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Шановні викладачі, працівники та студенти
Київського університету права НАН України!
Щиро вітаю Вас із визначним державним святом – Днем Конституції України!
Конституція відкрила нам шлях до розвитку і зміцнення незалежної, демократичної,
правової Української держави, вона вперше в історії визначила пріоритетом захист
прав і свобод громадянина, тому День української Конституції – це і день громадянина
України.
Нехай демократичні засади, що були закріплені цим надзвичайно важливим
документом, стануть реаліями сьогодення, а дух законності прийде до серця кожного
українця. Тому що, безсумнівно, найвищою соціальною цінністю була, є та залишиться
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, безпека і недоторканність. Таким чином,
дотримуватися конституційних норм та бути гідними громадянами своєї країни –
патріотичний обов’язок кожного з нас.
Тож хай це свято додасть Вам наснаги та творчих здобутків в ім’я миру і процвітання
нашої незалежної Батьківщини.
У цей знаковий день зичу Вам міцного здоров'я та творчого натхнення, мудрості і
далекоглядності, миру і благополуччя, високих досягнень і нових звершень заради
реалізації принципів Основного Закону нашої Батьківщини – народовладдя, гуманізму
та законності.
З повагою,
ректор КУП НАНУ, професор,
заслужений юрист України

Ю.Л. Бошицький

новини юридичного факультету
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пОДІЇ
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ПРактичні навички юриста

Наші студенти
взяли участь у
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нАШІ СТУДЕНТИ
НА ПРАКТИЦІ У
СУДІ

сторІнка ректора

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В КУП НАНУ
У сучасних умовах розвитку
європейських країн система
вищої освіти виступає основою
прогресу суспільства і держав
у цілому. При цьому, слід
наголосити,
що
юридична
наука та освіта займає особливе
місце
в
системі
освіти,
оскільки
глибоко
пов’язана
із
формуванням
суспільної
свідомості та правосвідомості,
є запорукою розбудови України
як правової та демократичної
ЮрІй Бошицький —
ректор Київського університету держави. Вища юридична освіта
права НАН України, професор, –
складова правової освіти
заслужений юрист України загалом,
головним завданням
якої є формування правової
свідомості та правової культури громадян, утвердження
в суспільстві принципу верховенства права.
Неодноразово, в юридичних колах нашої держави,
підкреслюється той факт, що розвиток державності
в Україні потребує науково обґрунтованого втілення
засад та принципів правової держави та подальшої
демократизації суспільства. Створення незалежної,
демократичної, правової, соціальної держави в
Україні вимагає формування досконалої законодавчої
бази
задля
збалансування
та
забезпечення
інтересів та взаємозв’язку держави, суспільства
і громадянина. Очевидно, що питання наукового
обґрунтування та супроводу ефективності механізму
правового регулювання останніми роками в Україні
перестало бути предметом широкого обговорення
представниками юридичної науки та освіти, що й
призвело до останніх подій у державі кінця минулого
року. І тому науковому чиннику у правотворчій
та правозастосовчій діяльності має відводитись
належне, що, своєю чергою, забезпечило б зв’язок
між юридичною наукою та освітою, юридичною
практикою та правовою системою в цілому.
Ефективна система вищої юридичної освіти у будьякій державі має певні притаманні лише їй особливості
та тісно взаємодіє з іншими системами суспільства, а
саме: з політичною, економічною, соціальною тощо. Це
характерно і для національної системи вищої юридичної
науки та освіти в Україні.
Враховуючи приєднання України до Болонського
процесу, посилення процесів інформатизації суспільства
передбачається перехід до інновацій у системі вищої
освіти, тобто освіти, що інтегрує навчальний процес
і науковий пошук. На сучасному етапі розвитку
юридична наука та освіта повинні розглядатися як
єдиний взаємообумовлений комплекс, завданнями
якого є забезпечення різних галузей економіки
висококваліфікованими кадрами, створення нових
технологій та проведення наукових досліджень із
подальшим втіленням їх результатів у практичну
діяльність.
У нашій державі сьогодні відбуваються масштабні
перетворення у багатьох сферах життєдіяльності
суспільства та держави. Насамперед, це конституційноправова, судова та інші соціальні реформи, проведення
яких безпосередньо не можливе без реформ у
національному освітньому просторі, у тому числі й
реформування існуючої системи підготовки юристів,
тобто юридичної науки та освіти.
Надзвичайно важливим для української вищої
юридичної освіти є вивчення позитивного теоретичного
та практичного досвіду вищої освіти ЄС. Доцільність
наукового опрацювання теоретичних, нормативних,
організаційних, процесуальних засад інтернаціоналізації
змісту освіти в університетах Європи підсилюється
наявними суперечностями: між зростаючими вимогами
сучасного глобалізованого суспільства до надання
вищій освіті міжнародного виміру та недостатнім
рівнем готовності вітчизняної системи вищої освіти
до відповідних змін; між необхідністю адаптації
випускників вітчизняних ВНЗ до роботи в умовах
полікультурного середовища та недостатнім рівнем
розвитку їх полікультурних компетентностей; між
потребою вдосконалення змісту вищої освіти в умовах
інтернаціоналізації ринку праці та традиційними
підходами до розробки навчальних програм.
Як відомо, нові умови сприяють кардинальному
підвищенню ролі освіти й науки в житті суспільства.
Віднині вони є основою і водночас головною рушійною
силою прогресу. Тільки ті нації, які вчасно усвідомили
всю значимість цих глибинних змін і відреагували на нові
виклики, мають шанс на успіх. Тому питання інтеграції
Української держави в європейське співтовариство
пов’язано не лише з єдиним економічним простором
і євровалютою. Важливе місце у цій шерензі мають
посідати наука та освіта.
Орієнтація на право ЄС та норми міжнародного права
стає істотним чинником розвитку законодавства інших
країн, у тому числі й України. З огляду на це, демократичні
зміни потребують гармонійного розвитку економічної,
політичної та правової систем. Таким чином, стали
актуальними проблеми перебудови існуючої системи
підготовки юристів, озброєних сучасними знаннями,
культурою, високим рівнем громадянської та соціальної
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свідомості. Відповідно до основних принципів ООН
щодо суспільної ролі і місця правника визначено, що
юрист – це відкрита та доступна для клієнта особа, що
на засадах здобутої кваліфікації та дотримання високих
стандартів моральності та професійної етики здійснює
свою діяльність із захисту прав та законних інтересів
клієнта з урахуванням публічного порядку держави.
Звідси основними завданням вищої юридичної освіти
є надання належної професійної кваліфікації (знання
правового порядку держави та уміння застосовувати
законодавство при вирішенні справ) у поєднані
із вихованням професійних ідеалів та поваги до
морального обов'язку, прав та свобод людини, а
також постійне підвищення професійних навичок
юристів, підвищення гарантованості індивідуальних та
колективних прав людини відповідно до Рекомендацій
Ради Європи щодо свободи здійснення юридичної
професії.
Враховуюче викладене вище, варто зазначити, що в
Київському університеті права НАН України велика
увага приділяється науково-дослідній роботі, яка є
одним із засобів досягнення державних стандартів
якості підготовки фахівців із вищою освітою та
реалізується шляхом інтеграції навчально-виховного
процесу та наукової діяльності через проведення різного
формату наукових заходів (конференцій, круглих столів,
наукових семінарів) із залученням до участі в них
провідних науковців України та зарубіжних держав,
науково-педагогічних працівників, студентської молоді
та юристів-практиків.
Переконаний, що концептуальними принципами
щодо забезпечення якості вищої освіти України та
її інтеграції в європейське та світове співтовариство
мають стати: створення інноваційного простору на
основі освітньої і наукової підтримки; адаптація
системи вищої освіти до норм, стандартів і основних
принципів європейського простору вищої освіти;
забезпечення соціального контексту вищої освіти, який
надасть можливість випускникам вищих навчальних
закладів формувати свою професійну кар’єру на
основі соціальної справедливості, відповідальності
та загальнолюдських цінностей. Саме ці вагомі
аргументи покладені в основу науково-дослідної
роботи Київського університету права НАН України. У
цьому контексті доцільно згадати, що одним із перших
наукових форумів університету, була науково-практична
конференція «Законодавство України: проблеми та
перспективи розвитку», розпочата у 1999 році. За
останні п’ятнадцять років КУП НАНУ започаткував і
проводить щорічно шість конференцій міжнародного
та всеукраїнського статусу, серед яких «Європейська
юридична освіта і наука», «Наукові читання, присвячені
пам’яті В.М. Корецького», «Сучасні проблеми правової
системи України», «Актуальні проблеми правотворення
в сучасній Україні», «Міжнародно-правові проблеми
сучасного торговельного мореплавства» тощо.
Окремо доречно підкреслити, що проблематика
науково-практичних
конференцій
Київського
університету права НАН України відповідає сучасним
процесам державо- та правотворення і є цілком
об’єктивною. До того ж, у будь-якій науковій діяльності
існує два взаємопов’язані напрями: фундаментальні
інноваційні дослідження та прикладні розробки по
практичній реалізації фундаментальних досліджень. У
зв’язку з цим, навчально-виховна та науково-дослідна
діяльність університету перебуває у тісному органічному
взаємозв’язку.
Так, з метою активізації дослідницького потенціалу
університету,
об’єднання
науковців
у
творче
співтовариство та для регулярного обміну науковою
інформацією і визначення перспективних напрямів
наукових досліджень в КУП НАНУ сформовані науководослідні центри та лабораторії.
Сьогодні стратегічним завданням державної наукової
та освітньої політики нашої держави мають стати
вихід освіти, набутої в Україні, на ринок європейських
освітніх
послуг,
поглиблення
міжнародного
співробітництва, розширення участі навчальних
закладів у проектах міжнародного рівня. Для реалізації
цього пріоритетними напрямами державної політики
щодо розвитку науки і освіти в Україні повинно бути
особистісна орієнтація науки та освіти; формування
національних і загальнолюдських цінностей; створення
для громадян рівних можливостей у здобутті освіти та
сприяння до наукових досліджень; постійне підвищення
якості освіти, оновлення її змісту та форм організації
навчально-виховного процесу тощо.
Система вищої юридичної освіти, яка сформувалася
за часів державної незалежності України під впливом
політичних, соціально-економічних та інших чинників,
потребує докорінних змін та перетворень. Звичайно,
якщо порівнювати сучасну систему юридичної освіти
та науки з радянською, то можемо констатувати
докорінні зміни, але при цьому сучасні тенденції
розвитку університетської юридичної освіти ще далекі
від європейських стандартів у цій сфері, хоча процес
євроінтеграції стає все помітнішим.
Водночас, слід констатувати, що сучасний стан вищої
юридичної освіти не зазнав докорінних якісних змін
і тому це не дозволяє систему підготовки юристів в
Україні поставити в один ряд із системами юридичної

