів України в межах
рейтингу аналізували та оцінювали
випускники, компанії-роботодавці та
представники компанії-експертів, що,
своєю чергою, свідчить про об’єктивність
та неупередженість рейтингу в цілому.
Студентське життя КУП НАНУ
відзначається демократичним устроєм.
У цьому напрямі працює студентське
самоврядування,
діяльність
якого
спрямована на удосконалення навчальновиховного процесу, а саме: на якість
навчання, підвищення рівня духовності і
культури, формування активної соціально-

життєвої позиції. Студенти мають
право голосу при вирішенні проблем
навчання та відпочинку. В університеті
створені всі умови для формування
високопрофесійного фахівця та освіченої,
гармонійно розвиненої молодої людини,
яка корисно проводить вільний від занять
час. З цією метою започатковані і успішно
реалізуються такі проекти та програми:
«Майбутнє України в руках талановитої
молоді»,
«Інтелектуальна
власність
України: перлини сучасного мистецтва
для студентської молоді», «Інтелектуальна
власність України: перлини сучасної
літератури для студентської молоді»,
«Передай тепло своєї руки маленькій
дитині», «Пізнай свій край», «Сьогодні
зі спортом – завтра з майбутнім» та інші,
які в цілому спрямовані на формування
естетичного смаку, гуманного ставлення до
людей та світу, профілактики негативних
явищ у молодіжному середовищі тощо.
На завершення варто додати, що
у
Київському
університеті
права
систематично створюються умови для
того, щоб навчання студентів сприяло
формуванню
освіченої,
гармонійно
розвиненої молодої людини, яка здатна
постійно оновлювати свої фахові знання.
Для забезпечення цієї мети ми широко
використовуємо сучасні надбання у
сфері вітчизняної і європейської освіти,
впроваджуємо новітні інформаційні
технології навчання, креативні педагогічні та науково-методичні досягнення,
удосконалюємо форми і методи своєї
роботи, поліпшуємо умови праці наших
співробітників та студентів.

почесні гості університету

З у с т р і ч р е к т о р а КУ П Н А Н У з Н а д з в и ч а й н и м т а П о в н о в а ж н и м
Послом України в Чорног орії

Під час зустрічі

29 жовтня 2013 року на запрошення
ректора Ю.Л. Бошицького Київський
університет права Національної академії наук України відвідала Надзвичайний та Повноважний Посол України в
Чорногорії, пані О.О. Слюсаренко.
Відомо, що основними напрямами
розвитку університету та його структурних підрозділів є діяльність, спрямована на забезпечення інтеграції вузу
до міжнародного простору. Тож, враховуючи вищезазначене, предметом обговорення під час зустрічі були питання
співпраці між Київським університетом права НАН України та вищими на-

Делегація
«Всесвітньої
федерації
миру»
(Республіка Корея) відвідали КУП НАНУ
21 жовтня 2013 року делегація ГО
«Федерації всесвітнього миру» у
складі президента цієї організації −
представника в державах Євразійського
регіону Jin Hwa Chung, президентапредставника в Україні Jin Pal Chung та
Голови правління Федерації всесвітнього
миру М. Ільїна відвідали КУП НАНУ.
Нагадаємо, що ГО «Всесвітня федерація
миру» нагородила ректора КУП НАНУ,
заслуженого юриста України, професора
Ю. Бошицького сертифікатом «Посол
миру», діяльність якого на міжнародній
арені сприяє поширенню ідей злагоди,
взаєморозуміння та співробітництва.
Основною метою візиту корейської
делегації була пропозиція для студентів
КУП НАНУ стати стипендіатами
університету Сан Мун – отримати
стипендію на річний курс вивчення
корейської мови.
Під час зустрічі почесних гостей

з Вченою радою КУП НАНУ та
представниками студентського парламенту корейською стороною були надані
й такі пропозиції щодо співробітництва,
як навчання корейських студентів у
КУП НАНУ, відкриття на базі нашого
університету курсів корейської мови,
організація спільних волонтерських
проектів
у
рамках
десятиліття
«Зближення культур».
Українська сторона також надала
й свої пропозиції щодо подальшої
співпраці,
зокрема
збагачення
університетської бібліотеки науковими
доробками корейських фахівців у сфері
права, організацією Дня Республіки
Корея, під час якого корейські гості
презентуватимуть
для
українських
учасників найцінніші культурні, наукові,
творчі, технічні здобутки Республіки
Корея, ознайомляться з історичною
спадщиною цієї азійської держави.
Запропоновані напрями співпраці викликали у присутніх
багато запитань щодо перспектив навчання студентів у Республіці Корея, а саме фінансування цього навчання, найбільш
затребуваних професій, можливості працевлаштування українських юристів у Кореї тощо.
Співробітники та студентство дякують професорові Ю.
Бошицькому,
заслуженому
юристу України, ректору КУП
НАНУ за надану можливість
спілкування з корейською
делегацією.
Під час візиту до бібліотеки університету

вчальними закладами Чорногорії.
Під час візиту пані О. Слюсаренко мала нагоду
оглянути виставку кримського художника Михайла
Жарова − «Кримська симфонія кольору», презентація якої нещодавно відбулася в стінах КУП НАНУ, а
також ознайомитись з бібліотечним фондом та новими виданнями КУП НАНУ, науково-бібліографічною
та інформаційною діяльністю, інформатизацією та
автоматизацією технологічних процесів.
На завершення. Ю.Л. Бошицький презентував
гостям нові видання Київського університету права
НАН України, підготовлених фахівцями Київського
університету права НАН України.
Зустріч пройшла у теплій, доброзичливій атмосфері.

Київський університет права відвідав перший заступник
Міністра освіти і науки України Суліма Євген Миколайович
26 листопада 2013 р. Київський
університет права Національної академії
наук України відвідав перший заступник
міністра освіти та науки України
Євген Миколайович Суліма. У рамках
візиту відбулася зустріч зі студентами
університету. Молодь мала можливість
безпосередньо поставити запитання Євгену
Миколайовичу про наболіле, порадитись
та в результаті конструктивного діалогу
знайти відповіді на проблеми студентства.
Євген Суліма розповів студентам про заходи,
які сьогодні реалізуються Міністерством
освіти і науки України у сфері модернізації та
реформування системи вищої освіти. Зокрема,
йшлось про нові законопроекти в галузі
освіти, формування державного замовлення
та налагодження співпраці між роботодавцями
та вищими навчальними закладами, участь
органів студентського самоврядування в
організації навчального процесу у вишах.
Під час зустрічі перший заступник
Міністра також звернув увагу студентів на
необхідність займати активну
позицію в громадському житті
та самоуправлінні у своїх вищих
навчальних закладах, а також
підтвердив готовність Міністерства
до конструктивної співпраці зі
студентськими лідерами.
Із залу звучали численні запитання від студентів щодо таких
проблем, як: працевлаштування,
ступенева освіта в Україні, конкурентоспроможність випускника
вітчизняного вузу на ринку праці
в Європі, питання доступності
вищої освіти в Україні.
Зацікавила Євгена Миколайови-

ча пропозиція щодо співпраці КУП НАНУ з
МОН України, з якою виступив голова Наукового товариства студентів університету
студент третього курсу юридичного факультету Матат Андрій.
Щодо проблеми про працевлаштування
студентів перший заступник міністра освіти
та науки закликав молодь працювати над
власними професійними та особистісними
якостями.
Перший заступник міністра підкреслив
важливість таких зустрічей, на його
переконання, саме за допомогою доцільних
думок та ідей, у результаті спільної роботи
вирішуються проблемні питання. На
завершення зустрічі Євген Миколайович
порадив студентам думати про майбутнє не
завтра, а вже сьогодні.
Від імені ректора КУП НАНУ професора,
Ю. Бошицького проректор з наукової та
науково-педагогічної роботи О. Чернецька
подякувала поважному гостю за візит й
чудове спілкування.

Під час візиту
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КУП НАНУ спільно з Посольством Австрії в Україні
провели першу міжнародну конференцію

«Актуальність юридичних праць Ганса Кельзена для сучасних України та Австрії»

Під час роботи конференції

3 жовтня 2013 року у Президії
Національної академії наук України
відбувся наймасштабніший у другому півріччі 2013 року захід ‒ перша міжнародна
конференція «Актуальність юридичних
праць Ганса Кельзена для сучасних
України та Австрії», організаторами якої
виступили Київський університет права
НАН України та Посольство Австрійської
Республіки в Україні.
Учасниками конференції були більш
ніж 120 осіб, серед яких: видатні політичні
та громадські діячі України, керівники
органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування, провідні науковці у сфері
права, економіки, державного управління. Із
списком учасників можна ознайомитись на
веб-сторінці конференції http://inter-dep.
wix.com/hans-kelsen#!untitled/c22ip .
Захід відкрив ректор КУП НАНУ,
заслужений юрист України, професор Ю.
Бошицький, який у своєму слові привітав
учасників, а також звернув увагу присутніх

на важливість події для процесу розбудови
України як європейської держави.
Посол Австрійської Республіки в Україні
пан В.Д. Хайм також у своєму вітальному
слові підкреслив значення конференції для
науковців і практиків та побажав учасникам
плідної роботи.
У рамках конференції було проведено
презентацію книги Г. Кельзена «Про сутність
і цінність демократії», яка вперше побачила
світ українською мовою завдяки спільній
роботі Посольства Австрії в Україні, КУП
НАНУ та почесного доктора КУП НАНУ
професора Г. Шамбека (Австрія). Книга
була видана обмеженим накладом – 2500 примірників, але кожен із присутніх отримав
у дарунок презентоване видання книги.
Крім того, всі бажаючі мали можливість
взяти автограф професора Г. Шамбека, за
ініціативою якого й було здійснено переклад
та видання українською мовою наукового
доробку Ганса Кельзена.
Із доповідями за тематикою конференції

виступили Ю. Бошицький, професор,
кандидат
юридичних
наук,
ректор
КУП НАН України, заслужений юрист
України; Ю. Кармазін, народний депутат
Верховної Ради України; І. Самсін,
кандидат юридичних наук, Голова Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України; М.
Оніщук, доктор юридичних наук, президент
Інституту правової політики, почесний
професор КУП НАН України; Н. Карпачова,
перший Омбудсман України; О. Потєхін,
професор, с.н.с., доктор історичних наук,
завідувач кафедри філософії та соціальногуманітарних дисциплін КУП НАН
України, керівник Центру політологічних,
гуманітарних та прикладних досліджень;
Ю. Півоварські, ректор Вищої школи
суспільної та індивідуальної безпеки
«Апейрон» у м. Краків (Польща), а також
інші видатні діячі та провідні науковці
України та Європи.
Необхідно зауважити, що вищезазначена
конференція отримала широкий резонанс

в наукових колах і державному секторі
України та інших держав. Так, учасники
конференції
отримали
вітання
від
президента НАНУ академіка Б. Патона,
ректора Східноєвропейського університету
ім. Л. Українки І. Коцана, заступника
Голови Конституційного Суду України
Ю. Бауліна, ректора Ужгородського
національного університету Ф. Ващука,
декана факультету права, управління та
економіки Вроцлавського університету
почесного доктора КУП НАНУ Б. Банашака
(Польща), завідуючого кафедрою Жана
Моне
Регенсбурського
університету
почесного доктора КУП НАНУ Р. Арнольда
(Німеччина), декана юридичного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка А. Бойко, голови
Рівненської обласної державної адміністрації В. Берташа та багатьох інших
керівників органів влади, державних
установ, наукових організацій та вищих
навчальних закладів.

Презентація книги

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

У роботі міжнародної науково-практичної конференції
взяли участь вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних
закладів України та зарубіжних країн, зокрема професор
Пенсельванського університету (США), Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
Національного університету «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»; Національного університету
«Одеська юридична академія»; Національного авіаційного
університету; Національного педагогічного університету ім.
М.П. Драгоманова; Львівського національного університету
імені Івана Франка; Національного
університету біоресурсів і природокористування України та інших вузів.
Із вступним словом до учасників
конференції на пленарному засіданні
виступив ректор Київського університету
права
НАН
України,
професор,
Заслужений
юрист
України
Ю.
Бошицький, в якому зокрема зазначив:
«Вже вп’яте Київський університет
права НАН України збирає в цій
залі учасників та гостей конференції
«Сучасні проблеми правової системи
України» і, при цьому, хочу зазначити,
що обрана проблематика не втрачає
своєї актуальності, оскільки в цілому
реформування правової системи України
є складним процесом, що вимагає
особливої уваги до інтелектуальної та
наукової складової розв’язання саме
цих складних питань реформування.
Подальше
реформування
правової
системи України, яке полягає в прагненні
до відповідності світових та європейських
стандартів та цінностей, насамперед,
потребує сучасного наукового супроводу
та забезпечення, розробки відповідних наукових орієнтирів,
концепцій, юридичних понять та категорій. Адже юридична
наука є важливим інструментом розвитку як системи права, так
і національної правової системи в цілому. Слід підкреслити,
що за сучасних умов функціонування та розвитку юридичної
науки та освіти, коли в відбувається докорінне переосмислення
основ правознавства, що проявляється в більш глибокому і
системному розгляді методологічних проблем права, значно
актуалізується необхідність комплексного дослідження
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феномену правової системи. Хочу зазначити, що оскільки
правова система є чинником, який справляє величезний вплив
на вирішення поставлених життям проблем та викликів,
зокрема, впливає на поглиблення демократичних процесів
у суспільстві та державі, вирішення проблем захисту прав
та свобод людини, удосконалення законодавчого процесу,
підвищення ефективності правового регулювання, формування
правосвідомості, розвитку правового мислення тощо, то стає
цілком зрозумілим, наскільки важливою є наукова розробка
цієї проблематики в цілому!»
На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-

Учасники конференції

практичної конференції надійшли привітання, зокрема від
Президента Національної академії наук України, академіка
Б. Патона, Академіка-секретаря Відділення Історії, філософії
та права НАН України, О. Онищенко та Голови Союзу
юристів України В. Євдокимова, в яких 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.
У наукових доповідях піднімалися актуальні питання проблем
розвитку та функціонування сучасних правових систем та окремих
інституційних елементів, а саме «До характеристики категорії
«Національна правова система»; Правова культура як ідеологічна
складова правової системи; Правовий звичай у сучасних
правовідносинах України; Підвищення
рівня правової культури та правосвідомості
громадян як складова гармонізації правової
системи України та інші.
Робота міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасні проблеми правової
системи України» здійснювалася у
формі пленарного засідання та засідання
наукових секцій, які пройшли на високому
науково-теоретичному рівні у дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим
зацікавленням як молодих вчених, 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 та цінний подарунок у вигляді
п’ятитомника юридичної енциклопедії
переможцям вручив ректор університету
професор Ю. Бошицький.
Обрана тематика міжнародної науковопрактичної конференції стала 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 V Міжнародній науковопрактичній конференції «Сучасні проблеми правової системи
України» напрацювати та схвалити Рекомендації.

новини наукового життя

КУП НАНУ провів Міжнародну
науково-практичну конференцію у Будапешті

З 26 по 29 листопада
2013 року Київський
університет права Національної академії наук України
спільно з представниками Міністерства освіти і науки
України, Національною академією педагогічних
наук України, ДВНЗ «Ужгородським національним
університетом», Центральноєвропейською вищою
школою м. Скаліца (Словаччина), Мішкольським
університетом (Угорщина) та Академічним товариством імені М. Балудянського (Словаччина)
провели Міжнародну науково-практичну конференцію
на тему: «Перспективи розвитку європейського
університету в контексті широкої інноваційної
стратегії», яка пройшла у Будапешті (Угорщина).
У роботі конференції взяли участь провідні науковці та
освітяни різних навчальних закладів України, Словаччини,
Угорщини, Румунії, Польщі, а також провідні юристи,
економісти, представники технічних спеціальностей та
ІТ технологій та аспіранти і студенти вищих навчальних
закладів України та зарубіжних країн.
Київський університет права НАН України на
конференції представляли: М. Дей, декан факультету
міжнародних відносин КУП НАНУ; О. Сарських, референт ректора та студенти університету: Л. Яворська
студентка 5-го курсу юридичного факультету та Н. Шимон,

студентка 4-го курсу факультету міжнародних відносин.
Робота міжнародної науково-практичної конференції
«Перспективи розвитку європейського університету в
контексті широкої інноваційної стратегії» здійснювалася
у формі пленарного засідання, яке пройшло на високому
науково-теоретичному рівні. Кожен із почесних членів
президії мав нагоду привітати учасників із початком
роботи конференції та урочисто відкрити захід.
Слід зазначити, що на даний час розвиток вищої освіти
є актуальним питанням для всіх членів суспільства,
тож робота конференції характеризувалась активним
обговоренням доповідей та виробленням практичних
рекомендацій.
У наукових доповідях піднімалися актуальні питання
проблем розвитку сучасної вищої освіти в України,
виокремлювались основні здобутки та недоліки сучасної
вищої освіти в Україні та за кордоном, висвітлювались
основні проблемні питання, були запропоновані шляхи
реформування та покращення вищої освіти в Україні.
У ході пленарного засідання відбувались дискусії з
поміркованою полемікою та великим зацікавленням як
учасників президії, так і студентської молоді.
За результатами роботи оргкомітет конференції
визначив найкращі наукові доповіді учасників, які були

Нагороди за кращі доповіді

Фото на згадку

нагородженні міжнародними дипломами за науковообґрунтоване дослідження сучасної вищої освіти України
та зарубіжних країн.
Міжнародним дипломом за кращу наукову доповідь
було нагороджено декана факультету міжнародних
відносин КУП НАНУ, к.ю.н. М. Дей, студентку V курсу
юридичного факультету КУП НАНУ Л. Яворську та
студентку ІV курсу факультету міжнародних відносин
КУП НАНУ А. Шимон.
У ході конференції також проходила міжнародна
виставка-конкурс наукових і навчальних досягнень
учасників, в рамках якого міжнародна наукова
виставка Київського університету права НАН України
була нагороджена міжнародним дипломом за кращу
виставку-презентацію.
Плідна робота учасників конференції завершилася
цікавою культурною програмою, що дало змогу
ознайомитися із культурною спадщиною Будапешту.
Учасники конференції мали можливість пройтися
старими вулицями міста, милуватися архітектурною та
культурною спадщиною угорського народу.
Загалом всі учасники конференції відзначають
доцільність проведення таких науково-практичних
конференцій та високий рівень їх організації.