підготовки в державах континентальної Європи.
Вважаю, що при реформуванні вищої юридичної
освіти в Україні доцільним було б звернутися до досвіду
європейських держав, які вже здійснили реформи у цій
сфері, згідно із стандартами та вимогами Болонського
процесу. Зокрема, цікавим є досвід реформи юридичної
освіти Німеччини, який мав законодавче закріплення,
шляхом прийняття у 2002 році Закону «Про реформу
юридичної освіти». Першою частиною реформи
стало посилення міжнародної орієнтації навчального
процесу, яка забезпечувалася введенням викладання
окремих дисциплін іноземною мовою. Другою
складовою реформи стало посилення орієнтації
юридичної освіти на потреби адвокатури, задля чого
було передбачено обов’язкове залучення адвокатівпрактиків у навчальний процес. Вважаємо, що досвід
Німеччини можна використати при реформуванні
юридичної освіти в Україні загалом.
У контексті вищезазначеного, необхідно сказати
про те, що в Київському університеті права НАН
України зроблені значні кроки в цьому напрямі. Так,
на міжнародних відносинах та юридичному факультеті
запроваджені читання лекцій із фундаментальних
дисциплін англійською мовою, до навчально-виховного
процесу залучаються юристи-практики.
Безсумнівно, одним із напрямів реформування
системи вищої освіти має стати забезпечення
якості освітянських послуг. Адже, усвідомлюючи
необхідність розвитку вищої юридичної освіти до
загальноєвропейських стандартів, питання якості
підготовки юриста, тобто висококваліфікованого
фахівця у сфері права з відповідним рівнем сучасних
правових знань та високим рівнем правосвідомості,
набуває особливої актуальності. На нашу думку,
необхідно змінити підходи щодо методології
викладання юридичних дисциплін як за змістом, так і
за формою. Насамперед, основою системи юридичних
знань повинні стати принцип верховенства права та
гарантованості прав і свобод людини і громадянина,
тобто підготовка юристів повинна бути спрямована на
підготовку спеціалістів у правозахисній сфері.
Також необхідно впроваджувати у навчальновиховний процес інноваційні форми та методи навчання,
які сприяли б виявленню та розвитку інтелектуальних
здібностей студентів. У зв’язку з цим, організація
навчально-виховного процесу у вищих навчальних
закладах повинна базуватися на принципах наукового,
пізнавального,
інформаційного
та
методичного
забезпечення, що, між іншим, призводить до творчого
опанування та осмислення отриманих знань, а також
проявів творчої науково-дослідницької діяльності
студентів. Призначення сучасної юридичної освіти
полягає в тому, щоб передати майбутньому правнику
глибокі загальнокультурні основи, комунікативні
здібності, критичність та культуру мислення,
здатність приймати самостійні рішення та підготувати
професіоналів, які б сповідували принцип верховенства
права та активну громадянську позицію.
Зазначимо, що основним змістом діяльності
університету на сучасному етапі повинно стати
формування інноваційного, гуманістичного освітньовиховного середовища, що передбачає фахову глибину
та інноваційні технології в системі освіти з метою
інтеграції у європейський освітянський простір.
Європейський вибір України – це рух до стандартів
демократії, інформаційного та інтелектуального
суспільства, що базується на принципі верховенства
права та забезпечення прав і свобод людини та
громадянина.
Наш університет системно підходить до питання
інтеграції у європейське та світове освітянське
співтовариство, яке виражається в поступовому розвитку
співробітництва з відомими зарубіжними університетами, організаціями, асоціаціями, агентствами,
фондами й установами. Результатом плідної співпраці
КУП НАНУ з іноземними організаціями та установами
є реалізація низки міжнародних проектів, проведення
конференцій, участь працівників КУП НАНУ у
різноманітних міжнародних програмах, які фінансуються урядами провідних зарубіжних держав – усе це
дає можливість розширювати кордони міжнародного
співробітництва, підвищувати ефективність співпраці та
зміцнювати вже існуючі відносини.
За 18 років діяльності КУП НАНУ географія
міжнародних зв’язків суттєво розширилася і наразі
охоплює такі країни, як США, Канада, Німеччина,
Франція, Іспанія, Португалія, Польща, Словаччина,
Угорщина, Болгарія, Румунія, Туреччина, Китай,
В’єтнам,
Росія,
Білорусь,
Молдова,
Грузія,
Азербайджан та інші.
Залишається перспективним для вузу співпраця з
іноземними ВУЗами-партнерами, зокрема креативною
ідеєю розвитку міжнародних зв’язків є впровадження
у навчальний процес КУП НАН України у 2011 році
спільної магістерської програми з Варненським
вільним університетом ім. Черноризця Храбра
(Varna Free University, Болгарія). Результатом стало
успішне отримання дипломів магістра за програмою
«Міжнародне право та національна безпека» студентами
КУП НАНУ. Реалізація програми відбувається за
підтримки Посольства Болгарії в Україні.