Вулицями міста

міжнародне співробітництво
Майстер-класи Йозефа Зігелє, генерального
КУП НАНУ відвідав професор університету штату
секретаря НДО «Інститут європейського
Пенсільванія Уїльям Батлер (США),
омбудсмана» (EOI)
почесний доктор КУП НАНУ

27 листопада 2013
року на запрошення
ректора, професора
Юрія Бошицького
університет
відвідав
професор
штату Пенсільванія Уїльям Батлер
(США), почесний
доктор КУП НАНУ,
який подарував бібліотеці університету
10 нових книг, 18
наукових журналів
у сфері юриспруденції та 15 журналів з різних напрямів сучасної науки
та вищої юридичПід час зустрічі з ректором
ної освіти.
Під час візиту почесний гість мав можливість ознайомитись із здобутками університету, отриманими з часу останнього візиту професора Батлера до КУП НАНУ у квітні 2012 року. Щире захоплення американського гостя викликали новобудови на території університету – павільйон, в
якому розміщені студентський парламент, кафе та частина інфраструктури вишу, а також каплиця.
У рамках візиту відбулось обговорення подальших практичних напрямів співробітництва, у тому числі спільної видавничої діяльності
та спільної освітньої програми на
базах КУП НАНУ
та
університету
штату Пенсільванія. За результатами навчання на
такій програмі студенти отримуватимуть два дипломи
– український та
американський, а
також
американський сертифікат
про їхній рівень
знання англійської
мови.
Фото на згадку

Під час майстер-класу

подій, пов’язаних із управлінськими
аспектами цієї організації. Крім того,
особливий інтерес серед присутніх викликала тема реалізації діяльності омбудсменів щодо захисту прав людини
за певних політичних обставин. Адже
захист прав людини з кожним днем зіштовхується з великими проблемами у
концептуальній і практичній площині.
Навіть у країнах із розвинутими демократичними традиціями не припиняються гострі дискусії щодо визначення
і сучасного трактування прав людини.
Особливо це відчутно під час загострення певних політичних ситуацій.
Тому є надзвичайно важливим для майбутніх юристів-фахівців із захисту прав
людини, крім виняткових знань законодавства, ще й мати високий рівень культури
реалізації захисту прав людини, що, своєю
чергою, пов’язане із проблемою соціального і світоглядного вибору людини.
Питання, висвітлені під час майстеркласів, викликали низку запитань та жваву
дискусію.
Студенти та колектив КУП НАНУ дякують професору Юрію Бошицькому, ректору КУП НАНУ за надану можливість спілкування з генеральним секретарем НДО
«Інститут європейського омбудсмана»
доктором права Йозефом Зігелє.

У період 2-8 грудня 2013 року в Київському університеті права НАН України на запрошення ректора університету,
професора Юрія Бошицького перебував
генеральний секретар недержавного громадського об’єднання «Інститут європейського омбудсмана» (ЕОІ). У рамках свого
візиту пан Зігелє проводив майстер-класи
в КУП НАНУ та РІ КУП НАНУ за такими
актуальними темами, як:
1) Презентація Інституту європейського
омбудсмана: історія, діяльність, перспективи;
2) Права людини в контексті політичної
реальності та на практиці;
3) Омбудсман Австрії – Бюро Австрійського Омбудсмана у Вені: функції, завдання, повноваження;
4) Омбудсман Тіролю – Регіональний Омбудсман провінції Тіроль:
функції, завдання, повноваження;
5) Омбудсман Форарльберг – місцевий Омбудсман провінції Форарльберг: функції, завдання, повноваження.
Так, 3 грудня 2013 року відбулись
майстер-класи за першими двома
темами. Під час майстер-класів почесний гість розповів про структуру,
повноваження і функції інституту європейського омбудсмана, створеного у
Захід відвідали студенти-міжнародники
жовтні 1982 року, а також про перебіг
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Зустріч ректора КУП НАНУ з Міністром закордонних справ Болгарії
Днями відбулася офіційна зустріч ректора КУП НАН
України, професора Юрія Бошицького з Міністром
закордонних справ Болгарії Крістіаном Вігеніном.
Серед присутніх на зустрічі також були:
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки

Під час зустрічі

зустріч із представниками Міжнародної
організації «Об`єднана рада українського та
зарубіжного козацтва»
Представники делегації «Об`єднана рада українського та
зарубіжного козацтва»: О. Левандо, Генерал Армії козацтва
України, Президент Європейської академії бойових мистецтв,
Віце-президент МАК, Академік, доктор наук, професор,
Заслужений тренер України; А. Пилипенко, Генерал-полковник
Академік МАК перший заступник верховного Отамана
ОРУЗК; Г. Христов, голова БУСК в Болгарії Верховний
Отаман, Генеральний Консул, в Болгарії; Ю. Сєдих, почесний
професор КУП НАНУ, президент Товариства «Україна–
Болгарія», професор, президент Асоціації «Міжнародне
співробітництво» Київської Спілки журналістів ознайомилися
із матеріально-технічною базою університету та обговорили
питання з ректором, професором Ю. Бошицьким щодо
підписання угоди патріотичного виховання студентів.
Патріотичне виховання в КУП НАНУ є складовою
навчально-виховного процесу. Гості вишу із зацікавленістю
сприйняли формулу патріотизму КУП НАНУ: НАВЧАЛЬНА
ГРУПА – ФАКУЛЬТЕТ – УНІВЕРСИТЕТ – УКРАЇНА.
Угодою передбачені майстер-класи представників
«Об`єднана рада українського та зарубіжного козацтва» для
студентів вишу.

Під час зустрічі

Зустріч ректора КУП НАНУ та болгарської делеції з
директором Інституту держави і права ім. В.М. Корецького

За сприянням ректора КУП НАНУ, професора Ю.
Бошицького відбулася зустріч екс-радника Президента
Болгарії, професора Георгі Мітова, Університету імені Св.
Кирила і Мефодія, м. Велико Тирново (Болгарія), який
перебуває в Україні за програмою обміну у рамках угоди між
Київським університетом права НАН України та болгарським
університетом із Директором Інституту держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України, академіком Ю. Шемшученко.
На зустрічі також був присутній професор Ю. Сєдих,
президент товариства «Україна‒Болгарія», член Національної
спілки журналістів України, почесний доктор КУП НАНУ.
Метою зустрічі було обговорення питань подальшої
співпраці у науковій сфері між українськими та
болгарськими установами.
Після перемовин, гості мали нагоду ознайомитись з
історією створення та діяльністю Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України і його
структурними підрозділами.

Болгарія в Україні, пан Красімір Нєдєльчєв Мінчєв
та Президент Товариства «Україна–Болгарія», Посол
миру, почесний професор КУП НАНУ, Юрій Сєдих.
Насамперед слід зазначити, що основними напрямами
розвитку Київського університету права Національної
акдемії наук України та його структурних підрозділів
є діяльність, спрямована на забезпечення інтеграції
вузу до міжнародного простору. Починаючи з 2010
року керівництвом університету підписано більш ніж
п’ять договорів про співпрацю з провідними вишами
Болгарії, окрім цього, в результаті наполегливої
та плідної праці вже третій рік поспіль успішно
діє магістерська програма подвійного диплома між
КУП НАНУ та Варненським вільним університетом
ім.Чорноризця Храбра.
Зважаючи на це, пан К. Вігенін виявив побажання
зустрічі з ректором, професором Ю. Бошицьким
для обговорення спектру питань щодо подальшого
розвитку міжнародних відносин із організаціями,
установами та вищими навчальними закладами
Республіки Болгарія.
Зустріч пройшла у теплій атмосфері, сторони
висловили
сподівання
на
подальшу
плідну,
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Нові партнери КУП НАНУ у Словаччині

Підписання договору про співпрацю між установами

Нещодавно в рамках удосконалення міжнародних зв’язків та
на запрошення словацьких колег та науковців, ректор КУП
НАНУ, професор, заслужений юрист України Ю. Бошицький
із робочим візитом відвідав місто Кошице (Словаччина).
Відомо, що основними напрямами розвитку
університету та його структурних підрозділів є діяльність,
спрямована на забезпечення інтеграції вузу до міжнародного
простору, через міжнародні конференції, майстер-класи
іноземних гостей та академічний туризм.
Враховуючи вищезазначене та зважаючи на те, що місто
Кошице визначено культурною столицею Європи 2013−2014 рр.
Мер міста Ріхард Ройс запросив ректора відвідати
муніципалітет міста для обговорення питань всебічної
співпраці та партнерства.
Предметом дискусії під час зустрічі стало поглиблення
українсько-словацьких зв’язків у науковій та освітній сферах
між КУП НАНУ та університетами м. Кошиці, а також
питань розвитку академічного туризму, проведення спільних
конгресів та інших заходів, створення іноземних комплексів,

центрів, технопарків тощо.
Ректор також зустрівся і з пріматором міста Кошице
Каролем Тіллем, який мав нагоду особисто відвідати
Рівненський інститут КУП НАНУ у червні 2013 року та
ознайомитись зі структурою та основними завданнями
діяльності університету, з бібліотечним фондом та новими
виданнями КУП НАНУ, науково-бібліографічною та
інформаційною діяльністю. Також, за сприянням ректора
КУП НАНУ, пан Тілль зустрівся із міським головою м. Рівне
В. Хомком та заступником голови О. Губановим.
У результаті плідних переговорів було підписано
Меморандум про співпрацю між Київським університетом
права Національної академії наук України та Муніципалітетом м. Кошице (Словаччина), що є новим етапом розвитку
співробітництва.
Для поглиблення співпраці Ю. Бошицький запросив
словацьких колег відвідати Київський університет права
НАН України у будь-який зручний для них час.

Співпрацю налагоджено

Підписано меморандум про співробітництво між КУП НАН
України та Патентним відомством Республіки Польща

Під час зусрічі обговорювались питання подальшої співпраці

Під час зустрічі

довгострокову та взаємовигідну співпрацю.
Користуючись нагодою, на завершення Ю. Бошицький,
презентував пану К. Вігеніну ексклюзивний подарунок
− офорт відомого художника А. Сіденко із зображенням
Київського університету права НАН України.

У лютому 2013 року на запрошення ректора КУП
НАНУ, заслуженого юриста України, професора
Юрія Бошицького в університеті перебували
представники керівного складу державного сектору
Польщі – пані Алісія Адамчак, голова Патентного
відомства Республіки Польща та пані Галина
Сиховська, начальник юридичного відділу цього
органу державної влади. На зустрічі обговорювались
питання міжвідомчої співпраці, для юридичного
закріплення яких КУП НАНУ передав польським
колегам меморандум про співробітництво. Протягом
березня–серпня 2013 року сторони з метою практичної реалізації напрямів співробітництва провели
у робочому режимі обговорення змісту окремих

пунктів меморандуму. За результатами проведених
переговорів 1 вересня 2013 року було підписано
меморандум про співробітництво між Київським
університетом права НАН України та Патентним
відомством Республіки Польща.
Відмінністю цього меморандуму від решти інших
угод стали домовленості щодо:
- співпраці у популяризації та розповсюдженні
знань з інтелектуальної власності серед зацікавлених
кіл, зокрема студентів, малих і середніх підприємств;
- організації і проведення стажувань, навчань, консультацій, підвищення кваліфікації у сфері захисту
права інтелектуальної власності.
Патентне відомство Республіки Польща – національний орган державної влади, який був заснований 28 грудня 1918 року. Його основним завданням
є реалізація державної політики Польщі щодо інтелектуальної власності. Одним із напрямів діяльності Патентного відомства Республіки Польща є
міжнародне співробітництво, яке сприятиме впровадженню та подальшому дотриманню норм міжнародних правових актів у сфері захисту інтелектуальної власності. Київський університет права НАН
України відповідно до свого статусу та функцій
також здійснює освітню й наукову діяльність щодо
правової охорони інтелектуальної власності. Безперечно, що меморандум між КУП НАНУ та Патентним відомством Республіки Польща стане важливим
кроком на шляху розвитку спільної міжнародної діяльності у вищезазначеному ракурсі.

майтер-класи
У КУП НАНУ пройшов цикл майстер-класів
професора Гіоргі Мітова (Болгарія)

10 та 11 вересня 2013 р.
у КУП НАНУ відбувся
цикл
майстер-класів
професора Гіоргі Мітова
з університету імені
Св. Кирила і Мефодія,
м. Велико Тирново,
Болгарія, який перебував
в Україні за програмою
обміну
у
рамках
угоди між Київським
університетом
права
НАН
України
та
болгарським
університетом.
Майстер-клас
розпочався з вітального
Під час майстер-класу
слова декана юридичного факультету Київського університету права НАН України Миколи Короленка, який у своїй промові
зупинився на наукових і творчих доробках проф. Мітова у галузі кримінального
процесу, кримінального права та пенітенціарного права, а також ознайомив присутніх
із напрямами професійної діяльності болгарського гостя.
10 та 11 вересня 2013 р. проф. Мітов провів цикл майстер-класів за темою
«Перевірка юридичних актів під час кримінального процесу». На майстер-класах
були присутні завідувач кафедри кримінального права та процесу Кваша Оксана
Олександрівна, професорсько-викладацький склад кафедри кримінального права
та процесу і студенти юридичного факультету КУП НАН України. У рамках
свого виступу проф. Мітов розповів про проблеми та перспективи кримінального
процесу в Болгарії, про умови поновлення кримінальної справи за запитом
засудженого заочно у зв’язку з неучастю в кримінальному судочинстві, провів
порівняльний аналіз кримінального законодавства Болгарії і України, зауважив
про наявність певних переваг та недоліків.
Почесний гість підкреслив важливість підготовки спеціалістів у сфері
юриспруденції для подальшого вдосконалення та підтримки системи
правосуддя у світі.
Ректор КУП НАНУ гостинно надав можливість болгарському колезі ознайомитись
із діяльністю університету. Під час екскурсії проф. Мітов виказав своє щире
захоплення динамікою розвитку нашого ВНЗ. Зокрема, його увагу привернув кабінет
криміналістики, технічне обладнання аудиторій тощо.
Своєю чергою почесний гість подарував бібліотеці КУП НАНУ правові наукові видання Республіки Болгарія. Професорсько-викладацький склад і студенти університету щиро вдячні ректору, проф. Юрію Бошицькому за органіацію візиту професора Гіоргі Мітова.

У КУП НАНУ відбувся майстер-клас професора
Герберта Шамбека, Президента австрійського
парламенту 1988, 1992—1997 років (Австрія)
4 жовтня 2013 року в рамках реалізації програми майстер-класів Київський університет права
НАН України відвідав Г. Шамбек (Австрія) ‒ австрійський вчений-правознавець, відомий
політичний діяч, який провів майстер-клас, присвячений видатному науковцю Гансу Кельзену.
Герберт Шамбек має багаторічний досвід роботи президента австрійського парламенту 1988,
1992‒1997 років, він є Почесним доктором права Католицького університету Чилі в Сантьяго-деЧилі (1992 р.), Почесним доктором права в Католицького університеті Америки в Вашингтоні,
штат Колумбія (1995 р.), Почесним доктором права Карловського університету в Празі (1998
р.), Почесним доктором права у Вроцлавському університеті (2000 р.), Почесним доктором
Міжнародної академії філософії (IAR) в Ліхтенштейні (2002 р.), Почесним доктором богослов’я
Папського богословського факультету в Університеті Бреслау (2002 р.), Почесним доктором
юридичних наук в Університеті Пітешті (2006 р.), і Почесним доктором Академії наук Болгарії
(2010 р.), а також Почесним доктором КУП НАНУ (2011 р.).
Під час майстер-класу Професор Шамбек зауважив, що для реалізації державної
влади, відповідно до своїх функцій, Конституція має представляти та інтегрувати сили
державного устрою. Ця державна влада на вимогу суспільства та окремих осіб повинна
надавати відповідь, пов’язану на теперішній час у багатьох випадках із соціальною
допомогою, а тому одночасно і з соціальними коректурами. Всі ці завдання держава зможе
виконувати лише за умови тривалості свого існування, тому важливою є континуїтет
(послідовність) Конституції. Крім того, професор Шамбек дав авторську класифікацію
норм права, надав приклади правозастосування.
Аспекти, які охоплював майстер-клас, викликали зацікавленість не лише серед студентів КУП
НАНУ, а й у присутніх викладачів, які разом зі студентами задавали багато запитань.

Професор Герберт Шамбек під час майстер-класу

Відбувся майстер-клас професора Віктора
Дьоннінгхауза (Німеччина)

14 жовтня 2013 року в КУП НАНУ відбувся майстер-клас «Незалежність
з дозволу ЦК. До питання формування поглядів Леніна і Сталіна з національного питання і державного будівництва. Національне питання в країні після революційних потрясінь початку XX століття» професора Віктора
Дьоннінгхауза (Німеччина).
Майстер-клас відкрив декан юридичного факультету, заслужений юрист
України, професор Микола Короленко, який звернув увагу присутніх на важливість для майбутніх юристів історичного аналізу аспектів національного
питання в контексті сучасного реформування правової системи України.
Цю думку продовжив у своєму виступі директор Інституту всесвітньої
історії НАНУ, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України Андрій Кудряченко. Крім того, він розповів присутнім про
почесного гостя та напрями його наукового пошуку.
Під час майстер-класу професор Віктор Дьоннінгхауз надав детальний
аналіз ідеологічного та правових аспектів діяльності партії більшовиків, а
також розкрив змістовну складову перебігу подій, пов’язаних із формуванням СРСР.
Тематика майстер-класу викликала жваву дискусію серед присутніх та велику кількість запитань до почесного гостя.
Студенти та співробітники КУП НАНУ дякують ректору університету,
професору Юрію Бошицькому за отриману можливість спілкування із професором Віктором Дьоннінгхаузом.

Професор Віктор Дьоннінгхауз під час майстер-класу

майстер-клас старшого наукового
співробітника Інституту
Східно-Європейського права в Мюнхені
Тіни де Вріз (Німеччина)
У рамках концепції міжнародної діяльності університету відбувся майстер-клас
старшого наукового співробітника Інституту СхідноЄвропейського права в Мюнхені Тіни де Вріз.
19 листопада 2013 року
почесна гостя прочитала
студентству та професорсько-викладацькому складу
КУП НАНУ лекцію на тему:
«Гнучкість у бізнес контрактах та виклики у сфері практичної важливості».
Пані де Вріз дала свою
Під час майстер-класу
оцінку етапам укладення
договору та наголосила на
важливості проведення попередніх переговорів між сторонами та лінгвістичному аспекті,
зокрема необхідності здійснювати юридичний аналіз застосовуваних термінів під час
перекладу іноземних контрактів.
Варто зазначити, що проблематика лекції викликала особливу зацікавленість серед
слухачів.
Професорсько-викладацький склад і студенти університету щиро вдячні ректору,
професору Ю. Бошицькому за організацію майстер-класу старшого наукового
співробітника Інституту Східно-Європейського права в Мюнхені Тіни де Вріз.

Фото на згадку
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цікаві університетські події
У стінах КУП НАНУ відбулося нагородження
почесного ректора КУП НАНУ Ю. Шемшученко званням «Посол Миру»

Під час нагородження

У КУП НАНУ відбувся
семінар-практикум
«Права і свободи
людини як
громадянина
України»

Відкриття семінару

На пропозицію освітян, які для учнів
викладають «Правознавство», на базі КУП
НАНУ відбувся семінар-практикум «Права
і свободи людини як громадянина України».
З вітальним словом до присутніх
звернувся ректор, професор Ю. Бошицький,
який зазначив, що особливо важливою є
роль вищої юридичної освіти, як основного
інструменту за допомогою якого юрист
отримує не тільки належну професійну
кваліфікацію, а й виховує в собі повагу до
прав та свобод людини. Для підвищення
зацікавленості майбутніх студентів до
юридичної освіти та науки, сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
через залучення молоді до обговорення
найбільш актуальних питань сьогодення у
нас проводиться Всеукраїнський конкурс
наукових робіт імені В.М. Корецького для
учнів 11-х класів «Права людини в сучасному
світі: погляд молоді».
М. Короленко, декан юридичного
факультету, професор, заслужений юрист
України розкрив для присутніх тему
«Актуальні питання конституційного та
адміністративного права».
Н. Карпачова, професор Київського
університету
права
НАН
України,
уповноважений Верховної Ради України з
прав людини 1998–2012рр., висвітлюючи
питання науково-практичного семінару
«Стан дотримання Україною міжнародних
стандартів у галузі прав і свобод людини»,
відповіла на численні питання 72-х
присутніх учасників семінару.
Гості університету ознайомилися з
матеріально-технічною
найсучаснішою
базою вишу. Короткому екскурсу в
історію Святошинського району сприяло
надзвичайно зворушливе місце каплички,
збудованої на честь Преподобного Нестора
Літописця – покровителя освітян.

Учасники семінару

8

У стінах Київського університету права НАН
України відбулося нагородження Почесного
ректора КУП НАН України Шемшученка Юрія
Сергійовича званням «Посол Миру» за вагомий
внесок у розбудову української юридичної
науки та освіти, за партнерські стосунки,
співробітництво із багатьма країнами світу у
галузі права.
На урочистому заході були присутні президент
Громадської організації «Федерація всесвітнього
миру» − представник в державах Євразійського
регіону Jin Hwa Chung, Голова правління
Федерації всесвітнього миру Михайло Ільїн та
професорсько-викладацький склад КУП НАНУ
на чолі з ректором, професором, заслуженим
юристом України Юрієм Бошицьким.
Вітаємо Почесного ректора КУП НАН України
Юрія Сергійовича Шемшученка із присвоєнням
йому звання «Посол Миру».

Фото на згадку

У КУП НАНУ відбулось відкриття та освячення
каплиці на честь Преподобного Нестора Літописця

19 вересня 2013 року у Київському
університеті права Національної академії
наук України було відкрито каплицю на
честь Преподобного Нестора Літописця.
Чин освячення храму та першу Божественну
літургію провів Високопреосвященніший
Антоній, митрополит Бориспільський,
керуючий
справами
Української
Православної Церкви, ректор Київської
Духовної Академії та семінарії.
Ця подія була присвячена двом знаменним
датам це, перш за все, 1025-річчю хрещення
Київської Русі та 95-річчю створення

Інституту держави і права ім. В.М.Корецького
НАН України. Привітати та поздоровити університет з нагоди відкриття та освяти каплички завітало чимало почесних гостей, серед
яких відомі юристи, судді, політичні діячі та
представники державних установ України,
митці та зарубіжні гості: архімандрит Ігумен
Сільвестр (Стойчев), кандидат богослов'я; С.
Чехович ‒ представник Адміністрації Президента України; М. Оніщук ‒ Міністр юстиції
України (2007‒2010 рр.), доктор юридичних
наук, заслужений юрист України, Почесний
професор КУП НАНУ; Ю. Кармазін ‒ заслужений юрист України, Почесний працівник прокуратури України; М. Пашинський
‒ керівник апарату Святошинської районної державної адміністрації в м. Києві;
В.Тесленко ‒ начальник ДПІ
Святошинського району ГУ
Міндоходів у м. Києві; Г. Собчук ‒ професор, представник
Польської академії наук у Києві; Г. Мікайлян ‒ помічник
Посла Республіки Вірменія
в Україні; Х. Роглев ‒ преОсвячення університетського храму
зидент Товариства дружби
«Україна–Болгарія», академік
Національної академії наук України.
академії туризму, доцент кафедри теорії та
Каплиця є послідовним акордом в практики туризму і готельного господарства;
архітектурному ансамблі будівлі університе- Ю. Сєдих ‒ Посол миру, Генерал-полковник,
ту і символічно, що вона побудована академік, Президент Товариства дружби
за сприяння та фінансової підтримки «Україна – Болгарія», голова асоціНародного депутата України, у минулому ації «Міжнародне співробітництво
студента КУП НАНУ, В. Столара. Тож національної спілки журналістів»,
тепер поряд із храмом науки з'явився храм Почесний доктор Київського унідуховний ‒ каплиця Нестора Літописця, верситету права НАН України; В.
яка стане місцем паломництва багатьох Яценківський ‒ директор Депарстудентів,
професорсько-викладацького таменту зв’язків із закордонним
складу та гостей університету. Адже українством та культурно-гуманісаме Преподобний Нестор Літописець тарного співробітництва; О. Підє
основоположником
давньоруської дубчак ‒ президент Всеукраїнської
історіографії,
першим
вітчизняним громадської організації державісториком,
видатним
письменником, ного управління «ЕЛІТА ДЕРмислителем, вченим, ченцем Києво- ЖАВИ», член громадських рад
Печерського монастиря. Києво-Печерська при МЗС та Мінсоцполітики; Ф.
Лавра — одна з найбільших православних Ващук ‒ ректор Ужгородського насвятинь України. Вважається одним із ціонального університету, доктор
перших монастирів на Русі, що поклав технічних наук, професор, заслужений прапочаток руському чернецтву. З монастирем цівник народної освіти України; Коваленко
тісно пов’язана діяльність літописця Нестора Валентин Васильович, ректор Національної
(автора «Повести временных лет»).
академії внутрішніх справ, доктор юридичних
Радість відкриття храму на території уні- наук, професор, генерал-лейтенант міліції; В.
верситету з колективом та студентами КУП Меншун ‒ головний редактор ВсеукраїнськоНАНУ прийшли розділити: Почесний ректор го громадсько-політичного журналу «ТриКиївського університету права НАН України, буна», віце-президент Інституту незалежних
доктор юридичних наук, професор, академік експертів; В. Якимчук ‒ керуючий справами
НАН України Ю. Шемшученко ‒ директор Рівненського інституту КУП НАНУ та ін.
Усі бажаючі мали нагоду отримати благословення на подальший щасливий освітянський шлях
та духовне збагачення. Під час
священної літургії ректор університету, професор, Ю. Бошицький
був нагороджений Грамотою
«За заслуги перед Українською
Православною Церквою та в
пам'ять 1025-річчя Хрещення
Київської Русі» та Пам’ятною
відзнакою Української Православної Церкви «1025-річчя Хрещення Київської Русі».
Почесні гості свята
У вітальній промові ректор

університету, професор, заслужений юрист
України, заступник голови Союзу юристів
України, відповідальний секретар комісії
Конституційної асамблеї з питань прав, свобод та обов`язків людини і громадянина Ю.
Бошицький зазначив, що Преподобний Нестор Літописець належить до найосвіченіших людей Київської Русі кінця ХІ – поч.
ХІІ століття та є покровителем освітян. Не
дивлячись на те, що церква відокремлена
від держави, храмом науки та храмом віри
називають споруди навчальних закладів, подібно до культових храмів. І наголосив на
тому, що головна мета цього заходу ‒ привернути увагу до тих цінностей, які є загальнолюдськими: гідність, людяність, доброта,
справедливість. Всього того, що є, по суті,
складовою у діяльності правника.
З вітальними словами також виступили:
Ю. Шемшученко, М. Оніщук, Ф. Ващук,
М. Пашинський, Ю. Сєдих, В. Якимчук.
Зокрема, Міністр юстиції України
(2007‒2010 рр.), доктор юридичних
наук, заслужений юрист України,
Почесний професор КУП НАНУ М.
Оніщук, презентував надзвичайно цінний
подарунок каплиці на честь Преподобного
Нестора Літописця ‒ ікону Святого
Миколая. Ликові понад дві сотні років. М.
Оніщук підкреслив, що Святий Миколай
‒ це захисник дітей та тих, хто подорожує.
А навчальний заклад ‒ це заклад, де діти
вирушили в подорож за знаннями. До

Подарунки від духовенства

речі, багато з них приїхали із різних міст і
сіл нашої країни.
Поява каплиці на території університету
буде слугувати відродженню стародавніх
православних традиції, впевнені очільники
навчального закладу. Бо книжки наповнюють
знаннями голову, а храм – душу.
Настоятелем
каплиці
Нестора
Літописця став духовний послідовник
Високопреосвященнішого
Антонія,
митрополита
Бориспільського
‒
архімандрит Сильвестр (Стойчев), який
пообіцяв навчати молодь законам божим,
щонайменше раз на тиждень: «Студенти
матимуть можливість, якщо в них є
таке бажання, посповідатися або просто
прийти порозмовляти зі священиком.
Буде на тижні якийсь день, котрий я
буду приїжджати сюди і спілкуватись зі
студентством».
Правитимуть служби у храмі також і на
всі великі свята. Доступ до каплиці буде
відкритий усім вірянам.

сторінка юридичного факультету
круглий стіл на тему: «Актуальні питання
реформування судової системи України»

Короленко микола
павлович —
декан юридичного факультету,
кандидат юридичних наук,
професор, заслужений юрист
України

7 жовтня 2013 р. кафедрою кримінального
права та процесу та науковим товариством
студентів юридичного факультету було проведено круглий стіл на тему: «Актуальні питання реформування судової системи України».
У заході взяли участь декан юридичного
факультету к.ю.н., проф. М. Короленко, заступник завідувача кафедри к.ю.н., доц. Т. Тарасевич, к.ю.н. доц. В. Прилуцький, професорсько-викладацький склад кафедри та студенти
наукового товариства при кафедрі.
При кафедрі було заслухано повідомлення:
• «Участь народу у здійсненні правосуддя»;
• «Діяльність слідчого судді за новим КПК
(проблематика повноважень)»;
• «Вдосконалення принципу інстанційнос-

Колектив факультету

Під час роботи круглого столу

ті у системі судів загальної юрисдикції»;
• «Доцільність зміни системи конституційного контролю в Україні (питання про створення Конституційної палати при Верховному
суді України)»;
• «Співвідношення повноважень слідчого
та прокурора відповідно до норм КПК».
Під час обговорення учасники заходу дійшли висновку щодо правозастосування та
вдосконалення судової системи України та доцільності запровадження в нашій державі суду
присяжних.
8 жовтня 2013 року з нагоди Дня юриста
на кафедрі кримінального права та процесу
була проведена зустріч з керівником Центру
правничої кар’єри Ліги студентів Асоціації
правників України керівником
Ганною Старченко. Однією з
головних цілей зустрічі стало
сприяння майбутнім юристам
у побудові успішної кар’єри
правника, зокрема допомогти
молодому правнику стати тією
платформою, яка дасть успішний старт його кар’єрі, дозволить знайти нових друзів. У
межах проведеної дискусії було
обговорено структурування відносин адвокатського об’єднання
з адвокатами партнерами та
розглянуто труднощі, з якими
зіштовхуються правники, котрі
наймаються працювати помічниками адвокатів.

Студенти КУП НАНУ відвідали
Конституційний Суд України
Частину екскурсії представники КУП НАНУ
провели в архітектурно вишуканому залі судових засідань, яка вразила студентів не лише
оздобленням судової зали, але й самою атмосферою приміщення, стіни якого були свідками
історичних рішень, доленосних як для нашої
держави, так і для кожного свідомого громадянина. До спілкування у судовій залі долучилися
Заступник Голови Конституційного Суду України Ю. Баулін, який звернувся з вітальною промовою і наголосив, що зустріч відбулася з метою
прозорості та відкритості діяльності Суду для
суспільства; Суддя Конституційного Суду України В. Шишкін, який доторкнув студентів до історії розвитку українського конституціоналізму;
Суддя Конституційного Суду України М. Колос,
який нагадав про завдання, організацію, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України, а також про вагомі масштабні
рішення які приймалися протягом існування
Конституційного Суду України, зокрема рішення про скасування смертної кари; Суддя Конституційного Суду України М. Гультай розповів
про позитивний досвід інституту конституційної
скарги у зарубіжних країнах та імплементацію
такого досвіду і перспективи її впровадження в
Україні як одного з найефективніших юридичних засобів захисту фундаментальних прав і свобод особи, втілення конституційних цінностей
у національному правопорядку.
Студентам були врученні символічні подарунки, а у бібліотеку
університету передано надзвичайно цінну працю Заступника
Голови Конституційного Суду
України Ю. Бауліна.
Київський університет права
Національної академії наук України висловлює щиру подяку всім
працівникам Конституційного
Суду України за теплий, гостинний прийом і запрошує продовжити плідні взаємини візитом до
Під час візиту до Конституційного Суду
Київського університету права.

З метою підвищення правової свідомості та
правової культури майбутніх правників, ознайомлення з юридичною практичною діяльністю, а також всебічним і глибоким ознайомленням з судовою системою і особливостями
конституційного судочинства України студенти КУП НАНУ під керівництвом завідувача
кафедри адміністративного та конституційного права О. Чомахашвілі завітали на екскурсію
до єдиного органу конституційної юрисдикції
в Україні – Конституційного Суду.
Знайомство з місцем здійснення конституційного судочинства розпочалося з відвідування бібліотеки та архіву суду, працівники яких
залюбки розказали про особливості роботи
цих підрозділів, а також показали унікальну
літературу та праці, які зберігаються лише у
Конституційному Суді України.
Студентам надали можливість оглянути
приміщення суду, ознайомили із повноваженнями, завданнями та організацією діяльності
єдиного органу конституційної юрисдикції в
Україні, з його історією, музеєм в якому знаходяться рідкісні предмети, що відображають
самобутність народів світу, літературою, картинами та із задоволенням відповіли на численні питання майбутніх правників.

З нагоди Дня юриста в КУП НАНУ відбувся круглий стіл
на тему: «Сучасні підходи до розуміння сутності права»

7 жовтня 2013 р. кафедрою теорії та іс• «Співвідношення юснатуралізму та
торії держави і права та науковим това- легізму в сучасному праворозумінні» та ін.
риством студентів юридичного факультеПід час обговорення учасники заходу
ту було проведено круглий стіл на тему: дійшли до висновку, що право є багато«Сучасні підходи до розуміння сутності гранним явищем. Дослідники виокремправа».
люють позитивістський, природно-правоУ заході взяли участь проректор з науко- вий, інтегративний, соціологічний та інші
вої та науково-педагогічної роботи, к.ю.н., напрями праворозуміння. Теоретична роздоц. О. Чернецька, декан юридичного фа- робка кожного із напрямів розвитку права
культету, к.ю.н., доц. М. Короленко, зав. має надавати допомогу у правотворчому
кафедри теорії та історії держави і права процесі, правозастосуванні, вдосконаленні
к.і.н., доц. В. Іванов, професорсько-ви- механізмів захисту прав і свобод людини.
кладацький склад кафедри та
студенти наукового товариства
при кафедрі.
Було заслухано наукові повідомлення:
• «Формування праворозуміння в період античності»
• «Історична школа права: загальна характеристика»
• «До історії формування і
розвитку інтегративної теорії
права»
• «Ціннісні аспекти сутності
права»
• «Трансформація сутності
права під впливом сучасних інПід час роботи круглого столу
теграційних
процесів»

У КУП НАНУ відбувся «Дебют першокурсника − 2013»
18 листопада в Київському університеті права НАН
України відбувся «Дебют
першокурсника − 2013» в
рамках проекту «Майбутнє
України – в руках талановитої молоді». У заході взяли
участь 5 академічних груп
першого курсу факультету
міжнародних відносин та
юридичного. Дебют першокурсника – це загальноуніверситетський захід, який
започатковано в КУП НАНУ
студентами нинішнього четвертого курсу (2010−2011 н.р.)
Молоді таланти КУП НАНУ
з метою виявлення талантів,
реалізації спільних студентдентських традицій Японії та України.
ських креативних ідей і подальшому пошуку
Керівник волонтерської групи Набуко
талановитих студентів.
Оморі у знак великої поваги до керівника,
Такі заходи сприяють активізації куль- який особисто патронує соціально-благотурного життя студентської молоді, за- дійні програм «Дитина має право на житлучення першокурсників до традицій тя», «Передай тепло своє руки маленькій
університету, виявлення та підтримки дитині», ректорові подарувала картину із
студентських талантів, зміцнення дружніх зображенням ієрогліфа «Успіх права»
зв’язків між студентами університету.
Ректор на добру згадку про перебування
Почесними гостями заходу були волон- делегації волонтерів з Японії у КУП НАНУ
тери із Японії на чолі з керівником волон- подарував офорт етюдів Києва відомої хутерської групи Набуко Оморі, яка в числі дожниці-офордистки, члена Національної
перших волонтерів із Японії підтримала спілки художників України А. Сіденко.
постраждалих піл час аварії на ЧАЕС у
Знаковим для присутніх було звучання
1986 році, а нині активно надає допомогу гімну України та Японії у виконанні Кателікарям України.
рини Коврик під акомпонимент бандури
До присутніх звернувся ректор, про- – українського національного інструменту.
фесор, заслужений юрист України, заПершокурсники зуміли продемонструступник голови Союзу юристів України, вати командний дух навчальних груп;
відповідальний секретар комісії Консти- віртуозну гру на гітарі та милозвучне звутуційної асамблеї з питань прав, свобод та чання пісень українською та англійською
обов`язків людини і громадянина, «Посол мовами; запальні, ритмічні танці; стумиру» − Ю. Бошицький. Він зробив екс- дентський КВНівський гумор.
курс у історію походження МіжнародноСлід зазначити, що на рахунку першого дня студента (1941) та Дня студента в курсників є й перші кроки волонтерського
Україні (1999). Молодь завжди намагаєть- руху (допомога сліпим юристам м. Ніжин,
ся бути мудрою та успішною, креативною, флешмоб Молодіжного форуму, флешмоб
тож хай студентські роки будуть насичени- вдячності на честь визволителів м. Києва).
ми приємними подіями, цікавими зустріВолонтери КУП НАНУ подарували вочами, як сьогодні – волонтери із Японії, лонтерам Японії жовті волонтерські шарякі обміняються досвідом волонтерської фи на пам'ять про зустріч та дружбу.
діяльності, елементами культурних сту-

Фото на згадку
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Відбулась урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти
Київського університету права НАН України

КУП НАНУ спільно з Посольством Австрії в Україні провели першу
міжнародну конференцію «Актуальність юридичних праць Ганса Кельзена
для сучасних України та Австрії»
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У КУП НАНУ відбулось відкриття та освячення каплиці
на честь Преподобного Нестора Літописця

Презентація персональної виставки Михайла Жарова
«Кримська симфонія кольору»
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сторінка факультету міжнародних відносин

Святкування професійного свята всіх юристів на факультеті міжнародних відносин КУП НАНУ