Зауважимо, що КУП НАНУ постійно впроваджує
креативні методи в навчальний процес, зокрема
для забезпечення навчального процесу за
спільними магістерськими програмами, читання
курсів лекцій, проведення семінарів і тренінгів.
Університет щороку відвідують у середньому 80
іноземців, серед них представники європейських
інституцій, науковці та визначні постаті ЄС та
близького зарубіжжя. Так, протягом 2013 року в
університеті було проведено близько 60 майстеркласів відомих діячів. Впровадження у навчальний
процес майстер-класів дозволяє поєднати активні
форми навчання з використанням сучасних
інформаційних технологій, індивідуальної роботи,
набуттям та закріпленням практичних знань та
навичок студентами. Майстер-клас у концепції КУП
НАН України можна охарактеризувати як модель
викладання будь-якої юридичної дисципліни
авторитетними педагогами – академіками, член-

кореспондентами, професорами або визнаними
у своїй галузі висококваліфікованими фахівцями
суддями, прокурорами, адвокатами тощо.
Крім вищезазначеного, студенти факультету
міжнародних відносин беруть участь у літніх
стипендіальних програмах ДААД для навчання та
науково-дослідної роботи у Німеччині, займають
призові місця у Міжнародних конкурсах та
олімпіадах. Також студенти даного факультету мають
можливість підвищити рівень знання іноземної
мови вивчаючи деякі дисципліни англійською
мовою, зокрема Міжнародне-правове регулювання
інтелектуальної
власності
та
Міжнародний
комерційний арбітраж, що в майбутньому надасть
можливість запровадити англомовну магістерську
програму, тим самим наблизитися до інтеграційних
процесів у Європі.
На завершення хочу зазначити, що процес
інтернаціоналізації вищої освіти у XXI столітті

набуває нових рис і зазнає змін. До таких змін
належать: зміна мотивів інтернаціоналізації – від
культурних і освітніх до економічних; розвиток
і зміцнення конкурентного міжнародного ринку
освітніх послуг; вплив процесів глобалізації
економіки на вищу освіту; змінюється й роль уряду
в регулюванні вищої освіти; стають іншими профіль
і вік студентів.
Наведені тенденції та особливості глобалізації
світового освітнього простору мають істотний
вплив на інтернаціоналізацію вищої освіти, її
форми та прояви. Кількість спільних міжнародних
проектів, зростання студентської та викладацької
мобільності, уніфікація програм навчання і
транснаціоналізація вищих навчальних закладів
є особливостями розвитку вищої освіти в умовах
глобалізації світового освітнього простору.

Вручення дипломів «бакалавра» та «спеціаліста»
випускникам куп нану на Вінниччині

11 червня 2014 р. у відокремленому підрозділі Київського університету права Національної академії наук України
(КУП НАНУ) на базі Вінницького фінансово-економічного університету (ВФЕУ) у м. Вінниця відбулася урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів «бакалавра» та
«спеціаліста» студентам заочної форми навчання Київського університету права НАН України.
Сьогодні Київський університет права НАН України намагається максимально наблизитися до місця проживання
і роботи своїх студентів, створюючи і розширюючи мережу філій і відокремлених підрозділів університету. Успішною є діяльність відокремленого підрозділу КУП НАНУ
у м. Вінниці, де вже три роки поспіль здійснюється підготовка майбутніх юристів. Регіональна політика Київського
вишу полягає в тому, щоб надати можливість жителям обласних центрів України отримати диплом університету, не
виїжджаючи за межі області.
Урочиста церемонія з нагоди випуску студентів КУП
НАНУ відбулася в актовому залі ВФЕУ за участю ректора Київського університету права НАН України, заслуженого юриста України, профессора Ю.Л. Бошицького, проректора з адміністративної роботи та питань
перспективного розвитку В.О. Бойка, декана факультету
заочного та дистанційного навчання К.С. Лісової та професорсько-викладацького складу університету. Серед почесних гостей заходу були присутні: ректор Вінницького
фінансово-економічного університету,
профессор П.Г. Білоконний, заступник начальника департаменту освіти
і науки Вінницької обласної державної адміністрації А.Р. Лисак, директор
департаменту правової політики та
якості Вінницької міської ради С.В.
Тимощук, начальник відділу нагляду
за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть
боротьбу з організованою злочинністю В.Ф. Джос, заступник начальника
муніципальної поліції м. Вінниці О.С.
Манзюк. Урочиста зустріч супроводжувалась художньою творчістю студентів КУП НАН України.
З вітальним словом до випускників
університету звернувся ректор КУП
НАНУ, професор Ю.Л. Бошицький,
який тепло і сердечно привітав випускників із закінченням навчання в університеті та побажав їм зайняти гідне
місце в житті, успішно реалізувати
себе в професійній діяльності. Ректор
наголосив на тому, що з отриманням
диплому навчальний процес не за-

кінчується. Кожен юрист, який поважає себе, не повинен
зупинятися на досягнутому та протягом усього життя вдосконалювати свій професійний рівень. Юрій Ладиславович висловив побажання не забувати про КУП НАНУ та
підтримувати зв’язки зі своєю альма матер через продовження навчання в магістратурі та аспірантурі.
Щирі слова привітання пролунали від почесних гостей
урочистого заходу. Зокрема з вітальним словом до випускників звернувся ректор Вінницького фінансово-економічного університету, професор П.Г. Білоконний, який побажав щасливої долі у світі обраної професії, реалізації своїх
знань на практиці, творчих злетів та найголовніше – міцного здоров’я: «У добру путь, випускники! Творіть добро!».
Привітав випускників із початком нового етапу їх життя та побажав успішної кар’єри заступник начальника департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації А.Р. Лисак, який наголосив: «Будьте креативними особистостями, щоб ваші знання були витребуваними. Будьте патріотами нашого рідного краю, щоб всі ми
могли пишатися вами». На завершення своєї промови А.К.
Лисак високо оцінив регіональну політику ректора КУП
НАНУ щодо надання вищої юридичної освіти і вручив
Юрію Ладиславовичу подяку від департаменту освіти і
науки Вінницької обласної державної адміністрації.
Приєднався до привітань випускників Київського університету права НАН України начальник відділу нагляду