Святкування професійного
свята всіх юристів відбулось
на факультеті міжнародних
відносин Київського університету права НАНУ яскраво
і насичено. Всім відомо, що
професія
юриста-міжнародника завжди вважалася
престижною, адже вони володіють іноземними мовами, вільно спілкуються на
будь-якому рівні з клієнтами
з-за кордону, розуміють не
тільки принципи українського права, а й мають ґрунтовні знання з європейського та
міжнародного права. Для того, щоб здобути фахову підготовку
необхідно отримати якісну освіту, саме вона є запорукою процвітаючої країни, майбутнього нації та розвиненого громадянського
суспільства. У цьому контексті варто погодитися зі словами Альберта Ейнштейна: «Освіта є тим, що залишається після того,
коли забувається все, чого нас учили».
Розпочалось святкування проведенням презентації фотоколажів на тему «Університет та професія юриста-міжнародника
очима студентів». Переглянути їх мали змогу усі бажаючі, адже
дійство відбувалось у холі університету.
Наступним заходом у святкуванні Дня юриста був Брифінг «Ак-

Під час святкування

туальні питання діяльності юриста-міжнародника, на якому взяли
участь провідні науковці, фахівці в галузі міжнародного права та
порівняльного правознавства, а також студенти-міжнародники
КУП НАН України та аспіранти з КНУ ім. Т.Г. Шевченка.
Почесні гості КНУ імені Тараса Шевченка були представлені
у складі: О. Гріненко – д.ю.н., старшого наукового співробітника
відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин
КНУ імені Тараса Шевченка; І. Забари − к.ю.н., доцента кафедри
міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені
Тараса Шевченка; С. Білоцького − к.ю.н., асистента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та інші.
Захід став гарною можливістю для наукового диспуту серед
молодих вчених, під час проведення якого, обговорювались
актуальні проблеми діяльності юристів-міжнародників та проведений глибокий аналіз існуючих проблем із пошуком можливих шляхів їх вирішення. Для студентської молоді це стало
чудовою можливістю набути нових знань, які нададуть можливість краще орієнтуватися не лише в глобальних процесах
міжнародно-правового розвитку сучасного світу, але й в процесі інтеграції України до європейського правового простору.
Наступним заходом, проведеним факультетом міжнародних
відносин, став круглий стіл з нагоди презентації монографії членакореспондента НАН України, проф. О. Моці «Дніпровська Русь».
Круглий стіл з нагоди презентації монографії, підготовленої в
Центрі політологічних, гуманітарних та прикладних досліджень
відомим українським істориком і археологом, членом-кореспондентом НАН України, проф. О. Моцею «Дніпровська Русь» був
проведений за підтримки кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін факультету міжнародних відносин.
Під час презентації О. Моця виступив із цікавою доповіддю про
процес формування і функціонування одного з найважливіших в історії осередків становлення давньоруської державності. У рамках
дискусії було порушено й обговорено низку важливих питань, зокрема:
• проблема етногенезу слов’ян;
• етимологія слів «малорос» та «московіт»;
• визначення поняття «державність» та чинників які її формують;
• аналіз становлення сучасної державності України та Росії.
Цікавою була розповідь Олександра Петровича про появу вікінгів
(норманів) на території України, правління династії Рюриковичів та
процес їх асиміляції, формування державності Русі, територія якої
була зосереджена в районі Верхнього і Середнього Дніпра з такими
центрами, як Київ, Чернігів, Переяслав, про наслідки монголо-татарської навали.
Нині вже існує більше двох десятків теорій ґенези Русі, це пояснюється складними етногенетичними процесами, які мали місце

на території сучасної України та за її межами впродовж тисячоліть.
У своїй монографії О. Моця відстоює та обґрунтовує теорію «Початкової Русі», яка протягом досить тривалого часу в цілому задовольняла науковців різних поколінь, а нині у певних колах піддається
переосмисленню. У книзі докладно та аргументовано показано весь
той непростий процес формування ранньої Київської Русі, і, насамперед, у Дніпровському регіоні. Актуальність цього дослідження не викликає сумнівів, адже без знання свого минулого, немає майбутнього,
а для майбутніх юристів та державних адміністраторів це знання має
стати запорукою успішної професійної діяльності.
З монографією «Дніпровська Русь», а також з іншими книгами
О. Моці можна ознайомитися у бібліотеці Київського університету права НАН України.
Традиційним до святкування професійного свята стало оголошення конкурсу наукових робіт для учнів 11-х класів присвяченого пам’яті В.М. Корецького. Цей захід має на меті підвищити
зацікавленість учнів до юридичної науки та практики, а також заохотити їх до проведення власних досліджень у цій сфері. Крім
того, активна на сьогодні позиція молоді в соціально-політичному
та культурному житті спонукає до пошуку принципово нових рішень і критичного переосмислення минулого досвіду. Тому запланований конкурс зорієнтований, насамперед, на молодих людей,
що здатні креативно та гнучко мислити, пропонувати ідеї щодо вирішення проблемних питань. За результатами конкурсу переможці, чиї наукові дослідження будуть найвище оцінені конкурсною
комісією, отримають сертифікати та цінні подарунки.

КУП НАНУ ‒ велика родина

Цікаві факти про міжнародні організації

Маловідоме про штаб-квартиру Організації Об’єднаних Націй

24 жовтня − особлива дата для міжнародного права. Цей день
вважається Днем Організації Об’єднаних Націй і обраний він у
зв’язку з тим, що 24 жовтня 1945 р. набув чинності Статут ООН.
Про роль Організації Об’єднаних Націй у становленні сучасного міжнародного права, про її значення в процесі підтримання
миру, безпеки, прав людини у світі, про її величезні зусилля щодо
подолання бідності та злиднів на планеті та про інші добрі діла
ООН знає сьогодні майже чи не кожна доросла людина. Адже
«Блакитні шоломи» ООН зробили вагомий внесок у справу підтримання миру в багатьох країнах світу й сьогодні чи не кожен
український хлопчик потай мріє належати до українського миротворчого батальйону ООН. Знак ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН)
є знайомим великій кількості малюків із африканських країн, а
ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) без
зволікань оперативно реагувало на подолання нищівних наслідків
тайфуну Хайян на Філліпінах, акумулюючи кошти для підтримки
сільського господарства та риболовства цієї держави.
Однак історія ООН, її сучасне існування та діяльність мають багато маленьких таємниць, маловідомих звичайній людині, але надзвичайно цінних для того, щоб сформувати більш широке уявлення
про цю міжнародну організацію. Цією публікацією ми хочемо розпочати серію статей, присвячених цікавим моментам життя ООН.
Ця інформація буде корисною для студентів Київського університету права НАН України, оскільки тематика ООН зажди була в центрі
наукових інтересів Факультету міжнародних відносин КУП НАНУ,
яким неодноразово проводилися круглі столи, присвячені Дню ООН
і запрошувалися співробітники Представництва ООН в Україні для
проведення зустрічей із студентською молоддю.
Зокрема, багато цікавого можна дізнатись вивчаючи історію створення одного із сучасних негласних символів ООН – будівлі її Секретаріату. Як відомо, перші засідання Генеральної Асамблеї ООН
відбулися у м. Лондон (Велика Британія), у Центральній залі Вестмістерського палацу. Однак 14 грудня 1946 р. Генеральна Асамблея
ООН прийняла Резолюцію 100 (І), в якій постановила розмістити
Секретаріат та інші центральні установи цієї організації у м. НьюЙорк (США). Окрім Нью-Йорку містами-претендентами були
Філадельфія, Бостон та Сан-Франциско, але Генеральна Асамблея
надала перевагу саме Нью-Йорку. Варто зазначити, що вирішальним аргументом в
прийнятті цього рішення було виділення
Джоном Д. Рокфелл е р ом - м ол од ш и м
8,5 млн дол. США на
придбання земельної
ділянки саме в цьому
місті. Про цей факт
було зазначено навіть
у вищезгаданій Резолюціїї 100 (1). Зокрема, там говорилося:
«Генеральна Асамблея бере до уваги з
почуттям щирої вдячності
пропозицію,
зроблену паном Джоном Д. Рокфеллером
молодшим у листі від
Так виглядала та ділянка Манхеттену 10 грудня 1946 р. про
(м. Нью-Йорк, США), на якій сьогодні надання в розпорярозміщується штаб-квартира ООН
дження Об’єднаних
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Націй суму у розмірі 8500000 доларів США на відповідних умовах,
для придбання Об’єднаними Націями ділянки землі в місті Нью-Йорк в
районі, розташованому між Першим
Авеню, Східною 48-ю вулицею, річкою Іст Рівер та Східною 42-ю вулицею».
Ділянка землі, про яку йшлося
в Резолюції, була занедбаним промисловим районом Манхеттену, в
якому розташовувались фабрика
олівців, доки, залізничні депо та
Фотопортрет одного з авторів бойні тварин. Будівництво штаббудівлі Секретаріату ООН,
квартири ООН остаточно завидатного архітектора ХХ ст..
О. Німейера (1907-2012 р.р.) вершилося у 1952 р. і на той час
будівля Секретаріату ООН, порівняно з іншими будівлями Манхеттену, разюче відрізнялася своєю новою формою і виглядом.
Сьогодні комплекс будівель штаб-квартири ООН став одним із
обов’язкових пунктів туристичних маршрутів Нью-Йорку.
Комплекс складається з висотної будівлі Секретаріату ООН та
невисоких прямокутних будівель залу засідань Генеральної Асамблеї ООН, Конференц-центру ООН, бібліотеки Дага Хаммаршельда, а також кількох офісних будівель, будинку ЮНІСЕФ та будівлі
ЮНІТАР (Навчальний та науково-дослідницький інститут ООН).
Всі вони розташовані на площі ООН, яка є їх поштовою адресою.
Головною окрасою цього комплексу є тридцяти дев’яти поверховий хмарочос, в якому розміщується Секретаріат ООН. Його прямокутна, ніби обтягнута дзеркальними зеленими вікнами, статура
прикрашається окремим білим крилом, що розміщує в своїх стінах
залу для сесій Генеральної Асамблеї ООН та опоясується білими
прямокутними будівлями Конференц-центру ООН, бібліотеки Дага
Хаммаршельда і з боку фасаду прикрашається прапорами ООН та
всіх держав-членів ООН. Цей архітектурний ансамбль простягається вздовж протоки Іст-рівер, води якої, а також небо над нею, віддзеркалюються у вікнах будівлі Секретаріату ООН, створюючи тим
самим природну алегорію миру.
Цікаво, що сьогодні виникають суперечності щодо авторства
проекту будівлі Секретаріату ООН. Взагалі, над розробкою проекту комплексу будівель штаб-квартири ООН працювала група
архітекторів із різних країн, серед яких був і представник з СРСР
М. Басов. Автором споруди Секретаріату ООН найчастіше називають Оскара Німейера. Його ім’я сьогодні пов’язують зі столицею
Бразилії – м. Бразиліа, генеральна забудова якої здійснювалась під
його керівництвом, а за його проектами були побудовані Президентський палац «Алворада», Палац уряду «Планальто», Палац
Верховного суду, палац Національного конгресу, корпуси міністерств тощо. Однак існує думка, що до авторства будівлі Секретаріату ООН був причетним ще й інший видатний архітектор ХХ
ст. – Шарль Ле Корбюзьє, відомий як блискучий втілювач ідей
конструктивізму в архітектурі. До його найвідоміших робіт належить розташований у Москві будинок Центрсоюзу (Центрального
союзу споживчих товариств СРСР), а також ряд адміністративних
будівель у м. Чандигарх, що є столицею штату Пенджаб (Індія).
Ле Корбюзьє також входив у групу архітекторів, що готувала проект будівель штаб-квартири ООН, він запропонував свій варіант
макета центральної споруди, який був дуже схожим на сучасний
Секретаріат ООН. Тому дуже часто припускається, що сучасна
штаб-квартира ООН є синтезом творчого задуму обох архітекторів
− Оскара Німейера та Шарля Ле Корбюзьє.

Цікавим є правовий режим землі та будівель штаб-квартири
ООН. На них поширюють правила схожі на ті, що розповсюджуються на територію дипломатичних представництв. Однак розміщуючи свою штаб-квартиру в центрі Нью-Йорку, ООН повинно
було ухвалити з Урядом США угоду, щоб забезпечити належне
функціонування штаб-квартири та її зв'язок із навколишнім світом. Тому у 1947 р. між Організацією Об’єднаних Націй та урядом
Сполучених Штатів Америки було ухвалено Угоду щодо місця
розташування Центральних установ Об’єднаних Націй. Водночас, окремі положення, закріплені в цій Угоді, дозволяють двояко
трактувати повноваження влади США на території штаб-квартири
ООН. Зокрема, базовим положенням Угоди є те, що район штабквартири ООН є недоторканим, тобто чиновники та посадові
особи США не повинні вступати на її територію для виконання
будь-яких службових обов’язків, а лише з дозволу Генерального
Секретаря ООН і на умовах, прийнятих ним. Судово-процесуальні
дії, враховуючи і накладення арешту на приватну власність, допускаються в районі штаб-квартири лише за згодою Генерального
Секретаря і на умовах, підтверджених ним (Розділ 9 Угоди). Однак
з іншого боку, за виключенням випадків, передбачених Угодою,
діяння, що здійснються та угоди, що ухвалються в районі штабквартири ООН підсудні федеральним судам, судам штату і місцевим судам США у порядку, передбаченому відповідними законами цієї країни (Розділ 7 Угоди). Отже, фактично, США володіють
певною юрисдикцією над територією штаб-квартири ООН, принаймні над окремими юридичними фактами, що мають тут місце.
Окрім цього, ООН не може відчужувати належні їй землі штабквартири ООН без згоди на те США. Якщо США не погоджуються на відчудження землі, яке бажає вчинити ООН, тоді самі США
викуповують ці землі (Розділ 22 Угоди). Таким чином, ООН не є
повністю самостійним власником території, на якій розташовані
будівлі штаб-квартири ООН.
Також США часто вдається до дій, які можна розцінювати як порушення Розділів 11-13 Угоди. Відповідно до цих розділів, США не
повинні чинити перешкод проїзду в район штаб-квартири ООН або
виїзду з цього району представникам чи посадовим особам членів
ООН та іншим особам, запрошеним на територію Штаб-квартири
ООН. Закони США щодо в’їзду іноземців в країну не повинні застосовуватися так, щоб
вони порушували вищезазначене правило.
Однак США постійно вдається до дій,
які можна розглядати
як порушення цих
правил. Так у США
широко практикують
невидачу віз на в’їзд
на територію США
делегатам від окремих
країн, що збираються
взяти участь на сесіях
Генеральної Асамблеї
ООН. Зокрема, у 2013 р.
візи не отримали делегати з Венесуели,
в 2012 р. – делегати з
Російської Федерації
і подібних прикладів
існує чимала кількість.
Фото штаб-квартири ООН
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КУП НАНУ провів VІІІ Міжнародну науково-практичну
конференцію «ЄВРОПЕЙСЬКА ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА»

Відкриття конференції

Відповідно до плану Міністерства освіти і науки
України «Про організацію і проведення науковопрактичних конференцій та семінарів молодих учених
і студентів у 2013 році» за ініціативи Київського
університету права НАН України, Ужгородського
національного університету, Союзу юристів України,
Дебреценського університету (Угорська Республіка)
та Академічного товариства імені М. Балудянського
(Словацька республіка) була організована та проведена
VIІІ Міжнародна науково-практична конференція
молодих вчених «Європейська юридична освіта і наука»,
яка проходила в м. Ужгороді на базі Ужгородського
національного університету 11‒13 жовтня.
На адресу організаторів та учасників міжнародної
науково-практичної конференції надійшли привітання,
зокрема
від
Президента
Національної академії наук
України, академіка Б. Патона,
Академіка-секретаря Відділення
Історії, філософії та права
НАН України О. Онищенко та
Голови Союзу юристів України
В. Євдокимова.
Цього
року
актуальні
проблеми сучасної юриспруденції,
стратегію
її
розвитку, а також погляди
молодих науковців на правові
процеси
обговорювали
53 учасники конференції.
«Метою подібних наукових
заходів
є,
насамперед,
підготовка
студентів
до
фахового майбутнього», –
зауважив у своєму вітальному
слові ректор КУП НАНУ,
професор Ю. Бошицький.
«У Київському університеті
права протягом року проводять шість подібних
конференцій, але в Ужгороді такий захід має ще
й стратегічне значення», – підкреслив професор
Бошицький. «Молодь повинна об’єднуватися навколо
науки. Конференція на Закарпатті відбувається у
рамках розширення географії учасників. Ужгород
найкраще підходить для цього. Це напрацювання
стратегії розвитку». Програми подвійних дипломів,
які реалізують сьогодні організатори конференції
(Київський університет права з Болгарським
університетом та Ужгородський національний
університет – словацьким вишем) також свідчать про
своєчасність конференції.
Ректор УжНУ, професор Ф. Ващук, вітаючи молодих
правників, акцентував увагу на тому, що конференція

особливо актуальна сьогодні, в час очікування
підписання асоціативної угоди України з ЄС. «УжНУ
також рухається у напрямку євроінтеграційних
процесів, і прикладом цього є створення в університеті
факультету європейського права і правознавства,
на базі якого і відбувається конференція. Ми
свідомо створювали такий підрозділ, тому що наші
випускники під час працевлаштування у країнах ЄС
змушені проходити тривалу процедуру для визнання
диплому. Одна з вимог – наявність у навчальному
плані дисциплін, пов’язаних із європейським
правом і правознавством. Сьогодні в структурі всіх
українських вишів треба створювати такі підрозділи.
Наші студенти мають хороші можливості для
працевлаштування у Європі».
Наукові заходи, до організації яких активно
долучається молодь, підтримує й Закарпатська
обласна держадміністрація. Під час вітального
слова заступник голови Закарпатської ОДА І. Качур
побажав приїжджим учасникам пізнати найзахіднішу
частину України та запевнив у сприянні під час
відвідин культових споруд області. «Приємно, що
Закарпаттю випала нагода приймати учасників
міжнародної конференції, які звертають увагу на
один із найважливіших напрямів сучасної освіти –
юриспруденцію, намагаються дати оцінку сучасній
законодавчій базі та зробити усе можливе, щоб
юриспруденція мала належний рівень і слугувала
народу, захищала права й свободи людини», – зазначив
І. Качур. Відзначимо, що за сприянням Закарпатської
ОДА для учасників конференції вхід у закарпатські
музеї був безкоштовний.
Учасників конференції привітали також Т. Кароль,

Відпочинок після конференції

заступник голови міста Кошіце (Словаччина) та Іван
Алмаші, заступник начальника Головного управління
юстиції у Закарпатській області.
Безпосередні організатори наукового заходу – директор
Ужгородського інституту КУП НАН України О. Ващук
та декан факультету європейського права і правознавства
УжНУ Я. Лазур – побажали учасникам цікавих
доповідей, плідних дискусій, знайомств та поглиблення
співпраці. Біля витоків міжнародної науково-практичної
конференції «Європейська юридична освіта і наука»
вісім років назад був і Х. Олексик, заступник декана
факультету європейського права і правознавства, який
побажав учасникам конференції «продовжувати ту
місію, яку започаткували далеко до нас кращі мислителі,
що прийняли рішення про утвердження духу законів

Приємні перемоги

через дух права, божественного принципу збереження
рівноваги у природі й суспільстві». Ґенезу українських
наукових конференцій пригадала проректор Київського
університету права НАН України Г. Левківська,
нагадавши, що перша збірка наукових праць була
опублікована у Харкові 1823 року. «Кожен із виступів
на конференції вагомий у розвитку вищої юридичної
освіти в Україні. Я пишаюся тим, що вже з 1995 року
ми спілкуємося з ужгородськими колегами, і щороку я
відкриваю для себе щось нове. Учасникам конференції
бажаю вдумливих відповідей на поставлені проблеми».
Доповідачі наукового заходу розглядали питання
юридичної освіти, науки, прогалини у законодавстві,
можливості підписання угоди про асоціацію з ЄС, проблеми
конституціоналізму тощо. За результатами виступів
організаторами конференції кращими науковими доповідями були визнанні доповіді
І. Полюжина, М. Сюсько, М.
Топольницької, В. Улиганець,
М. Зан, І. Карпинця, Є. Левади.
Крім того, трьох ужгородських
учасниць конференції було
нагороджено поїздкою до Києва
на парламентські слухання з
питань гендерної політики. А від
газети «Все про бухгалтерський
облік» учасники конференції
одержали грамоти.
Міжнародна
науковопрактична
конференція
окрім традиційного наукового
мала й культурологічне та
соціальне спрямування. У
рамках програми «Пізнай свій
край» учасники конференції
відвідали
чотири
замки
Закарпаття
(Невицький,
Ужгородський, Чинадіївський
та замок «Паланок»), скуштували угорський бограч та
провели соціальну акцію, приуроченої до 200-річчя з
дня народження Т. Шевченка. В ужгородському сквері
святої Тетяни (покровительки студентства) молоді
правники висадили 200 тюльпанів. Ця акція стала
першим подарунком в Україні з нагоди ювілею великого
Кобзаря. Нагадаємо, що 2014 рік в Україні проголошено
роком Тараса Шевченка.
За результатами заслуханих доповідей були
узагальнені та схвалені рекомендації учасників
конференцій Міністерству освіти і науки, молоді та
спорту України, вишам та науковим установам щодо
активізації міжнародного співробітництва у галузі
освіти та науки, інтеграції у європейський освітній та
правовий простір.

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини
Docudays UA в Ужгороді

10-й Мандрівний фестиваль
Docudays UA відвідає
Ужгород 5‒13 грудня

5‒6 грудня показ фестивальних
фільмів відбуватиметься у приміщенні
Закарпатського обласного театру
ляльок (пл. Театральна, 4), 9‒12 грудня
2013 р. організовує показ фільмів ГО
«КАПЛ «ВЕСТЕД» у партнерстві
з Ужгородським інститутом КУП
НАН України (м. Ужгород, вул.
Заньковецької, 89 б) та факультетом
європейського права та правознавства
Ужгородського
національного
університету.
Мандрівний фестиваль Docudays
UA
проводиться
щороку
і
традиційно
презентує
найкращі
фільми березневого Міжнародного
фестивалю Docudays UA в регіонах
України. 10-й Мандрівний фестиваль
Docudays UA стартував 3 жовтня у
Сімферополі і відвідає 22 регіони
України.

Цього року правоосвітні заходи та
кінопокази на фестивалі Docudays
UA об’єднані спеціальною темою –
«Вибір є!». Головна ідея – на прикладі
героїв документальних фільмів із
різних країн показати українському
глядачеві, що у кожного з нас завжди
є вибір: змиритися з авторитарним,
диктаторським режимом чи боротися
за перемогу демократії; вимагати
від влади прозорості та відкритості
у прийнятті рішень чи давати
хабарі; терпіти насильство в сім'ї чи
боротися з ним.
Цей Фестиваль – неполітична та
некомерційна акція. Головна його
мета – сприяння підвищенню рівня
української
кінодокументалістики,
становленню в Україні відкритого
діалогу про моральні проблеми
суспільства,
права
людини,
формуванню в суспільстві розуміння
людської гідності як найвищої
цінності, створенню фундаменту для

демократичного майбутнього країни.
В Ужгороді заплановано показ
таких фільмів: «Ісландія: нульовий

рік» / «Iceland, Year Zero»
(Арманд Шоля-Намі, Сігурдур
Халлмар Магнуссон, Ісландія,
Чехія, Франція, 2012 р.), «Від
шепоту до крику» / «A Whisper
to a Roar» (Бен Мозес, США,
2012 р.), «Ромська мрія» / «Roma
Dream» (Роман Бондарчук, Україна,
2012 р.), «Мадагаскар: подорожні
нотатки» / «Madagascar, a
Journey Diary» (Бастьєн Дюбуа,
Франція, 2009 р.), «Раби» /
«Sklavar»
(Давід
Ароновіч,
Ханна
Хейльборн,
Швеція,
Норвегія, Данія, 2008 р.), «Край
електросміття» / «E-Wasteland»
(Девід Федель, Австралія, 2012 р.)
та ін.
Показ фільмів відкритий, тому крім
студентів та школярів запрошуються
всі бажаючі.

13

новини рівненського інституту КУп нану

Відбулась перша міжнародна щорічна науково-практична конференція
«Розвиток публічного адміністрування / The Public Administration Development»

24–25 жовтня 2013 року на базі Рівненського
інституту КУП НАНУ відбулась перша міжнародна
щорічна
науково-практична
конференція
«Розвиток публічного адміністрування / The
Public Administration Development», організована
Київським університетом права НАН України,
Науковим центром у м. Київ Польської академії наук

Почесна президія конференції

(Представництво ПАН) за сприяння Рівненської
обласної державної адміністрації.
На адресу організаторів та учасників міжнародної
науково-практичної
конференції
надійшли
привітання, зокрема від професора Р. Арнольда,
почесного доктора КУП НАНУ й завідуючого
кафедри Жана Моне в Регенсбурзькому університеті,
Німеччина; від ректора Тбіліського відкритого
навчального університету (Грузія); від ректора
Міжнародної академії економіки і права у м. Монтрьо
(Швейцарія) та інших високоповажних науковців,
посадовців, керівників громадських організацій.
Конференцію відкрив ректор КУП НАНУ,
заслужений
юрист
України,
професор
Ю.
Бошицький, який у своєму вітальному слові
зазначив, що проблематика питання публічного
адміністрування, окремі аспекти його розвитку в
контексті реалізації державної політики у сферах,
які становлять національний інтерес держави, є
сьогодні актуальними як ніколи. Адже євроінтеграційний рух України ‒ це дороговказ у формуванні
національного
теоретичного
масиву
нової
парадигми публічного адміністрування, процесів
правотворчості та загального розвитку держави.
Ректор звернув увагу учасників та гостей заходу на
те, що міжнародні науково-практичні конференції
«Розвиток
публічного
адміністрування»,
які

відбуватимуться щорічно завдяки кооперації
Київського університету права НАН України та
Польської академії наук, стануть тими віхами в
еволюції наукового розроблення проблематики
публічного адміністрування, практична реалізація
яких буде початковим пунктом для підвищенвим
ня інституціональної спроможності наших держав
і забезпечення сталого розвитку Європейського
Союзу в цілому.
Також з вітальним словом до присутніх звернувся
директор Наукового центру у м. Київ Польської академії
наук (Представництво ПАН), професор Г. Собчук,
який зауважив на те, що вивчення проблематики
розбудови інституціональної спроможності держав
у контексті глобалізації адміністративного простору є
не лише модним трендом наукових досліджень фахівців
різних держав, але, перш за все, має багатоаспектний
та наскрізний характер. Але, насамперед, воно має
стосуватись розроблення відповідної нормативноправової бази, тому залучення юристів Польщі й
України для обговорення найбільш актуальних питань
розвитку публічного адміністрування та вироблення
спільного бачення щодо зазначеної теми матиме
регулярний характер. А підсумки такої співпраці ми
висвітлюватимемо на щорічних конференціях.
До учасників конференції звернулись й почесні
гості заходу – секретар Рівненської міської ради А.
Грещук, заступник начальника Головного управління
юстиції в Рівненській області Л. Серватович,

Під час роботи конференції

проректор обласного Інституту післядипломної
освіти І. Вєтров. У своїх промовах посадовці
наголосили на актуальності окремих питань заходу
для органів місцевого самоврядування, а також
побажали учасникам плідної роботи.

З польської сторони дистанційну участь у заході
взяли 9 науковців з Варшави, Любліну, Гданська,
Ржешува та Кракова. Зокрема із доповідями «Право
належного урядування в Європейському Союзі» та
«Міжнародне співробітництво між органами влади з
антимонопольних питань» виступили представники
Інституту правових досліджень Польської Академії

Фото на згадку

Наук – кандидати юридичних наук, доценти К.
Ковалік-Баншік та М. Блахуцьки.
Доповідачі наукового заходу розглядали такі
питання як теоретико-методологічні засади розвитку
публічного адміністрування, його організаційноправову,
фінансово-економічну,
інформаційну,
соціально-культурну,
безпекову,
професійну
складові, управлінську діяльність та надання
послуг органами державної влади і місцевого
самоврядування, а також використання міжнародного
досвіду у сфері публічного адміністрування.
Участь у заході взяли не лише досвідчені фахівці
у сфері державного управління та адміністративного
права, але й студенти. Надзвичайно високий рівень
наукових доповідей показали студентки РІ КУП
НАНУ М. Бондарець, М. Князєва, Т. Левченко і К.
Римарук. Вони здійснили ґрунтовний порівняльний
аналіз законодавств держав-членів ЄС та України
щодо забезпечення та проблем розвитку місцевого
самоврядування.
Загалом у роботі першої конференції взяло участь
більш ніж 80 учасників, з яких близько 50 надали
матеріали для публікації. Усі доповіді та статті,
надіслані на адресу КУП НАНУ, а також результати
наукової дискусії, яка відбулась під час конференції,
увійдуть до збірника матеріалів конференції.

У РІ КУП НАН України відбулася посвята в студенти

Святковий коровай ректорові від студентства

Молоді, розумні, активні – ще вчорашні школярі,
а сьогодні вже студенти. У дружній та теплій
атмосфері в Рівненському інституті Київського
університету права Національної академії наук
України зустрічали першокурсників. З хвилюванням
і гордістю 49 майбутніх юристів отримували з рук
ректора студентські квитки, а від почесних гостей
свята – гарні привітання та побажання.
Київський університет права вважається одним
із кращих в Україні класичних університетів, де
вивчають юриспруденцію. Рівненський інститут
Київського університету права, що є одним із
престижних осередків юридичної освіти на Волині
і Поліссі, вже давно вийшов за межі нашого
регіону. Цьогоріч право носити горде звання
студента КУПу вибороли 49 молодих людей.
Посвята в студенти стала для них початком руху
сходинками майбутнього професійного розвитку.
Професія
юриста
залишається
однією
з
найпрестижніших у нашій країні та у світі в цілому.
Сьогодні без допомоги юриста не обходиться
практично ні одна сфера діяльності. На нього
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покладають неабияку надію, перш за все, як на
правозахисника, для якого здоров’я і життя людини,
її честь і гідність, справедливість і безпека є
найвищими пріоритетами. Бути юристом – це велика
честь, але, водночас, це і велика відповідальність.
– Маю надію, що ви – представники сучасної
української молоді з власним досвідом, творчим
мисленням, активною громадською позицією, будете
здатні розвивати економічний та інтелектуальний
потенціал нашої країни, будувати правову державу,
– звернувся до студентів ректор Юрій Бошицький.
А поки що перед першокурсниками стоять
прості завдання – розвиватися, навчатися і
самовдосконалюватися. Тим більше, що у ВНЗ
для цього створені всі необхідні умови. Поперше, тут працює чудовий професорськовикладацький склад. По-друге, це постійний
розвиток міжнародних відносин. Університет
підписав 60 угод про співпрацю з 37 різними
навчальними закладами у 22 країнах світу.
Навчальний заклад є членом Асоціації вищих
навчальних закладів, планує стати членом

Фото на згадку

Вручення символічного студентського квитка
першокурсникам

Європейської асоціації університетів, співпрацює
з
Американською
асоціацією
адвокатів,
Європейською асоціацією пенсійного права. Він
виступає організатором міжнародних форумів у
Польщі, Словаччині, Німеччині. Тож студенти
мають унікальну можливість переймати досвід
роботи в європейських установах, брати участь у
міжнародних конференціях, наукових форумах.
Крім того, у навчальному закладі діє чудова
матеріально-технічна база: відремонтоване приміщення,
оснащені аудиторії і конференц-зали, і, звичайно,
гуртожитки європейського типу. До послуг студентів –
чудова бібліотека, можливість користуватися Wi-Fi.
Майбутні юристи за роки навчання опанують
кілька десятків навчальних дисциплін, отримають
навички застосування теоретичних знань під час
проходження практики в органах державної влади,
управліннях, правоохоронних, судових органах,
прокуратурі. Оволодіють досвідом і розумінням
того, що тільки безперервний розвиток своїх
знань, вдосконалення їх практикою є ключем до
успіху юриста.

новини рівненського інституту КУп нану
Бібліотека РІ КУП НАНУ провела
Першокурсники РІ КУП НАНУ відвідали
цикл заходів по вшануванню
Рівненську обласну державну наукову бібліотеку
пам’яті жертв голодомору

Під час візиту

17 вересня 2013 року першокурсники РІ КУП НАНУ
відвідали Рівненську обласну державну наукову бібліотеку.
Для них головний бібліотекар відділу абонементу Н. Слимак
провела екскурсію структурними підрозділами, розповіла про
їх форми та методи роботи, наголосила на новітніх технологіях,
що застосовуються в роботі сучасних пунктів бібліотечного
обслуговування.
Надзвичайно приємно було вкотре почути про високий
рівень інтелектуального та естетичного розвитку наших
студентів. Завідувачка читального залу Н. Войтович відзначила
надзвичайно активну участь і викладачів РІ КУП НАНУ в
проведенні масових заходів бібліотеки та онлайн семінарах
для працівників органів виконавчої влади, що регулярно

В РІ КУП НАНУ відбулось урочисте
відкриття персональної виставки картин
Пламена Легкоступа (Болгарія)

13 вересня 2013 року у рамках проекту
«Інтелектуальна власність в Україні – перлини
живопису для студентської молоді», створеної за
ініціативою ректора, заслуженого юриста України,
професора Ю. Бошицького,
у Рівненському
інституті
Київського
університету
права
Національної академії наук України відбулось
відкриття персональної виставки картин ректора
Університету Святих Кирила і Мефодія, професора
П. Легкоступа (Велико Тирново, Болгарія).
Необхідно зазначити, що художник провів більше
70 персональних виставок у Болгарії, Франції,
Австрії, Бельгії, Росії, Німеччини, Швеції, Сербії,
Чорногорії, Македонії. Його роботи належать до
колекцій Національної художньої галереї у м.
Софія та художнім галереям у м. Велико Тирново
і м. Разград; Культурного центру A.M.O.R.C
у Парижі (Франція); Болгарського культурноінформаційному центру в Москві; фундації
«ARTKIBIUS» в Бельгії та ряду приватних
колекцій в Болгарії і за кордоном. Минулого року
славетний митець подарував свої творчі доробки
КУП НАНУ, а у поточному році до поціновувачів
прекрасного приєднався і колектив відвідувачі
Рівненського інституту КУП НАНУ.

відбуваються в стінах РОДБ.
За неповних три тижні навчання студенти звикли до
оточуючих їх картин в холі інституту, тому не дивним стало
їх зацікавлення однією з мистецьких виставок в обласній
бібліотеці. Беручи до уваги велику кількість зініційованих та
підписаних ректором КУП НАНУ, професором Бошицьким
Ю.Л. угод про співпрацю з вищими навчальними закладами
інших країн, на думку завідувачки бібліотеки РІ КУП НАНУ
Сіончук О.П., корисним для студентів стане відвідування
мовних тренігнів, які проводяться в залі іноземної літератури
волонтерами зі США та Європи. Наостанок бібліотекарі
найбільшої в області книгозбірні запевнили студентів–
першокурсників у своєчасному виконанні будь–яких
інформаційних запитів та індивідуальному підході до кожного
читача.

Знайомство з новими бібліотечними фондами

У Рівненському інституті КУП НАНУ
перебувала делегація
культурного центру «Сан» (Японія)
Відповідно до підписаного меморандуму про
співпрацю між Федерацією всесвітнього миру та
Київським університетом права НАН України за
сприяння ректора Ю. Бошицького 19 листопада
2013 року до РІ КУП НАНУ прибула делегація
волонтерів з культурного центру «Сан» (Японія)
на чолі з пані Набуко Оморі. З вітальним словом
звернувся до гостей керуючий справами РІ КУП
НАНУ В. Якимчук.
Під час екскурсії інститутом посланці миру
з Японії отримали можливість неформального
спілкування зі студентами та професорськовикладацьким складом.
На згадку було зроблено чимало фотографій,
продемонстровано непересічні таланти. Назавжди
залишиться у пам’яті присутніх вечір японської
культури, після якого була організована поїздка до
музею бурштину, де гості Сонячної країни мали
можливість придбати екзотичні подарунки на
згадку про Рівне.
Програма перебування на Рівненщині була дуже
насиченою. 20 листопада волонтери з Японії з
благодійною акцією відвідали туберкульозний
диспансер.
А увечері під час культурної програми,
організованої рівненськими студентами, вони
взяли участь у брейн-рингу та інших, не менш
цікавих заходах. Наступного дня знайомство з
Рівненщиною продовжилося.
Гості
відвідали
краєзнавчий
музей
та
славнозвісну Пересопницю батьківщину Першокниги. На завершення свого візиту гості побували
у Корецькому монастирі, де змогли долучитись до
духовних святинь Рівненської землі.
Міжнародна декада зближення культур 2013–
2022, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН,
триває. Попереду цікаві відкриття інших культур,
які перестануть бути «чужими».

21–22 листопада 2013 року бібліотека Рівненського інституту
КУП НАНУ долучилась до заходів, приурочених вшануванню
пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років. У читальному залі
художньої літератури, який розміщений в гуртожитку інституту
бібліотекарем Л. Данилюк, була оформлена тематична виставка
«Розсекречена пам’ять. Голодомор в Україні». Її основу склали
архівні матеріали, документи, розповіді очевидців, підручники з
історії України тощо.
Окрім цього, бібліотекарі РІ КУП НАНУ разом зі студентамипершокурсниками Д. Лякішевою, З. Савік, В. Марачем дарували
рівнянам листівки з віршами про голодомор. За словами зав. бібліотеки
О.П. Сіончук, це стало своєрідним висвітленням історичної правди
про злочини тоталітарного режиму більшовиків на території України,
переосмисленням трагедій минулого і вшануванням пам’яті невинно
вбитих людей. Такі ж листівки отримали в цей день і всі відвідувачі
бібліотеки.