Наші випускники

за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
В.Ф. Джос: «Залишаючи рідну альма матер, не забувайте
тих, хто вас вчив, вкладав свою душу та завжди був поряд. Досягши творчи хуспіхів, намагайтесь не розгубити
студентських друзів, оскільки через багато років ви зрозумієте, що цей період життя був найкращим та найнасиченішим».
З вітальною промовою до випускників звернувся заступник начальника муніципальної поліції м. Вінниці О.С.
Манзюк, який побажав випускникам успіхів у всіх справах, наполегливості, невичерпної енергії та завзяття.
Всім почесним гостям урочистого заходу ректор КУП
НАНУ, профессор Ю.Л. Бошицький вручив пам’ятні подарунки – наукові видання університету.
Кульмінацією свята стало вручення дипломів усім винуватцям заходу. До вітального слова та оголошення наказу
про випуск студентів 2014 р. були запрошені: проректор
з адміністративної роботи та питань перспективного розвитку В.О. Бойко, декан факультету заочного та дистанційного навчання К.С. Лісова, завідувачка федри спеціальних юридичних дисциплін та європейського права, к.ю.н.
Ю.І. Ковальчук, завідувач кафедри кримінального права
та процессу, д.ю.н., доцент О.О. Кваша, завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, д.і.н.,
професор Потєхін О.В., завідувач наукової бібліотеки
Т.Ю. Ярошевська, завідувач юридичної
клініки, к.ю.н. М.О. Гузеват, голова ради
трудового коллективу І.М. Бокоч.
Почесну місію вручення дипломів взяв
на себе ректор КУП НАНУ, професор
Ю.Л. Бошицький. Випускників, які отримали дипломи з відзнакою, було нагороджено подарунковими комплектами видань університету.
Після отримання дипломів від імені вже
колишніх студентів, нині випускників та
дипломованих фахівців у галузі юриспруденції виступила староста курсу О.С. Гаврилашенко. У виступі випускниця подякувала за високий рівень отриманих знань
у галузі права, відзначила професійний
рівень викладачів КУП НАНУ та зазначила, що буде рекомендувати навчатись у
нашому університеті своїм знайомим та
близьким.
Після завершення урочистостей випускники, гості та професорсько-викладацький коллектив зробили фото на згадку
про цю знаменну в житті кожного випускника подію.

новини наукового життя
Зустріч ректора КУП НАНУ, професора
Ю. Бошицького з Президентом
Національної академії педагогічних
наук України В. Кременем

2 червня 2014 року відбулась зустріч
ректора КУП НАНУ, професора Ю.Л.
Бошицького з Президентом Національної
академії педагогічних наук України В.Г.
Кременем.
Під час зустрічі було обговорено
проект договору про співпрацю між
даними установами. Мова йшла про
реалізацію спільних науково-дослідних
і
навчально-методичних
проектів,
включаючи підготовку й публікацію
наукових, методичних і навчальних
праць; розроблення спільних наукових
проектів, підручників, навчальних і
методичних посібників тощо, спільна
участь у формуванні навчальних програм
для
загальноосвітніх
навчальних
закладів і програм для вищих навчальних
закладів у контексті реалізації основних

положень
Болонського
процесу;
проведення виїзних засідань Академії,
науково-методичних
форумів
і
конференцій на базі університету;
створення та використання спільної
науково-технічної бази; дослідження,
розроблення і прогнозування новітніх
освітніх технологій у вищій освіті;
сприяння участі в програмах і проектах
ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського
Союзу
та
інших
міжнародних
організацій і фондів.
Зустріч
проходила
у
дружній
атмосфері. На завершення ректор,
професор Ю.Л. Бошицький запросив
Василя Григоровича відвідати Київський
університет права НАН України у
зручний для нього час.

Під час зустрічі

3

новини наукового життя

у рамках Тижня науки України у КУП НАНУ України було проведено фінал Міжнародного
командного змагання-універсіади «International, regional and national mechanisms of
the protection of human rights and fundamental freedoms. Challenging aspects»

15 травня 2014 року в КУП НАН України кафедрою
міжнародного права та порівняльного правознавства було
проведено фінал Міжнародного командного змаганняуніверсіади в контексті дисципліни «International Human
Rights Law» під назвою «International, regional and
national mechanisms of the protection of human rights and

Виступ учасника універсіади

fundamental freedoms. Challenging aspects» («Міжнародний,
регіональний і національний механізми захисту прав
людини і основоположних свобод. Проблемні аспекти»).
Журі змагання-універсіади очолювали к.ю.н. О.М. Поліванова, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, к.ю.н. Н.Б. Мушак,
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України.
Оскільки змагання проходило виключно англійською
мовою, основними вимогами участі у заході стали як
високий рівень володіння мовою, так і досконалі знання
міжнародного права прав людини, вдале поєднання яких і
продемонстрували всі учасники конкурсу.
До фіналу змагання були допущені:
– студентка 3-го кусу ФМВ КУП НАН України Озерова
Катерина;
–
студентка 3-го курсу ФМВ КУП НАН України
Федченко Юлія;
– студент 3-го курсу ФМВ КУП НАН України Білий
Олександр;
– студент 4-го курсу ФМВ КУП НАН України Парнев
Богдан;

–- студент 4-го курсу ФМВ КУП НАН України Щолкін
Максим;
– студентка 5-го курсу ФМВ КУП НАН України Зелена
Анастасія.
У першому етапі змагання капітани команд представили
публічний захист доповідей на актуальні правові теми
та дали відповіді на поставлені опонентами питання:
Парнев Богдан – «Global human rights regime: strengths and
weaknesses» («Міжнародний правозахисний режим: сильні
та слабкі сторони») і Озерова Катерина – «Improvement of
EU legal bases concerning the exercise of rights of workers in the
context of freedom of movement of workers» («Вдосконалення
правової бази ЄС щодо реалізації прав працівників у
контексті свободи пересування працівників»). Блискуче
захистивши честь своїх команд, Озерова Катерина і Парнев
Богдан були нагороджені дипломами в номінації «Best
Oralist» («Кращий оратор»).
Другий етап змагання був присвячений дебатам команд
на подані журі теми. Зокрема команда Озерової Катерини
(склад: Озерова Катерина, Федченко Юлія і Білий
Олександр) повинна була аргументувати положення про
те, що Хартія основних прав ЄС є основним інструментом
захисту прав людини у Європейському Союзі (Charter of
fundamental rights is the basic instrument for the protection
of human rights within the EU), а команда Парнева Богдана
(склад: Парнев Богдан, Щолкін Максим і Зелена Анастасія)
– обґрунтувати, що приєднання Європейського Союзу
до Європейської конвенції щодо захисту прав людини
і основоположних свобод 1950 року вдосконалить
європейську систему захисту прав людини (accession of EU