У бібліотеці інституту

У РІ КУП НАНУ відбувся
день відкритих дверей

Під час заходу

Уже стало традицією запрошувати абітурієнтів на зустрічі з професорсько-викладацьким та студентським
колективами. 20 жовтня в інститут прийшли 23 одинадцятикласники, які мають намір здобути юридичну освіту
у РІ КУП НАНУ. Зустріч була небуденною, та й відбувалася вона у неділю. Відкрив її керуючий справами Рівненського інституту Київського університету права В.Л.
Якимчук, який окреслив перспективи навчання в інституті, а також можливості реалізації фахових інтересів
вступників. До слова були запрошені завідувач кафедри
гуманітарних дисциплін С.Я. Українець, котра відповіла на численні запитання присутніх, а також спеціаліст
відділення профорієнтаційної роботи та довузівської
підготовки О.П. Пилипчук. Окрасою заходу став виступ
випускниці Київського університету права, працівника
апарату Рівненського апеляційного господарського суду
Марини Мулявки. Значне пожвавлення серед присутніх
викликала вікторина, яку провела інспектор із виховної
роботи Н.М. Сумченко. Найбільш активні учасники цього інтелектуального змагання отримали призи.
Насамкінець під керівництвом президента студентського парламенту Андрія Токарчука відбулася екскурсія
по інституту. Окрім цього, майбутні абітурієнти мали
можливість написати заяви на підготовчі курси.

Під час відкриття виставки в холі інституту

Виставку
відкрили
керуючий
справами
Рівненського інституту КУП НАНУ В. Якимчук,
професор Університету Святих Кирила і Мефодія
(Велико Тирново (Болгарія) Г. Мітов та завідуюча
відділом міжнародних зв’язків і грантів КУП
НАНУ І. Єдгарова. Участь у церемонії відкриття
також брали посадовці Рівненської області, зокрема
в.о. начальника Головного управління юстиції у
Рівненській області С. Гордійчук, депутат Рівненської
районної ради О. Панчук, головний спеціаліст відділу
професійно-технічної та вищої освіти Рівненської
обласної державної адміністрації Н. Анастасьєва.
Колектив та студенти РІ КУП НАНУ дякують ректору
КУП НАНУ, професору Ю. Бошицькому за організацію
виставки проф. П. Легкоступа (Велико Тирново (Болгарія).

Під час зустрічі

Фото на згадку
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Київський університет права НАН України –
«Освіта та кар'єра – 2013»

У приміщенні Київського Палацу мистецтв «Український
дім з 14 по 16 листопада вже традиційно пройшла одна з
найбільш престижних міжнародних виставок «Освіта та
кар'єра – 2013» в рамках якої взяли участь понад 200 навчальних закладів різних рівнів акредитації і форм власності
України та зарубіжних країн, обласні та міські управління
освіти, науково-методичні центри, заклади післядипломної
освіти, наукові установи, підприємства, комерційні структури
та видавництва, які співпрацюють із системою освіти.
Основна мета виставки-презентації – інформувати
широку педагогічну громадськість, фахівців, органи
державної влади і управління про новітні досягнення у
галузі освіти, реальний стан упровадження інноваційних
технологій у навчальний процес, поповнення реєстру
інноваційних робіт, визначення пріоритетних напрямів і
проблем подальшого розвитку освіти.
Виставка «Освіта та кар'єра – 2013» є щорічним оглядом
здобутків у галузі освіти. Провідні навчальні заклади
продекларували на виставці свої досягнення.
Під час виставки проведено 69 різноманітних заходів:
презентація інноваційних розробок, обмін досвідом щодо
модернізації системи освіти відповідно до вимог Болонської
конвенції, семінари, круглі столи, обговорення актуальних
проблем навчально-виховного процесу.
Понад 260-ти учасників, серед яких був і Київський
університет права НАН України, взяли участь у конкурсах з
різних номінацій.
Майже сім 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 і
новою навчальною літературою.
Під час проведення виставки студенти, школярі та молоді
спеціалісти міста мали нагоду ознайомитись із нинішнім
становищем ринку праці, визначити спеціальності, на які
нині є найвищий попит, отримати інформації про заклади
освіти, що готують фахівців із різних спеціальностей. Така

Вітаємо колектив університету
з гідною перемогою!

До стенду КУП НАНУ завітали школярі

Робоча група виставки

Студенти КУП НАНУ
провели акцію «СТОП СНІД»!

Нагородження переможців
Лідерського рейтингу серед студентської молоді

01 грудня відзначають
Всесвітній день боротьби
зі
СНІДом.
Головна
мета — звернути увагу
суспільства
на
цю
проблему.
Студентський
актив
КУП НАНУ спільно з адміністрацією та за сприяння Юрія Бошицького,
ректора, професора, заслуженого юриста України провели заходи, присвячені Всесвітньому дню
боротьби зі СНІДом. У
рамках заходів у стінах
Акцію проводили в холі університету
університету
впродовж
дня транслювалися науково-пізнавальні, профілактичні фільми, що інформували студентів про небезпеку ВІЛ/СНІДу. У холі КУП
НАНУ акцію толерантності «СТОП СНІД» відкрив ректор університету, наголосивши на тому, що в цей день проблемі СНІДу приділяють особливу увагу, вкотре
нагадуючи населенню про небезпеку, навів разючі факти цієї страшної хвороби.
На знак толерантності з ВІЛ інфікованими студенти КУП НАНУ виклали червону
стрічку – ознаку застереження. Тому, щоб випередити усі можливі наслідки та проінформувати молодь у КУП НАНУ від центру реабілітації ВІЛ/ СНІДу провела професійну консультаційну
лекцію з мультимедійним
супроводженням та трансляцією в системі онлайн
Лучинська Ольга, лікарпсихолог.
Всі повинні пам'ятати,
що ВІЛ це не тільки вірус
імунодефіциту людини, а
й Взаємодопомога, Інформативність,
Людяність.
Варто не забувати про це.
Адже у наш час проблема
ВІЛ/СНІДу набула глобальних масштабів і ми
повинні берегти себе від
цієї недуги.
Символічна стрічка запалала у стінах КУП НАНУ
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широкомасштабна освітянська подія сприяла не тільки
розв'язанню проблем сьогодення у навчанні та вихованні
молоді, а й визначенню на майбутнє напрямів і шляхів
подальшого реформування галузі освіти.
На виставці було багато гостей із зарубіжних
країн і СНД. Президент Академії педагогічних наук
України, академік В. Кремень пояснив інноваційно–
технологічний напрям виставки: «У ХХІ столітті ми
маємо жити і працювати в інноваційних умовах. Тобто
потрібно готувати молоду людину з інноваційним
мисленням, здатну до нової діяльності».
Київський університет права НАН України протягом
багатьох років бере активну участь у виставці «Освіта та
кар'єра». Участь нашого ВУЗу в цій події дало можливість
презентувати найвагоміші творчі надбання та педагогічні
інновації, ознайомлювати відвідувачів із найкращим
досвідом організації навчально-виховного процесу
університету, авторськими проектами, новим поколінням
навчальної літератури.
Результати діяльності університету були високо оцінені
і цьогорічним журі виставки. У цьому році Київський
університет права виборов перемогу в номінації
«Розвиток студентського самоврядування у вищих
навчальних закладах».

26 листопада 2013 року з нагоди відзначення Дня студента у ЦК «Святошин» відбулася
урочиста церемонія нагородження переможців Лідерського рейтингу серед студентської
молоді та вишів Святошинського району м. Києва. Даний захід було започатковано у
2007 році серед вишів Святошинською району в місті Києві.
Лідер (від англ. leader – керувати) – найбільш авторитетна особа, яка відіграє центральну
роль в організації діяльності колективу і регулюванні взаємовідносин у групі; член групи, за
яким визнано право приймати відповідальні рішення у важливих для групи ситуаціях.
На святі були присутні: Пазенко Наталія Сергіївна, заступник голови Святошинської
районної в м. Києві державної адміністрації; члени оргкомітету та почесні гості.
Участь у Лідерському рейтингу серед студентської молоді та вищих навчальних закладів
Святошинського району м. Києва взяли:
•Київський
університет
права НАН України
• Європейський університет
• Відкритий міжнародний
університет розвитку людини
«Україна»
•Київський
авіаційний
технікум
•Торгівельно-економічний
коледж КНТЕУ
•Коледж
інформаційних
технологій та землевпорядкування НАУ
•Економічний коледж Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана.
Звертаючись до присутніх
Переможці рейтингу
у залі Наталія Пазенко
зазначила: «Лідер лише тоді
може називатися лідером, коли він серйозний, відповідальний та зможе повести за собою».
У номінації «Доброчинність року» перемогла Наріжна Любов, студентка ІІ курсу,
юридичного факультету КУП НАНУ. На запитання ведучої заходу: «Що спонукає Любу
до доброчинності?» − номінантка відповіла, що доброта в душі, мої друзі та їх підтримка є
поштовхом до хороших справ, а Святошинський район є найкреативнішим районом столиці.
У номінація «Лідер рейтингу серед вищих навчальних закладів району» перемогу здобув
Київський університет права Національної академії наук України. Отримуючи нагороду Г.
Левківська, проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи КУП НАНУ за дорученням
Ю. Бошицького ректора, професора, заслуженого юриста України, щиро подякувала
організаторам Лідерського рейтингу і зазначила, що у цій нагороді частка сумлінних старань
усіх та кожного студента зокрема і, як наголошує ректор університету, участь студентів у
загальноуніверситетських, районних, міських заходах сприяє застосуванню здобутих
теоретичних знань майбутніми юристами на практиці, тому що Київський університет права
НАН України – велика сім`я, де домінують знання, доброзичливість, повага.

Відбулась
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урочиста церемонія посвяти першокурсників
Київського університету права НАН України

02 вересня 2013 року в Київському університеті
права НАН України відбулась святкова церемонія
посвяти першокурсників у студенти Київського
університету права НАН України.
Церемонія посвяти у студентів проходила у Великій
залі Київської обласної державної адміністрації. Для
колишніх школярів це одна з найважливіших подій
у житті, адже вони стали студентами Київського
університету права НАН України.
Приємно, коли добре ім'я і бездоганна репутація
приводять студентів до навчального закладу. Коли,
вступаючи до вузу, молода людина вже переконана,
що саме тут вона не лише здобуде кваліфіковані
знання, а й стане справжнім юристом, справжньою
особистістю.
У вітальній промові
ректор університету,
професор, заслужений юрист України, заступник
голови Союзу юристів України, відповідальний
секретар комісії Конституційної асамблеї з питань
прав, свобод та обов`язків людини і громадянина Ю.
Бошицький наголосив, що головне завдання КУП
НАНУ полягає в тому, щоб дати студентам належні
знання, базуючись на традиціях та принципах вищої
школи права.
Привітавши
студентів із
початком нового
навчального року ректор зауважив, що Батьківщина
починається з кожного, 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. Гідно нести статус
студента Київського університету права Національної
академії наук України!
Багато теплих слів і побажань було висловлено
почесними гостями урочистої церемонії. З
привітаннями та побажаннями гарного початку
навчання і подальшого ґрунтовного опанування
знаннями студентів виступили: Ю. Шемшученко –
Почесний ректор Київського університету права
НАН України, Директор Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН
України; М. Ставнійчук – Радник Президента
України, Керівник Головного управління з питань
конституційно-правової
модернізації,
кандидат
юридичних наук, Заслужений юрист України; М.

Оніщук – Міністр юстиції України (2007‒2010 рр.),
доктор юридичних наук, заслужений юрист України,
Почесний професор КУП НАНУ; Н. Карпачова –
Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини (1998–2012 рр.), кандидат юридичних наук;
В. Мармазов – Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Республіці Корея; Красімір Нєдєлчєв
Мінчєв – Надзвичайний та Повноважний Посол
Болгарії в Україні; О. Мельниченко – Екс–Голова
Антимонопольного Комітету України, заслужений
юрист України; О. Онищенко – Академік-секретар
відділення історії, філософії та права НАН України,
генеральний директор Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського, академік НАН
України; М. Ониськів – Керівник юридичного
департаменту Державної адміністрації залізничного
транспорту України, КМДА; М. Маркуш – Суддя
Конституційного суду України; В. Мудрий – Член
правління ОТП Банку; О. Цимбалова – Заступник
директора департаменту корпоративного бізнесу
банку «Хрещатик»; Ю. Сєдих – Президент товариства
«Україна–Болгарія», член Національної спілки
України, Посол миру, Генерал-полковник, академік,
доктор філософії, професор, почесний професор КУП

Урочиста подія ‒ вручення студентського квитка

Зустріч студентського
У КУП НАНУ відбувся товаристський
самоврядування м. Києва з членами
матч із міні-футболу, присвячений Постійної комісії Київради з питань
Міжнародному дню миру
гуманітарної політики
21 вересня на базі Київського університету права
Національної академії наук України відбувся дружній
матч з міні-футболу між студентами КУП НАНУ та
командою волонтерів з Федерації всесвітнього миру.
До учасників товаристського матчу з футболу,
гостей університету, серед яких були присутні
волонтери із Японії та Кореї, звернувся Ю.
Бошицький, ректор, професор, заслужений юрист
України, почесний «Посол Миру». Він зробив
історичний екскурс святкування Міжнародного дня
миру в Україні та різних країнах світу.
Збірна футбольна команда волонтерів КУП НАНУ
одержала перемогу з рахунком 7:2.
Для учасників заходу, приуроченого Міжнародному
дню миру волонтер із Японії провела практичний
майстер-клас із виготовлення орегамі журавликів, який
став символом зустрічі волонтерів із різних країн світу
та регіонів України на базі КУП НАНУ. Проведення
майстер-класу супроводжувалося системою он-лайн.
Ю. Бошицький, ректор КУП НАНУ, почесний
«Посол Миру» та М. Ільїн, Голова правління
Федерації всесвітнього миру вручили учасникам
товаристського матчу сертифікати Федерації
всесвітнього миру «Youth Ambassador for Peace» ‒
молодіжний посол миру.

Дружні команди після матчу

21 листопада у Київраді відбулася зустріч-дискусія
представників студентського самоврядування м. Києва
з членами Постійної комісії Київради з питань
гуманітарної політики на тему: «Участь столичного
студентства у формуванні інноваційних засад
гуманітарної політики м. Києва».
У заході взяли участь студенти Київського університету
права НАН України Т. Кортукова (студентка IV курсу,
факультету міжнародних відносин) та А. Тарасюк
(студентка IV курсу, юридичного факультету).
Протягом дискусії учасники обговорювали питання
охорони здоров’я студентів столиці, роль органів
студентського самоврядування у патріотичному вихованні
молоді, забезпечення молоді житлом, інтелектуальний
потенціал молодих науковців столиці, розвитку
громадянської свідомості молоді, – волонтерський рух у
столиці у сфері захисту безпритульних тварин, проблеми
забезпечення київської молоді першим робочим місцем.
Підбиваючи підсумки зустрічі, А. Шлапак подякувала
учасникам заходу за змістовну та корисну дискусію.
«Я твердо переконана в тому, що молодь – наше
сьогодення, а не майбутнє. Нам треба працювати сьогодні
і зараз, – наголосила А. Шлапак. – Знайте, що ваші крила я
підтримую, але летіть».
На цій позитивній ноті студентам було вручено Подяки
від Постійної комісії Київради з питань гуманітарної
політики.

Студентські перемоги

у

студенти

НАНУ; І. Сисоєнко – адвокат, патентний повірений,
партнер
юридичної компанії «Бабич, Сисоєнко
та Партнери»; В. Меншун – Головний редактор
Всеукраїнського громадсько-політичного журналу
«Трибуна», віце-президент Інституту незалежних
експертів; І. Зайцева – Президент компанії МХТМ
театру мод «Ангел», академік УАН, художник–
модельєр генеральний продюсер фестивалю «Світ
модних дітей». Продюсер всеукраїнських фестивалів
моди, краси та дитячої творчості.
Чудовим подарунком для всіх присутніх стали
виступи заслуженої артистки України Е. Скиданової;
доцента кафедри іноземних мов – В. Шпаченко;
музичне вітання від «Міс університет–2013» міс
глядацьких симпатій загальноміського конкурсу
«Студміс Київ», студентки ІV курсу КУП НАНУ
– Ю. Сіончук; студентки ІV курсу, стипендіатки
Київського міського голови 2012–2013 навчального
року, переможниці номінації «Майбутня зірка –
2013» Ю. Дімітрової.
Першокурсники урочисто виголосили «Клятву
студента», які запевнили, що будуть гідно нести
звання Студента Київського університету права
НАН України і докладуть всіх зусиль, щоб стати
висококваліфікованими фахівцями, бути вірними
Україні та
традиціям КУП НАНУ. Вручення
символічного студентського квитка стало запорукою
майбутнього успіху студентів.
На завершення, слід зазначити, що Київський
університет права НАН України розвивається
і набуває нових досягнень у підготовці
висококваліфікованих правників для країни.
Одним із основних векторів розвитку Київського
університету права Національної академії наук
України та його структурних підрозділів є
міжнародна діяльність, спрямована на забезпечення
інтеграції вишу в міжнародну університетську
спільноту. З огляду на це, ректор КУП НАНУ
Ю. Бошицький для формування професійної
юридичної компетентності студентів постійно
розширює географію провідних юристів-практиків
і теоретиків, що мають досвід наукової діяльності
та готові представити результати роботи студентам
КУП НАНУ.

200 тюльпанIв до 200−рIччя
вIд дня народження Т. Шевченка
У Київському університеті права Національної
академії наук України на виконання розпорядження
Київської міської державної адміністрації від
12.09.2013 № 1612 «Про проведення осіннього
місячника
з
благоустрою,
озеленення
та
поліпшення санітарного стану міста у 2013 році»
та Святошинської районної в м. Києві державної
адміністрації від 30.09.2013 № 557
«Про
проведення осіннього місячника з благоустрою,
озеленення та поліпшення санітарного стану
Святошинського району у 2013 році»
було
проведено осінню толоку.
Знаковою для студентів
КУП НАНУ була
їх участь у облагородженні бул. Академіка
Вернадського – першого президента Національної
академії наук України (1918‒1921 рр.),оскільки
Київський університет права Національної
академії наук України – єдиний виш у системі
НАН України. Першого грудня НАН України
відзначить своє 95-річчя.
Студенти КУП НАНУ висадили 200 тюльпанів,
приурочених 200-річчю від дня народження Т. Шевченка.
На завершення толоки студенти смакували
духмяним козацьким кулешем.

Тюльпани прикрасять КУП НАНУ наступною весною
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крок до прекрасного

Федір Кричевський − митець і
реформатор
Лютнева революція 1917 року змела царську монархію в Російській
імперії. Почався вельми складний історичний період. Слова
«свобода» та «незалежність» мали гіркий присмак анархії та
вседозволеності. У ті важкі часи Федір Григорович Кричевський,
талановитий живописець, виношував ідею про заснування в
Україні вищого учбового закладу для майбутніх художників.