Командні змагання

to the European convention on human rights and fundamental
freedoms of 1950 will improve European system of human
rights protection). Дебати завершувалися питаннями від
журі, які вправно і змістовно були розкриті учасниками.
Третя частина заходу залучала всіх учасників змагання до
опитування, яке проводили журі конкурсу. Конкурсантам

Переможці універсіади

було поставлено близько тридцяти дискусійних питань
у галузі міжнародного права прав людини. Члени журі
конкурсу відзначили високий рівень мовної та правової
підготовки учасників.
За результатами трьох етапів змагання перемогу виборола
команда Парнева Богдана. Учасники були нагороджені
дипломами у таких номінаціях:
– Білий Олександр і Зелена Анастасія – «Найкращий
командний гравець» («Best Team Player»);
– Щолкін Максим – «Експерт з міжнародного права
прав людини» («Expert of International Human Rights Law»);
– Федченко Юлія – «Експерт з європейської системи
захисту прав людини» («Expert of European Human Rights
Protection System»).
Кафедра міжнародного права та порівняльного
правознавства КУП НАН України висловлює подяку всім без
винятку учасникам змагання, адже гравці продемонстрували
не тільки високий рівень правових та мовних знань, а й
свою зацікавленість у поглибленому вивченні програмного
та додаткового матеріалу. Сподіваємося на подальшу
конструктивну і результативну співпрацю!

міжнародне співробітництво

Представники КУП НАНУ взяли участь у роботі Міжнародного форуму
з питань інтелектуальної власності ВОІВ у ЖЕНЕВІ

З 26 по 28 травня 2014 року в Женеві, Швейцарська Конфедерація, відбувся VIII Міжнародний дослідницький форум з питань інтелектуальної власності «Intellectual property Law and Institutions – New

Делегація КУП НАНУ під час роботи конференції

Perspectives and Dimensions», який щороку проводиться
під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності та збирає фахівців у сфері інтелектуальної власності з усього світу.
У роботі заходу взяли участь представники університетів Амстердама (Королівство Нідерландів), Мюнхена (Федеративна Республіка Німечина), Вашингтона
(США), Страсбургу (Французька Республіка), Гельсінкі
(Фінляндська Республіка), Коннектикуту (США) та ін.
На цьогорічному форумі вперше представлена українська правова школа інтелектуальної власності. Делегацію викладацького складу Київського університету
права очолив ректор КУП, професор Ю. Бошицький.
Українська делегація була однією з найчисельніших на
з’їзді, і єдина представляла Східну Європу.
Проявом поваги до української делегації та визнанням
важливої ролі України в міжнародній системі правової
охорони інтелектуальної власності стало запрошення
ректора університету Ю. Бошицького та Постійного
представника України при ООН та інших міжнародних
організаціях у Женеві Ю. Клименка взяти участь у це-
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ремонії відкриття форуму з привітальним словом разом
із головним організатором – директором Департаменту
країн із перехідною та розвиненою економікою ВОІВ
Міхалом Свантнером.
У перший день роботи Міжнародного форуму делегація КУП на чолі з ректором Ю. Бошицьким провела зустріч з Ю. Климентом. Під час зустрічі були обговорені
питання розвитку юридичної освіти в Україні та співробітництва університету з українськими дипломатичними установами, а також міжнародними організаціями.
Програма Міжнародного форуму відзначалася насиченістю та різноманітністю тем доповідей, які були
присвячені правовим і економічним проблемам охорони інтелектуальної власності на міжнародному та національному рівнях. Спектр питань, піднятих на Форумі,
був надзвичайно широким – від продовження строку
охорони авторських прав за японським законодавством
та ліцензування патентних пулів до захисту традиційних знань і охорони «зелених технологій» ВОІВ.
Українська делегація, до якої увійшли фахівці із різних галузей права інтелектуальної власності, взяла
активну участь у дискусіях і обговоренні питань, які
піднімали доповідачі протягом усієї роботи Форуму.
У своїй доповіді ректор КУП Ю. Бошицький розповів
про розвиток школи права інтелектуальної власності в
Україні та про роль університету в цьому процесі, а також визначив наявні проблеми та шляхи співпраці з уні-

Доповідь ректора

верситетами різних країн у сфері інтелектуальної власності. Доповіді представників Київського університету
права щодо актуальних проблем охорони авторського
права в Україні, захисту прав організацій мовлення в

Учасники конференції

сучасних умовах, особливостей охорони торговельних
марок за вітчизняним законодавством дуже зацікавили
аудиторію та стали предметом жвавої дискусії учасників конференції.
Під час заключного обговорення Міхал Свантнер від
імені організаторів Міжнародного форуму подякував
делегації Київського університету права за плідну роботу та висловив сподівання на майбутню більш тісну
співпрацю. Своєю чергою ректор КУП Ю. Бошицький
запевнив іноземних колег у поглибленні подальшого
співробітництва.
Участь делегації Київського університету права у
Міжнародному форумі ВОІВ з питань інтелектуальної
власності засвідчила високий рівень зацікавленості до
нашої держави в цілому та університету зокрема з боку
ВОІВ та міжнародної наукової спільноти до вітчизняних процесів у сфері охорони права інтелектуальної
власності, та стала добрим фундаментом для налагодження й розвитку наукової співпраці КУП з провідними науковими установами світу.

міжнародне співробітництво

Гість КУП НАНУ − проректор міжнародного
інституту підприємництва і права
в Празі, проф. Ярослав Станек
Нещодавно гостем Київського університету права
НАН України став представник Чеського вишу – проректор міжнародного інституту підприємництва і права
в Празі, кандидат економічних та доктор юридичних
наук, проф. Ярослав Станек.
Під час свого візиту гість
мав нагоду ознайомитись із
діяльністю КУП НАНУ, його
матеріально-технічною баПід час зустрічі зі студентством
зою, бібліотекою, а також
поспілкуватись із ректором,
професором Юрієм Бошицьким, представниками проф е с о р с ь ко - в и к л а д а ц ь ко го
складу, адміністрацією університету та студентською
молоддю.
Серед напрямів подальшої
співпраці, які обговорювались під час зустрічі, було
культурне та освітянське
співробітництво, яке може
бути реалізоване найближчим часом, зокрема навчальОзнайомлення з музеєм криміналістики
но-пізнавальна поїздка до
Праги.
Наприкінці візиту ректор
КУП НАНУ вручив поважному гостю подарунки від
імені університету. Своєю
чергою, пан Станек виказав захоплення університетом, впевненість у реалізації
спільних заходів та вдячність за щирість та гостинність ректора, професора
Юрія Бошицького і колектиЯ. Станек відвідав бібліотеку університету ву університету.

Зустріч ректора КУП НАНУ з Надзвичайним та Повноважним
Послом Держави Ізраїль в Україні

Нещодавно, на запрошення Надзвичайного та Повноважного Посла
Держави Ізраїль в Україні пана Реувена Дін Еля, ректор КУП НАНУ,
професор Ю.Л. Бошицький відвідав
святкові заходи з нагоди 66 річниці
незалежності Держави Ізраїль.
Користуючись нагодою Ю.Л. Бошицький привітав пана Посла з цією
особливою у календарі святковою
датою Держави Ізраїлю та побажав,
щоб і надалі завдяки толерантності,
мудрості та працьовитості народу Ізраїлю країна продовжувала впевнено
рухатися вперед та процвітала.
Фото на згадку
Під час заходу ректор, професор
Ю.Л.
Бошицький
плідно
поспілкувався не тільки з Надзвичайним та Повноважним Послом Держави Ізраїль
в Україні паном Реувеном Дін Елем, директором Ізраїльського культурного центру при
Посольстві Держави Ізраїль в Україні, другим секретарем Посольства пані Гітою Відер,
але й з Віце-прем'єр-міністром, Міністром регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, паном В.Б. Гройсманом. Слід зауважити,
що ця зустріч була не першою, оскільки у Київського університету права НАН України є
укладений меморандум про співпрацю з Вінницькою міською радою, який був підписаний з
паном В.Б. Гройсманом, ще тоді, коли він перебував на посаді Мера Вінниці.

Ректор та випускники спільної українсько-болгарської
програми 2014 року зустрілися з Послом Республіки
Болгарія в Україні Красіміром Мінчевим

На запрошення ректора, професора Юрія
Бошицького випускники 2014 року спільної
програми зустрілися з Надзвичайним та
Повноважним Послом Республіки Болгарія в
Україні Красіміром Мінчевим. Юрій Бошицький
та Красімір Мінчев обговорили перспективи
подальшої співпраці з вишами Болгарії.
Протягом трьох років КУП НАНУ та
вищезазначений університет Болгарії готує
новий напрям магістрів «EUROPEAN
DIPLOMA SUPPLEMENT» за програмою
«Міжнародне право й національна безпека».
Випускники мали можливість особисто
висловити слова вдячності Надзвичайному
Фото на згадку
та Повноважному Послу Республіки Болгарія
в Україні Красіміру Мінчеву за ґрунтовні та
міцні знання в галузі Міжнародного права й
національної безпеки, надані провідними фахівцями в Болгарії.
Вже колишні студенти зазначили, що період навчання у м. Варна – незабутній, адже вони
змогли доторкнутися до вивчення величної історії та культури сонячної Болгарії.

Під час зустрічі

Під час зустрічі у Посольстві

Підписано меморандум про продовження співпраці
між КУП НАНУ та Академічним співтовариством
Міхала Балудянского, Словаччина
10 травня 2014
року ректор Київського університету
права НАН України, професор Юрій
Бошицький, перебуваючи з робочим візитом у Словаччині,
мав нагоду зустрітись
із давнім партнером
університету, президентом Академічного
співтовариства Міхала Балудянского Міхалем Вархолою.
Академічне співтовариство Міхала Балудянского досить давно плідно співпрацює з Київським університетом права НАН України у сфері обміну інформацією
в галузі науково-дослідної, освітньої та культурної діяльності, а також у
сфері організації короткострокових академічних турів для викладачів та
студентів університету.
Метою зустрічі було підписання меморандуму про продовження даної
співпраці.
У підтвердження цього, вже найближчим часом у рамках програми академічного туризму відбудеться навчально-пізнавальна поїздка «Місцями
життєвого шляху М. Балудянского» до Словаччини, Угорщини та Австрії.

Співпрацю буде продовжено!
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Дипломи магістра отримали випускники спільної Україно-Болгарської
програми з Варненським Вільним університетом ім.Чорноризця Храбра
(Varna Free University, Болгарія)
4 червня 2014 року у Київському університеті права
Національної академії наук
України відбулася урочиста

Під час вручення дипломів

церемонія вручення дипломів «магістра» студентам КУП
НАНУ, які навчалися за програмою подвійного диплома.
Випускниками Варненського вільного університету ім.
Чорноризця Храбра (Varna Free University, Болгарія) стали: Алібейлі Ельвін огли, Денисюк Олександр, Посмітний
Роман, Пащенко Анна та Шевченко Антон.
Спільна магістерська програма з Варненським вільним
університетом ім. Чорноризця Храбра була впроваджена у
2011 році КУП НАНУ, а її реалізація відбувається за підтримки Посольства Болгарії в Україні. Ця програма є результатом наполегливої та плідної діяльності двох провідних університетів – Київського університету права НАНУ
та Varna Free University. У цьому році випускники програми отримали диплом магістра та EUROPEAN DIPLOMA
SUPPLEMENT за програмою «Міжнародне право й національна безпека».
Теплі привітання, радість та хвилювання випускників,
позитивні емоції всіх присутніх створювали піднесену
атмосферу.
На урочистих зборах ректор КУП НАНУ, професор, заслужений юрист України, заступник голови Союзу юристів України Ю.Л. Бошицький відзначив, що можливість
отримання дипломів європейських вищих навчальних

закладів відкриває для студентів нові можливості майбутнього працевлаштування, розширює коло отриманої у
процесі навчання інформації, сприяє мовному стажуванню. Це унікальний шанс стати кращими. Дана програма –
реальний внесок КУП НАНУ в інтернаціоналізацію освіти, яка багато в чому зумовлює конкурентоспроможність
випускників і може вивести освіту в країні на принципово
новий рівень, що так необхідно зараз. Юрій Ладиславович також зауважив, що попит на навчання за спільною
програмою зростає з кожним роком, а кількість студентів
постійно збільшується.
На останок ректор висловив сподівання, що молоді спеціалісти на практиці доведуть свій високий фаховий рівень, і побажав магістрам гарного старту й успішної цікавої роботи. «Саме від вас тепер залежить майбутнє нашої
держави, її престиж і визнання на міжнародній арені», –
зазначив ректор.
Щирі слова привітання пролунали від декана факультету міжнародних відносин, кандидата юридичних наук, доцента М.О. Дей. Вона привітала випускників із початком
нового етапу їхнього життя та побажала успішної кар’єри,
міцного здоров’я, реалізації планів і задумів. Насамкінець додала: «Сьогодні перед вами відкриваються нові
життєві обрії. Нехай вони будуть ясними, і нехай даний
диплом залишається для вас не просто документом про
вищу освіту, але й надійним провідником на професійному шляху, предметом гордості і знаком приналежності до
багатотисячної родини КУП НАНУ».

З вітальним словом до випускників звернулася проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи КУП НАН
України Г.П. Левківська, яка побажала випускникам успіхів у всіх справах, наполегливості, невичерпної енергії та
завзяття.

Фото на згадку

Професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і
права В.М. Іванов також привітав випускників, і побажав
з легкістю долати всі перешкоди на життєвому шляху та
впевнено йти до своєї мети.
Висловили щиру вдячність професорсько-викладацькому складу факультету міжнародних відносин випускники
та їх батьки.
За унікальну можливість здобути вищу європейську
освіту та відчути різницю між законодавствами двох країн і реалізувати себе в обраному напрямі від імені випускників подякували керівництву та викладачам: Алібейлі
Ельвін огли, Денисюк Олександр, Посмітний Роман, Пащенко Анна та Шевченко Антон.