22 листопада 1917 року
відбулось урочисте відкриття
Української Академії мистецтв у
Києві. Першим ректором Академії
обрали Федора Кричевського,
людину, яка весь свій життєвий шлях впевнено і переконливо доводила
самодостатність українського малярства. Отримавши освіту у Москві
та Петербурзі, Кричевський повернувся в Україну, де розпочав свою
нелегку справу з розбудови художніх освітянських закладів.
Народився Федір Кричевський 10 травня 1879 року у бідній сім'ї
земського лікаря в місті Лебедині Харківської губернії. Бажаючи
отримати художню освіту,
юнак вирушає до Москви,
як-то кажуть, без гроша за
душею. І якби не допомога Костянтина Савицького, відомого художника та
викладача Московського
училища, невідомо як би
склалась подальша доля
Ф. Кричевського.
Довідавшись про те,
що Федору в Москві
немає де зупинитися,
Савицький запросив його
до себе. Юнак сприйняв
це як турботу про нього,
яку
в
майбутньому
треба виправдати. Далі
почалося навчання в
Петербурзькій Академії
мистецтв, де майбутній
митець вдосконалював свій хист у реалістичному напряму.
Подорож до країн Західної Європи викликала у Кричевського
патріотичне бажання зробити свій внесок у збереження української
культурної спадщини. На той час ентузіаст Д. Яворницький збирав
експонати для історичного музею, художник П. Мартинович на
Полтавщині збирав раритети і записував українські народні пісні.
Федір Григорович із задоволенням почав допомагати Полтавському
музею. На ярмарках скуповував рідкісні плахти, вишивки, пояси,

килими. Одночасно Кричевський малював сільські краєвиди та
портрети селян.
У 1912 році Федора Григоровича запросили до Київського
художнього училища на посаду викладача живопису.
Ознайомившись ближче з цим закладом, він залишився
незадоволений станом і методами викладання фахових дисциплін.
Активно взявшись до роботи, вже через два роки він став
директором училища і почав впроваджувати реформи.
Бурхливі роки політичних трансформацій не вплинули ні
на світобачення Кричевського, ні на його мистецький смак.
Він залишався вірним послідовником школи реалізму. Із
встановленням радянської влади продовжив педагогічну
діяльність у Київському художньому інституті.
У 1926−1928 роках митець багато працював над портретною
галереєю видатних українських діячів: Івана Франка, Лесі
Українки, Миколи Лисенка та інших. До скарбів українського
мистецтва також увійшов триптих «Життя» (1925−1927).
Федір Кричевський у різний час створив кілька портретів
Т.Г. Шевченка, емоційно глибоких і одухотворених. Однією з
найбільш значних доробок Кричевського 1937−1940 років є серія
«Катерина», створена за однойменною шевченківською поемою.
Легендарний народний герой, ватажок опришків Олекса Довбуш
став центром композиції на однойменній картині, присвяченій
боротьбі карпатських селян.
Друга світова війна стала важким випробуванням у житті
митця. Будучи на окупованій фашистами території, художник
опинився у надзвичайно скрутному становищі.
У 1943 році у нього з’явилася виразка шлунку. Німецький лікар,
професор та шанувальник мистецтва, рятуючи Кричевського
від смерті, перевозить його в німецьке місто Кеслінг. Згодом до
Кричевського приїздить і дружина з донькою. Там митець за
наклепом потрапляє в німецькі катівні Гестапо. Лікар Фергесен
вдруге рятує життя художнику. Кричевський із дружиною
Наталею Павлівною виїхав до Відня. Донька Мар'яна з чоловіком,
племінником Лесі Українки, виїхала до США.
Після наступу радянських військ Кричевський знову опиняється
у катівні, сталінському «смерш», де пробув майже рік. Які йому
довелося витримати тортури знав тільки він один. Але чудом
вирвавшись в 1946 році, він звернувся до уряду СРСР з проханням
дати йому дозвіл повернутися до Києва. В україській столиці Федір

продовжував жити і малювати, поки важка хвороба не забрала
його життя 30 липня 1947 року. Твори Кричевського збуджують
добрі почуття людей, закликають до дій, до піднесення духу,
усвідомлення власної гідності та почесного звання «Українець».
Художня спадщина митця становить близько тисячі творів, які ми
маємо змогу бачити в сучасних музеях.

І добрим словом пом'яну... Микола Аркас
Микола Миколайович Аркас
народився у Миколаєві 26 грудня
1852 р. Миколаївський рід
Аркасів належав до знатних, але
не через шляхетне походження,
а завдяки славним діянням на
користь Вітчизни. Засновник
роду Андреас (Андрій) народився
у Греції в м. Літохоро. До
Миколаєва Андрій Емануїлович
прибув на початку XIX ст.,
коли місто ще розбудовувалося
і заселялося. Тут він став
викладачем історії та стародавніх
античних мов у новозаснованому
штурманському училищі.
Микола і Захар Аркаси ‒
сини Андрія Емануїловича
— були здібні й працелюбні, з високим почуттям офіцерської
честі та непохитного службового обов'язку, самовимогливі та
самодисципліновані, добропорядні й чесні, вони уславили себе
самовідданою службою у Чорноморському військово-морському
флоті. Обидва брати своїми різноманітними добродіяннями
набули заслуженого авторитету у мешканців Миколаєва, тим
більше, що Микола Андрійович багато уваги приділяв розвитку в
місті шкіл грамотності, і прогресивна громадськість виклопотала
йому у міській думі звання почесного громадянина Миколаєва.
Микола Андрійович Аркас (1816‒1881рр.) ‒ батько М. Аркаса
‒ був адміралом, генерал-ад'ютантом, головним командиром
Чорноморського флоту, засновником пароплавства на Каспійському
морі, з 1871 р. до 1881 р. був командиром порту і військовим
губернатором Миколаєва. Незважаючи на високий авторитет серед
прогресивної громадськості, за любов до українського народу, його
історії та культури, за «українофільські» симпатії М. Аркаса було
засуджено ревними охоронниками царського режиму.
Великий вплив на формування патріотичних почуттів
М. Аркаса мала мати, яка, хоч і була дочкою високого урядовця
Чорноморського флоту в чині дійсного статського радника,
ніколи не забувала, що її рід Богдановичів започаткував
представник української козацької старшини. Софія Петрівна
прищеплювала синові любов до народних звичаїв, пісень, казок,
мальовничої української природи.
Освіту М. Аркас здобув в одній із одеських приватних гімназій і
вже у шкільні роки виявив неабиякі здібності у написанні творів з
російськоїлітератури(боукраїнськамоваілітератураневикладалися
в жодній школі царської Росії). Учителі Одеської гімназії мали
неабиякий вплив на творчість М. Аркаса ‒ Л. Смоленський, історик,
людина прогресивних поглядів, П. Ніщинський, учитель музики,
який захоплювався українським музичним фольклором. Саме
він навчив Миколу теорії та композиції музики, виконавському
мистецтву, розвинув професійний смак до кращих зразків
українського музичного фольклору.
Після закінчення гімназії М. Аркас став студентом
природознавчого відділення фізико-математичного факультету
Новоросійського університету в Одесі.
У студентські роки більш усвідомленим стає інтерес М. Аркаса до історичного минулого і сучасного України, до духовних
надбань українського народу.
Визначну роль у житті М. Аркаса відіграло його знайомство у
студентські роки з видатним митцем українського театру М. Кро-
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пивницьким. Вони потоваришували, і М. Аркас як актор-аматор
навіть брав участь у виставах «Одеського нового театру», яким
керував М. Кропивницький.
Під час шкільних і студентських канікул Миколу, одягнутого
«по-народному», можна було побачити серед працюючих селян
у полі чи на фермі. Він залюбки працював і спілкувався разом із
простим народом. Батько не схвалював це, а коли ще й довідався
про захоплення сина селянською дівчиною Оксаною і його намір
одружитися, не на жарт сполошився. На той час (1875 р.) Микола
вже закінчив навчання в Новоросійському (Одеському) університеті.
І батько негайно влаштував його на державну службу до канцелярії
військово-морського відомства у Миколаєві, а наступного року навіть
відправив Миколу у закордонне відрядження до Константинополя,
а потім ‒ до Галаца. Після повернення його одружили з дочкою
військово-морського офіцера Шишкіна ‒ Ольгою Іванівною.
Незважаючи на поспішність і формальність шлюбу, він виявився
щасливим. У 70‒80-х роках ХІХ ст. у молодого подружжя Аркасів
народилися діти: дочка Оксана і два сини ‒ Петро і Микола. Дружина
перейнялася демократичними і патріотичними ідеалами чоловіка,
які знайшли втілення у двох напрямах творчої роботи Миколи, не
пов'язаними з його професією природознавства, ‒ історією і музикою.
Ще починаючи зі студентських років, М. Аркас старанно
записував народні пісні, захоплювався кобзарським мистецтвом.
Кобзарів і бандуристів запрошував до Миколаєва з усієї України;
поселяв їх у своєму домі. Записи народних пісень пізніше лягли в
основу опери «Катерина» (хор хлопців «Гей, по синьому морю»,
жіночий хор «Ой, у неділю», хор солдатів «То ли не береза, то ли не
кудрява», колискова Катерини та ін.).
Оперу «Катерина», лібрето і музику до якої написав М. Аркас,
окремі спеціалісти вважають українською оперною класикою.
В опері яскраво показано сільський побут, який так добре знав
композитор. Став у пригоді й професійно-театральний досвід,
набутий М. Аркасом у студентські роки, коли він брав участь як
актор у виставах трупи М. Кропивницького.
Шлях Аркасової «Катерини», як друкованого видання і
сценічної вистави, виявився нелегким. П'ять років рукопис опери
пролежав у цензурних відомствах Москви та Києва, і лише в 1897 р.
побачив світ у Миколаєві за кошти автора. На обкладинці видання
стояло лише прізвище Т. Г. Шевченка, а авторство музики і лібрето
було приховане криптонімом: Н. А.... ъ, та ще й зверху присвята
«Любій, незабутній жінці моїй Олесі». Того ж року фрагменти
музики «Катерини» вперше пролунали у концертному виконанні
напівпрофесійного, напіваматорського симфонічного оркестру
Миколаївського відділення Російського музичного товариства.
Слухачі захоплено вітали новий твір. Окрилений успіхом
автор поквапився надіслати клавір опери своєму давньому
другу М. Кропивницькому для сценічної вистави. Той негайно
взявся за репетиції, але через цензуру поставити першу виставу
в Україні не вдалося.
Прем'єра опери «Катерина» відбулася у лютому 1899 р. у
Москві. Сподівання М. Аркаса на те, що високий професіоналізм
М. Кропивницького як режисера і талановитість його акторів
забезпечать успіх вистави, повністю виправдались. Відгуки
московської преси на виставу опери «Катерина» були лише
позитивні. Згодом із давньоруської столиці почалася тріумфальна
хода Аркасової «Катерини» по всій країні. Влітку 1899 р. трупа М. Кропивницького дала 10 вистав «Катерини» у Києві. 14 березня у
виконанні цього ж колективу вперше побачив, почув свою оперу
на сцені і сам автор. Сталося це в його рідному Миколаєві, куди
спеціально, на знак щирої поваги до композитора, завітала трупа

М. Кропивницького після гастролей в Одесі.
Упродовж п'яти років після прем'єри оперу «Катерина» побачили
і почули мешканці Мінська, Вільно, Катеринодара, Одеси,
Маріуполя, Луцька, Львова, Варшави. Тобто опера М. Аркаса уже
тоді сягнула за межі України і навіть Російської імперії.
До самої смерті М. Аркас цікавився українським музичним
фольклором. Як і раніше запрошував на гастролі у Миколаїв кобзарів
і бандуристів з усієї України. З часом у нього з'явилась нова сфера
творчих пошуків — він почав вивчати історію України. З початку
XX ст. він глибоко знайомиться з документальними матеріалами, а
також з друкованим доробком професійних істориків.
Книгу М. Аркаса «Історія України-Русі» було видано у 1908 р.
нечуваним раніше для такого роду видань, масовим семитисячним
тиражем, який повністю розійшовся впродовж кількох місяців.
Сподівання автора, що книга «...надто корисна буде для нашого
люду», виправдалися. Її видання відповідало громадським
суспільно-політичним і культурним потребам національновизвольного руху українського народу у руслі загальноросійської
визвольної боротьби початку XX ст.
Один із сучасників М. Аркаса, до того ж спеціаліст в історичній
галузі, В. Біднов так оцінив історіографічний факт виходу цієї
книги: «Ні одна українська книжка, крім «Кобзаря», не мала
такого успіху, який випав на долю труда М. Аркаса; його купували,
читали; читали з захопленням і щиро дякували авторові за його
книгу, надсилаючи до нього листи. Видно було, що М. Аркас
зрозумів ту велику потребу в популярній Історії України, котра
почувалася в широких колах нашого громадянства...».
На жаль, видатки на видання «Історії України-Русі», будівництво і утримання школи з українською мовою, викладання у селі
Христофорові, де були залишки його маєтків, благодійні пожертви
на таланти з народу, на організовану ним у Миколаєві «Просвіту»
‒ все це призвело до розорення М. Аркаса. Третім дітищем
М. Аркаса, не менш улюбленим, ніж перші два («Катерина»
та «Історія України-Русі»), була культурно-освітня організація
«Просвіта», яка виникла за його ініціативи в Миколаєві у 1907 р.
Під керівництвом М. Аркаса миколаївська «Просвіта» розгорнула
досить плідну культурно-освітню діяльність.
Найпослідовніше
і
найнаполегливіше
миколаївська
«Просвіта» на чолі з М. Аркасом вела боротьбу за впровадження
української мови у народну освіту. Так, упродовж двох років
у с. Богданівка працювала на кошти М. Аркаса чотирирічна
школа з українською мовою викладання. Вона не тільки навчала
письменності та основам наук, а й виховувала учнів та їхніх
батьків у дусі української національної свідомості.
Найулюбленіша сфера громадської активності Миколи
Миколайовича ‒ просвітня діяльність, яка завжди була в Україні
пов'язана з визвольним рухом за право вільного розвитку
української культури і мови, коштувала йому не тільки значних
матеріальних витрат, а й здоров'я. Адже царські власті на діяльність
осередків «Просвіти» дивилися з підозрою, а їх учасників так чи
інакше переслідували. Не уникнув цього й М. Аркас, незважаючи
на свої високі чини і звання, здобуті на державній службі.
Матеріальні нестатки, в яких він жив останні роки свого
життя, переслідували родину М. Аркаса і після його смерті
13 березня 1909 р. Щоб організувати пристойне поховання,
родина змушена була продати останні залишки маєтку у
Христофоровці. М. Аркаса було поховано на Миколаївському
міському кладовищі. У пам'яті нащадків він залишиться як
людина, яка зробила значний внесок у розвиток і популяризацію
української національної культури.

крок до прекрасного

Шарівка . Парковоархітектурна перлина
Ольховських та Кеніга

Селище Шарівка розташоване на
південному
заході
Богодухівського
району на березі річки Мерчик. Центр
селищної ради. Кількість населення –
понад 4 тисячі осіб.
Шарівка – селище із складною долею.
Засноване воно було у 1700 р. осавулом
Охтирського козацького полку Матвієм
Шарієм (звідси і назва). Хутір почав
розростатись. Вже через кілька років у
Шарівці стояло понад 100 дворів і церква.
А у 1709 році Шарій поселив тут кілька
десятків родин із Правобережжя.
Протягом XVIII ст. у Шарівці неодноразово змінювались власники. У 1820 р.
село придбала родина Ольховських.
З ними й пов’язане будівництво найкращого на Харківщині й одного з найдовершеніших взагалі в Україні палацово-паркового комплексу, нині перетвореного на
туберкульозний санаторій.
У 1836 р. власник П. Ольховський почав
облаштовувати садибу по тальвегу і схилах
двокілометрової балки. Палац зводився на
лівому південному схилі.
Пізніше маєток був програний у карти

та переданий братам Гебенштрейнам.
Але свого розквіту він досяг наприкінці
XIX та на початку ХХ століть.
Західна частина палацу − на початку
XIX ст. − центральна, з двома вежами
в готичному стилі та з елементами
ренесансу ‒ в кінці XIX ст. і новим
власником Леопольдом Кенігом. Граф
Кеніг, який також був цукровим магнатом
і володів лісопилками, у 1890 р. придбав
палац і капітально його реконструював.
У 1911 р. до середньої частини був
пристоєний великий зал, а в 1920−1924 рр.
до східного фасаду ‒ засклена веранда.
Три зали і 26 кімнат палацу були
багато прикрашені. Зберігся кабінет
власника, вражає бібліотека, предмети
меблів, ліплення, розпису, дубові
панелі, печі, облицьовані кольоровим
кахлем художньої роботи. На другому
поверсі
розташовується
великий
голубий зал із розписаними стелею та
хорами для оркестру, мармуровими
камінами, прикрашеними вазами. За
палацом граф побудував розарій і грот
з джерелом. На жаль, розташований у

палаці
туберкульозний
санаторій заважає гідному
естетичному сприйняттю.
Кеніг значно розширив
будівлю
садиби,
перетворивши її у справжній
палац із баштами та
парадними сходами. Сходи
трьома терасами спускались до фонтану
та басейну з містком. Велика увага
також приділялася парку, оранжереям
для тропічних рослин та другорядним
приміщенням для робітників. Навіть
головний вхід із сторожкою викликає
зацікавлення.
Одночасно з розширенням палацу в кінці XIX ст. за проектом
архітектора Якобі проводилося активне
облаштування садиби. Було побудовано
селище для службовців, оранжереї,
стайні, манеж, електростанція. Особливо
виділяється будинок варти біля парадних
воріт, виконаних у стилі французького
замку епохи Відродження, і будинок
керуючого, фланкованому по торцях
двома вежами. Біля господарських
воріт оригінальної конструкції зберігся
романтичний будинок лісника з високою
шпилевидним дахом і фазанник.
Пишність палацу посилює розкішний
парк (70 га). У його основі – природний
дубовий гай з 300‒500-річними дубами.
У кінці XIX ст. реконструкцією парку
зайнявся видатний паркобудівельник,
директор ризьких міських парків Георг
Куфальдт, творець відомого талліннського
парку Кадріорга. Для отримання ефектних
перспектив він використовував перепад
висот парку в 32 м. Центр партеру перед
палацом прикрашає фонтан. Звідси
парадні сходи, що перериваються трьома
терасами, спускаються по схилу до
регулярного басейну, де раніше були
влаштовані два фонтани з висотою
струменів 15 м. Від нижньої тераси до
перекинутого через басейн кам'яного
мосту веде алея 100-літніх пірамідальних
дубів. На північному схилі балки на
Цукровій гірці розташована перлина
парку ‒ унікальна алея з чотирьох рядів
старих лип з вертикальними гілками!
Гірка отримала таку назву на згадку про
доньку барона Кеніга. Вона
влітку захотіла покататися на
санчатах. Тоді барон, власник
цукрових заводів, засипав
гірку цукром і бажання
доньки було виконано.
У парку налічується понад
70 видів дерев і чагарників. Найбільше враження
справляють спеціально підібрані хвойні дерева, які в
поєднанні з дубами і групами
модрин створюють чудові
кольорові гами, неповторні
для всіх сезонів року. А

500-річний дуб вражає своїми казковими
формами. Парк, поцяткований мудрими
«зміїними» доріжками, куртинами і
мальовничими галявинках, тягнеться до
Великого ставка площею1,4 га.
Всі, хто гостював у Шарівській садибі,
відмічали вишуканий смак господарів.
Леопольд Кеніг міг бути задоволений
вкладенням своїх коштів. От тільки гарним
краєвидам парку, на його думку, заважали
сільські хати. Цукрозаводчик вирішив, що
краса потребує жертв. Він викупив землі
на Південному Уралі, наказав переселити
туди селян, а хати − спалити.
І зараз у Башкирії є населений пункт
Шарівка. Там і досі можна почути
українську мову. Але все-таки більшість
з виселених селян пішки або хто як міг
повернулись назад і заснували нову
Шарівку, на іншому березі Мерчика.
На карті дуже добре видно і стару, й
нову Шарівку, адже між ними кілька
кілометрів, річка та ліс.
На жаль, за радянської доби було
вирішено перетворити розкішні магнатські
резиденції, знані монастирі й інші залишки
загниваючого капіталістичного минулого
на санаторії та лікарні для хворих на
туберкульоз, психічно хворих, на військові
частини, на в’язниці… Палаци у Шарівці,
Володимирівці, монастирі у Підгірцях,
Довгому, та Лебедині були перетворені на
туберкульозні лікарні; у Красногірському
монастирі та Шполянському палаці
влаштували лікарні для психічно хворих;
у розкішному Леськівському палаці
зробили військовий склад; у Гамалієвці
та Сокалі розмістили в’язниці у ефектних
монастирських комплексах.
Але у будь-якому випадку − це кращий
палацово-парковий ансамбль на Сході
України.