Шановні випускники!
Вітаємо вас з отриманням дипломів!
Пам'ятайте свою almamater,
у стінах якої ви провели кращі роки студентського життя!
Не зупиняйтеся на досягнутому!

Програма подвійного диплома
з ВНЗ Європейського Союзу

У справі об’єднання людства на основі певних
ціннісних засад і цільових орієнтирів, безумовно,
одним із пріоритетних чинників стає освіта. Сьогодні
дипломом зарубіжного ВУЗу вже мало кого можна
здивувати. Все більш актуальним та затребуваним
серед осіб, які бажають здобути якісну освіту,
стають спільні магістерські програми або програми
подвійного диплома. Дані програми дають можливість
здобути за один і той самий проміжок часу два
дипломи (європейського та національного зразків),
що значно підвищує конкурентоспроможність
випускників на ринку праці як України, так і
країн Європейського Союзу.
Як каже старе прислів’я, найтемніше
буває під ліхтарем. Виявляється, що шанс
отримання
Європейського
диплома
і
закінчення престижного вищого навчального
закладу знаходиться від випускників КУП
НАНУ – на відстані «простягнутої руки».
Нині вони мають такий унікальний шанс –
отримати справжню європейську освіту за
доступні кошти, здобути досвід навчання
у справжніх європейських вишах завдяки
спільній магістерській програмі КУП НАНУ з
Варненським вільним університетом ім. Чорноризця Храбра.
Спільна
магістерська
українськоболгарська програма успішно функціонує в
Київському університеті права Національної
академії наук України з жовтня 2011 року,
та є результатом плідної та наполегливої
праці керівництва університету, а саме
ректора Юрія Ладиславовича Бошицького. Попит на
навчання за спільною програмою зростає з кожним
роком, а кількість студентів постійно збільшується.
Важливим є те, що реалізація програми відбувається
за підтримки та сприяння Посольства Болгарії в
Україні.
Варненський вільний університет ім. Чорноризця
Храбра – приватний вищий навчальний заклад,
створений у 1991 році. Він є першим та єдиним
болгарський університетом, що має спеціальний
знак якості та визнання в галузі освіти на території
Європейського Союзу – ECTS Label та DS Label, що
є безперечним доказом того факту, що Варненський
вільний університет є конкурентоспроможним у
європейському та світовому освітньому просторі.
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Спільна
магістерська
програма
відкриває
широкі можливості для професійної реалізації
її випускників. Отриманих знань буде достатньо
як для працевлаштування в органи та інституції
Європейського Союзу, так і для приватної практики
на території Європейського союзу і за його межами.
Вона орієнтована на осіб, які хочуть опанувати
нові вимоги та знання для задоволення сучасних
потреб висококваліфікованих юристів, спеціалістів,
представників організацій та всіх інших осіб,
які мають необхідність глибоко вивчати галузь

Наші випускники

міжнародного права та права Європейського Союзу.
Чимало уваги під час навчання зосереджується на
особливостях правового регулювання та забезпечення
безпекових питань як на регіональному, так і на
універсальному рівнях.
Навчання відбувається протягом двох семестрів:
перший семестр у КУП НАНУ, другий – у Varna
Free University. У першому семестрі викладання
дисциплін забезпечується висококваліфікованими
професорами і доцентами КУП НАНУ, у другому –
професорсько-викладацьким складом Варненського
вільного університету. Перший семестр розпочинається
з 1 жовтня та триває 15 тижнів, навчання у цей період
здійснюється на території України у Київському
університеті права НАН України. Другий семестр

починається з 1 березня і закінчується у липні
захистом магістерської роботи. У цей період навчання
відбувається на території Варненського вільного
університету в місті Варна (Болгарія). Певним
ексклюзивом навчального процесу для студентів стане
безкоштовний курс болгарської мови та можливість
підвищення рівня володіння проблематикою в галузі
права Європейського Союзу, міжнародного права та
інших галузей англійською мовою. Після успішного
публічного захисту магістерських робіт та виконання
навчального плану КУП НАНУ студенти отримують
два дипломи – національний диплом
магістра Київського університету права
НАН України та диплом європейського
зразка – Диплом ECTS Label та DS Label
Магістра права Varna Free University (за
умови одночасного навчання в КУП НАНУ
та на спільній магістерській програмі).
За
бажанням,
випускники
можуть
продовжити навчання у Варненському
вільному університеті для отримання
науково-кваліфікаційного ступеня «PhD»
або в КУП НАНУ для здобуття наукового
ступеня – кандидата юридичних наук.
Для того, щоб стати учасником програми,
необхідно у встановлені строки надати
пакет документів разом із мотиваційним
листом, у якому слід аргументовано
пояснити причини, що спонукали Вас
обрати Варненський вільний університет
ім. Чорноризця Храбра та чому саме в
Болгарії Ви хотіли б навчатися.
Спільна магістерська програма не тільки сприяє
мобільності випускників на ринку праці, а й
значно підвищує шанси дипломованих спеціалістів
працевлаштуватися
у
провідних
українських
компаніях і в усіх країнах ЄС.
Отримана вища освіта за кордоном дає можливість
залучитися до нової для себе культури, побачити
світ і «обрости» зв'язками, які неодмінно стануть у
пригоді. Це шанс реалізувати свій потенціал, досягти
кар'єрних висот, знайти упевненість у своїх силах
і знаннях. І коли наступного разу хтось скаже Вам,
що вища освіта за кордоном – нікому не потрібні
«понти», поправте його. Європейська освіта – це не
стільки «престижно» і «круто», скільки перспективно.
Ваша освіта – це Ваше майбутнє!

сторінка юридичного факультету

ПРактичні навички юриста

Іван Бокоч —
Старший викладач кафедри кримінального права та процесу

З метою забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, сьогодні підвищуються вимоги
до рівня підготовки фахівців
у вищих навчальних закладах. Вирішення цієї проблеми
здійснюється шляхом впровадження в начальний процес
системи поетапної практичної підготовки студентів, яка
спрямована на оволодіння
системою вмінь та навичок,
а також первинним досвідом
професійної діяльності. Одним із основних напрямів
навчального процесу в Київському університеті права
НАН України є організація і
проведення практики студентів, координатором якої
є старший викладач кафедри

Під час практики у районному суді м. Київ

кримінального права та процесу Іван Михайлович
Бокоч.
Практика студентів Київського університету права НАН України є невід’ємною складовою частиною
освітньо-професійної підготовки фахівців, основним
завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр.
Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є:
розробка програм проходження практики
•
студентами;
визначення баз практики;
•
розподіл студентів за базами практики;
•
укладання договорів про проведення практи•
ки між вищими навчальними закладами та підприємством, організацією, установою;
•
підготовка інформації щодо обсягів, напрямів, строків практичної підготовки студентів;
•
призначення керівників практики;
•
складання тематики індивідуальних завдань
на практику;
•
підготовка форм звітної документації за ре-