Презентація персональної виставки Михайла Жарова
«Кримська симфонія кольору»

У рамках загальноуніверситетського проекту «Інтелектуальна власність України – перлини сучасного живопису
для студентської молоді» до дня юриста в КУП НАНУ
відбулася презентація персональної виставки картин
«Кримська симфонія кольору» кримського художника М.

Під час відкриття виставки в холі університету

Жарова, члена Національної спілки художників України.
Роботи М. Жарова набули міжнародного визнання
та виставлялися на аукціоні «Крісті» в Англії. Багато
з них знаходяться у приватних колекціях у Росії,
Англії, Франції, США.
Ректор університету звернувся до всіх присутніх
зі словами поцінування та вдячності за надану
можливість пізнати мальовничі краєвиди кримських
пейзажів та відзначив, що загальноуніверситетський
проект адресований студентам та тим, хто не
байдужий до творів мистецтва. Метою проекту є
духовне збагачення та залучення студентської молоді
до перлин сучасного українського мистецтва, що
сприяє поглибленню духовності, збагачення ерудиції
та компетентності майбутніх юристів.
До вітального слова приєдналися: Перший Омбудсман
України, професор КУП НАН України – Н. Карпачова,
отець Сільвестр, викладач Київської духовної академії
і семінарії та настоятель храму Київського університету
права НАН України на честь Преподобного Нестора
Літописця та Голова Адміралтейства округу Старе Место
міста Кошице (Словаччина) – К. Тілл.
Колектив Київського університету права НАН

України висловлює щиру подяку ректору КУП НАНУ,
професору Ю. Бошицькому та художнику М. Жарову
за свято розмаїтості барв і форм, за відчуття естетичної
насолоди від спілкування з чудовими творами мистецтва
талановитого майстра.

Гості виставки

19

к н и ж к о в а пол ицЯ

Мала енциклопедія господарського права / За заг. ред.
проф. Бошицького Ю. Л., Бевз
С. І. — К.: Видавництво Ліра-К,
2013. — 232 с.
У Малій енциклопедії господарського права подаються
статті, які висвітлюють основні
поняття теорії господарського
права, розкривають сутність правових явищ,
що існують у сфері господарювання, зокрема
при здійсненні господарської діяльності в
нашій державі. Поняття даного енциклопедичного видання сформульовані з урахуванням
здобутків господарсько-правової доктрини,
ґенези становлення окремих інститутів, норм
національного та міжнародного законодавства.
Розраховано на працівників органів державної влади, науковців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів та студентів, а також читачів,
які цікавляться питаннями правового регулювання господарської діяльності та тих, хто
прагне засвоїти юридичні знання господарсько-правового спрямування.
Мушак Н.Б. Міжнародноправові засади захисту та забезпечення прав людини в міжнародних європейських організаціях: монографія / під наук.
керівництвом проф. В.І.
Муравйова / Національна академія наук України; Київський
університет права. – К.:
Видавництво Ліра-К, 192 с.
У монографії досліджено міжнародно-правові
засади захисту та забезпечення прав людини в
європейських міжнародних організаціях (Раді
Європи, Європейському Союзі, Організації безпеки і співробітництва у Європі. У роботі розглянуто концептуальні підходи до становлення та
розвитку прав людини у Європі, проаналізовано
проблеми класифікації прав людини та основних
свобод, розкрито систему європейських міжнародних організацій, що займаються проблематикою прав людини. Значну увагу приділено основним напрямам та особливостям співробітництва
Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва у Європі та Європейського Союзу у встановленні ними європейських стандартів захисту
прав людини. Відповідно, автором удосконалено
дефініцію європейських стандартів прав людини,
надано визначення поняттям «європейські міжнародні організації» та «загальноєвропейської
системи захисту прав людини». Видання розраховане на фахівців, що займаються вивченням
актуальних проблем теорії та практики міжнародного права, науковців, аспірантів та студентів.

Видатні постаті вітчизняної юриспруденції —
Олександр Якович Пассовер (1840–1910)

Адвокатура – одна з найдавніших загальнолюдських правових інституцій. Про розвиток
адвокатури як професії можна говорити вже в
державах античної доби, в давній Індії, Єгипті,
Іудеї. В Україні професійна адвокатура з’явилась
в період польсько-литовської доби, діяла в часи
Гетьманщини за нормами Литовського статуту і
магдебурзького права, а наприкінці XIX століття
була оформлена як самостійний
правовий інститут.
За часів
Російської імперії на теренах
України працювали яскраві, талановиті адвокати, але більшість із
найвідоміших – зокрема ті, які
мали українське коріння, як, наприклад, А. Коні, або народились в
Україні, як О. Пассовер, працювали
в столицях імперії та були відомими в усій Росії юристами.
Один із видатних адвокатів свого
часу − Олександр Якович Пассовер.
Народився Олександр Якович 1840
року в місті Умані Київської губернії.
Після закінчення Одеської гімназії та
юридичного факультету Московського університету
талановитий юнак був відряджений за кордон для
підготування до професури. Повернувшись до
Москви, він блискуче склав іспит на ступінь магістра
державного права, а в 1866 році був зарахований
кандидатом на судові посади при Московській
судовій палаті. Служив судовим слідчим Москви,
пізніше секретарем прокурора Московської палати. У 1867 році Пассовер був призначений товаришем прокурора Володимирського окружного суду,
але через два роки пішов із державної служби
через відсутність можливості подальшого
кар'єрного росту.
У 1869 році він вийшов у відставку та виїхав до
Одеси, де проживали його батьки. Вільне судове
слово в ті часи можливе було тільки в адвокатурі, тому
найбільш видатні юристи спрямовувалися саме туди.
Пассовер став присяжним повіреним та швидко
зайняв лідируюче місце серед одеських адвокатів.
«Його промови – оригінальні за розробкою та вправні
за діалектикою – незабаром зробили його популярним
видатним адвокатом-цивілістом. До нього почали
звертатися за консультаціями, запрошувати захисником у складних та заплутаних справах. У 1873 році
вже широко відомий в Одесі та в усій південній
Україні адвокат переїздить до Петербурга, а в 1874
році призначається присяжним повіреним при
Петербурзькій судовій палаті. Неодноразовий член
ради присяжних повірених Санкт-Петербурзької
судової палати, Олександр Якович спеціалізувався у
цивільних справах, але інколи брався й за кримінальні. «Я вважаю, що для нас самих у майбутньому та для
поколінь адвокатів, покликаних замінити нас, корисно

Кумедні закони
на дорогах планети

Останнім часом збільшується
кількість подорожуючих в усьому
світі. Подорожі українців в інші кра
їни стають більш доступними та
привабливими. Багатьом туристам
подобається брати автомобіль
напрокат і колесити закордонними
країнами самостійно, інколи потріб
но скористуватись послугами таксі.
Та й тут у різних країнах є різні
закони, які слід знати перед тим, як
вирушати у подорож.
Лондон
Якщо в британській столиці ви
кликатимете таксі вигуком «Таксі!»,
то заплатите штраф приблизно $100.
Такий закон, будьте стриманішими, як
справжні англійці.
Саудівська Аравія
Ця країна є найсуворішою серед
усіх країн Перської затоки.
Наприклад, тут жінкам заборонено

зберегти письмове посвідчення різних випадків, подій
і пригод, що належать до нашої професії, які показують, як в Одесі товариство, публіка, суд присяжних
розуміли завдання адвокатури, як присяжні повірені
виконували обов'язки, законом на них покладені, як
відстоювали права, тим же законом їм присвоєні.
Нехай пам'ять про те і про інше не пропаде для історії»,
– так писав у далекому 1873 році присяжний повірений
округу Одеської судової палати
Олександр Якович Пассовер. Для збереження пам'яті про адвокатів та їх діяльність він заснував в Одесі журнал
«Меморіал присяжних повірених». І
хоча сам адвокат не описав свої адвокатські справи в літературних творах,
молодий письменник А. Чехов в оповіданні «Таємниця ста сорока чотирьох
катастроф, або російський Рокамболь»
надав яскраву картину судового засідання за участю Пассовера.
Отже, панове присяжні засідателі,
слухається справа жителя Таганрога
пана Вальяно.
У 80-х роках XІХ століття Таганрог
жваво торгував із заморськими країнами. Молодий
торговий маклер Вальяно несподівано для всіх казково розбагатів. Довго ніхто не міг зрозуміти, що стало
джерелом його багатства, а коли зрозуміли, Вальяно
став таким багатим, що вже не боявся викриттів.
Вальяно був контрабандистом особливого роду: він
ввозив заборонені товари цілими пароплавами. У ті
часи існувало митне правило: після того, як чиновники перевіряли вантаж та нараховували мито, вантажовласник був вправі або сплатити мито та забрати з
пароплава товар, або, відмовившись від оплати, втопити вантаж на рейді. Акт про потоплення вантажу
підшивався до справи, а порожній пароплав йшов у
зворотній рейс. Але в ситуаціях з Вальяно насправді
ніякого потоплення не було. У спритного контрабандиста була ціла флотилія турецьких фелюг – містких
човнів, тому увесь вантаж із борту пароплава потрапляв не на дно моря, а у підвали його особняка, причому жодної копійки мита він не сплачував.
У той час до Таганрогу прибув новий прокурор,
який порушив справу проти Вальяно. Ніякі спроби з
боку бізнесмена-контрабандиста підкупити прокурора не вдалися, і Вальяно погрожували три місяці
в'язниці, а головне – великий штраф за контрабанду.
Природно, що Вальяно не пошкодував грошей на
адвоката. Захищати його приїхав Пассовер – зірка
Санкт-Петербурзької адвокатури. Гонорар склав три
тисячі рублів, гроші на ті часи дуже великі.
І ось іде засідання суду. Допит свідків у справі
пройшов спокійно. Захисник, на подив звинувачення, не поставив жодного запитання. Ось уже почав
обвинувальну промову прокурор:
– Панове судді, панове присяжні засідателі! Чи

керувати автомобілем взагалі.
Австралія
А в цій країні є чинним, на наш
погляд, досить правильний закон, що
забороняє водіям залишати на вулицях
своє авто з ключами всередині. А раптом є неуважні автовласники?
Данія
У цій північній країні закон наказує всім автомобілям їздити лише з
увімкненими фарами. Навіщо, запитаєте ви? А для того, щоб можна було
легко відрізнити машину, що рухається, від припаркованої. Здається,
вони дуже повільно їздять. Також
данці зобов'язані, перед тим як завести авто, неодмінно перевірити, чи
справними є фари, а також переконатися, що під машиною немає дітей та
тварин!
Франція
У цій країні закон суворо забороняє
цілуватися людям на залізничних шляхах. Що ж, досить зрозуміло. Лише б
не створювалася аварійна ситуація.

Кросворд
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США, Род-Айленд
Заборонено котитися з гори на автомобілі на нейтральній передачі або з
відпущеним зчепленням.
На автомагістралях штату заборонено влаштовувати скачки на конях
або перевіряти коней на швидкість.
США, Північна Кароліна
Перед тим, як в’їхати до міста на
автомобілі, ви повинні зупинитися
та зателефонувати до муніципалітету
для того, щоб мешканці міста могли
вийти з своїх домівок та притримати
коней, поки ви будете їхати вулицями.
Не можна їхати на велосипеді, не
тримаючись обома руками за кермо.
США, Теннессі
Не можна спати за кермом.
З авто, яке рухається, не можна стріляти в будь-яку дичину, окрім китів.
Заборонено мати звалище з більш
як п’яти несправних автомобілів.
Коли ви під’їжджаєте до знаку
зупинки, ви повинні дати поперед-

жуючий постріл у повітря для того,
щоб попередити кінний транспорт
про своє наближення.
США, Техас
Злочином в Техасі визнається наявність відкритої ємкості, яка вміщує
будь-яку кількість алкогольного
напою, якщо вона знаходиться в салоні моторизованого транспортного
засобу, що розташований на громадській автостраді, незалежно від того,
чи рухається цей транспорт, чи він
зупинений або припаркований.
Покарання – штраф у розмірі до 500
американських доларів. Складу злочину немає, якщо вказана ємкість
розташована в багажнику авто.
Південна Корея
А от і найвеселіший закон.
У цій країні всі поліцейські, які
працюють на дорогах, щодня повинні детально звітувати керівництву
про отримані за день хабарі!
Напевно, саме такого закону дуже
не вистачає Україні.

По горизонталі: 7. Прибуток від торгівлі або перепродажу. 8. Множина рівноправно

конкуруючих течій, сил у політиці, ідеології, релігії. 10. Політична течія, прихильники
якої засуджують будь-які війни, незалежно від їхнього характеру. 11. Ставлення до
кого-небудь, що виникає на основі віри в чиюсь правоту, чесність, щирість. 12. Вклади
в банках. 13. Морський грабіжник. 16. Той, хто написав будь-яку працю, розробив
будь-який план, проект і т. ін. 17. Сукупність міжнародних угод, договорів, що
регулюють взаємовідносини держав у певних питаннях. 18. Установлений, визначений
для кого-небудь, чого-небудь проміжок часу. 20. Юридична або фізична особа, яка
розорилася і неспроможна оплатити свої зобов’язання. 24. Бланк установленої форми
для запису в ньому певних біографічних та інших відомостей. 25. Заступництво з
чийогось боку. 26. Надання показань на суді або на допиті. 27. Постійно діючий ринок
масових товарів, нерухомості, цінних паперів, золота, валюти, робочої сили.

По вертикалі: 1.Офіційний документ, у якому викладається розпорядження, постанова
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25. Пеня.

У журналі висвітлюються
актуальні питання теорії та
історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького
права, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про
події наукового життя та досвід юридичної
освіти в Україні; подає рецензії наукових
праць та підручників із юридичної тематики.

доведена вина підсудного Вальяно в тому , що він
систематично перевозив на турецьких фелюгах
контрабанду? Так, доведена! Виступ прокурора
тривав три години. Це була добре побудована теорема: а ) вантаж прибував на адресу Вальяно, б)
неоплачений митними зборами вантаж перевантажувався на фелюги; в) вантаж на фелюгах підвозився до підкопу в будинку Вальяно. Отже, Вальяно
– контрабандист. Прокурор попросив для Вальяно
три місяці тюремного утримання та конфіскацію
майна на суму 12 мільйонів рублів.
Захисник у своєму виступі був надзвичайно лаконічним. Його мова зайняла п'ять хвилин: Вальяно
ввозив товари, не оплачені митними зборами на
турецьких фелюгах? Так, пан прокурор це блискуче
довів, і спростовувати ці факти я не збираюся. Але
чи складають ці дії склад злочину контрабанди? За
чинним законом – ні. Вальяно потрібно виправдати,
оскільки він перевозив вантаж через митний кордон
саме на турецьких фелюгах. А у роз'ясненні судового департаменту сенату є вичерпний перелік усіх
видів морського транспорту, що використовується
при контрабанді: човни, баркаси, шлюпки, плоти,
навіть рятувальні пояси та уламки кораблів після
аварії, навіть порожні бочки з-під рому. У цьому
переліку плоскодонні турецькі фелюги не згадуються. А роз'яснення судового департаменту іншому
тлумаченню не підлягають.
Перед тим, як закінчити, Пассовер додав, звертаючись до присяжних повірених:
– А якщо ви, панове, – чого я не можу допустити,
– Вальяно не виправдаєте, вирок все одно буде скасовано сенатом, як незаконний та такий, що увійшов
у протиріччя з сенатським роз'ясненням.
– Вам завгодно репліку? – Запитав суддя у прокурора .
Бліде обличчя прокурора залилося фарбою. Він
схопився і майже закричав тремтячим голосом:
Вальяно − контрабандист! Якби він ним не був, він
не міг би заплатити своєму адвокату мільйон рублів
за захист!
У залі всі ахнули. Мільйон рублів?! Нечувана
цифра!
– Так, я отримав мільйон, − спокійно відповів
захисник. − Значить, так дорого цінуються мої
слова! А тепер порахуємо, скільки ж коштують
слова прокурора. У рік прокурор отримує три тисячі
рублів, − вираховував вголос адвокат, − на місяць −
триста, стало бути в день, у тому числі і сьогоднішній день, − рублів десять. Виголошував прокурор
свою промову сьогодні три години, сказав за свої
десять рублів 45 тисяч слів. Скільки ж коштує слово
прокурора? Гріш ціна слову прокурора! – нарешті
вигукнув Пассовер.
У залі пролунав гомеричний регіт. Процес був
виграний. За годину Вальяно йшов виправданим із
зали суду, зберігши свої мільйони.

військового начальника, керівника установи, підприємства, організації. 2. Той, хто не
згодний з ідеологією, пануючою в країні, суспільстві. 3. Зле висміювання, насміхання. 4.
Основні погляди, переконання. 5. Почуття задоволення, злобна радість, викликані
чиєюсь невдачею, чиїмось нещастям. 6. Особа, яка незаконно захопила владу в країні або
привласнила чужі права на що-небудь. 9. Думка про чию-небудь причетність до чогось
негативного, сумнів у чиїй-небудь порядності та чесності. 14. Директива керівних
органів. 15. Відбування покарання за вчинення злочину, провини. 19. Наймання,
тимчасове користування будівлями, земельними ділянками, обладнанням, виробничими
площами, машинами на договірних засадах. 21. Учення про соціальну перебудову, про
ідеальний суспільний лад, яке не грунтується на науковому розумінні об’єктивних
закономірностей суспільного розвитку. 22. Конверт із листом, переважно офіційного
змісту. 23. Різниця між цінами товарів, курсами цінних паперів, відсотковими ставками
та іншими показниками. 25. Санкція за невиконання або прострочення взятих за
домовленістю або встановлених законом фінансових зобов’язань.
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