зультатами проведення практики.
Основними принципами проходження практики є:
цілеспрямованість практичної підготовки; зв’язок теоретичної підготовки з практичним навчанням; неперервність практичної підготовки; залучення до проходження практики інтелектуальних та матеріальних
ресурсів; активізація самостійної творчої діяльності
студентів; неперервність контролю практичної підготовки.
Метою проведення практики є: підвищення іміджу
кооперативної освіти, впровадження нових інформаційних технологій практичного навчання студентів,
забезпечення міцного взаємозв’язку навчально-виховного процесу університету з базами практики на
основі укладених довгострокових договорів про співробітництво та разових угод.
Під час проходження практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь
і навичок, професійних якостей особистості фахівця.
Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього юриста. Саме тому
основним пріоритетом даного напряму є налагодження зв’язків з організаціями-базами практики
Завдання практики: закріпити теоретичні знання
студентів, які були отримані ними у процесі навчання
в університеті при вивченні юридичних дисциплін;
оволодіти сучасними методами, формами організації і знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої
спеціальності та професії в цілому; сформувати та
систематизувати на базі одержаних знань професійні
уміння і навички для прийняття самостійних рішень;
виховати потреби систематичного поновлювання
знань, підвищувати їхню правову культуру та професійну свідомість; виробити у студентів професійне
вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності, отримати досвід роботи.
Для досягнення цих завдань студенти зобов’язані
повторити, а в окремих випадках і вивчити, нормативний матеріал, який регламентує організацію і діяльність місцевих та апеляційних судів загальної
юрисдикції та органів прокуратури, правоохоронних
органів, органів юстиції, нотаріальних контор, адвокатських об’єднань, підприємств, установ, організацій (відповідні закони, постанови Пленуму Верховного Суду України і пленумів Вищих спеціалізованих
судів, накази та вказівки Генерального прокурора

Практична робота у залі судових засідань

у рамках Тижня науки проведено Круглий стіл на
тему «Європейська перспектива України: ціннісні та
політичні орієнтації студента–правника»
16 травня 2014 року у Київському університеті права НАН України між кафедрою
філософії та соціально-гуманітарних дисциплін з нагоди Дня науки було проведено дискусію на тему «Європейська перспектива України: ціннісні та політичні орієнтації студента-правника».
У диспуті взяли участь доктор історичних наук, завідувач кафедрою гуманітарних
наук Київського університету права НАН України, директор Центру політологічних,
гуманітарних та прикладних досліджень Потєхін Олександр Володимирович, а також
студенти ІІІ курсу факультету міжнародних відносин.
Тематика зустрічі викликала жваву дискусію між студентами та викладачем, адже обрана тема є досить актуальною. Обговорювалися питання відносин України з Європейським Союзом у сучасній зовнішньо- і внутрішньополітичній ситуації. Йшла мова про
проблеми і перспективи розвитку співпраці України з Європейським Союзом, реформи,
необхідні для втілення європейського курсу України, виклики на шляху розбудови демократії, громадську думку в
процесі європейської та євроатлантичної інтеграції, досвід
роботи з громадською думкою
в інших країнах.
Варто сказати про результативність дискусії, адже учасники сформували власну думку щодо актуальних питань,
та підтвердили ті погляди, які
мали до початку колективного обговорення. Під впливом
дискусії деякі учасники кардинально змінили свої погляди,
що також засвідчує активність
усіх студентів та їхнє прагнення висловлювати власні думки.
Під час круглого столу

України, інструкції з діловодства тощо); ознайомитися з діяльністю відповідних баз практики, в тому
числі з процесуальними документами, які виносяться
в ході судової, прокурорської та іншої діяльності, навчитися самостійно складати такі документи тощо.
Види та обсяги практик визначаються галузевими
стандартами підготовки фахівців, що відображається
відповідно у навчальних планах і графіках навчального процесу.
Знання і вміння, які необхідно здобути студентам,
залежать безпосередньо від бази практики, куди вони
направляються. Кожна із баз практики охоплює певний перелік вимог щодо оволодіння тією чи іншою
інформацією про базу практики. Крім того, особливістю ознайомлення студентів із базою практики є
те, що їм необхідно, перш за все, ретельно вивчити
нормативно-правові акти, які встановлюють норми,
за якими здійснюється діяльність підприємства, установи, організації тощо. Досить часто база практики
стає першим місцем роботи майбутнього випускника.
Серед провідних баз практики можна виокремити:
Головне управління юстиції м. Києва;
-

Практична робота у громадських приймальнях

Державна судова адміністрація України;
Вищий Господарський суд України;
Господарський суд Київської області;
Київський окружний адміністративний суд;
Головне управління юстиції у Рівненській
області.
Студенти 4-го курсу Київського університету права
НАН України нещодавно успішно пройшли практику
в органах судової системи України, про що свідчать
позитивні відгуки та характеристики з баз практики.
Однією з важливих умов успішного проходження
практики було, є і залишається налагодження плідних зв'язків із роботодавцями шляхом укладання з
ними довгострокових угод на проведення практики
та договорів про співпрацю. Співробітництво у системі «навчальний заклад – роботодавець» надає можливість сформувати біржу практичного навчання,
що є передумовою якісного проходження практики,
зростання професіональної кваліфікації студентів та
їх подальшого працевлаштування саме на цьому підприємстві (організації).

Будуймо майбутнє разом!

З нагоди Дня науки в КУП НАНУ відбувся круглий стіл
на тему: «Конфліктологічні виміри права»
14 травня 2014 року
з нагоди Дня науки в
КУП НАНУ відбувся
міжвузівський круглий стіл
на тему:«Конфліктологічні
виміри права». У заході
взяли участь професорсько-викладацький склад
та студенти КУП НАНУ,
а також голова спілки
конфліктологів України,
проф. А.М. Гірник, суддя
Конституційного
Суду
України
у
відставці,
заслужений юрист України,
проф. М.І. Корнієнко,
вчені юристи та психологи
Фото на згадку
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського
національного лінгвістичного університету, Національної академії внутрішніх
справ, керівники відділення виховної роботи управління Північного оперативнотериторіального об’єднання Національної гвардії України та Центру психології
права Київського відділення Міжнародної поліцейської асоціації.
Під час круглого столу учасники обговорили теоретичні й практичні проблеми
юридичної конфліктології, які потребують подальшого наукового аналізу. Серед
них: дослідження методологічних засад та типології юридичних конфліктів,
конфліктологічного менеджменту, квазіюридичних способів і процедур вирішення
правових конфліктів, застосування технологій раціональної поведінки юристів у
конфліктних ситуаціях.
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нові партнери університету

Підписано меморандум про співпрацю
між КУП НАНУ та Повітовим музеєм
Сату-Маре, Румунія

Фото на згадку

21 травня 2014 року на запрошення Лівіу
Марти, генерального директора Повітового музею Сату-Маре, Румунія, ректор Київського університету права НАН України, професор Юрій
Бошицький з робочим візитом відвідав вищезазначений заклад.
Метою зустрічі було обговорення довготривалих відносин та взаємовигідної співпраці між
КУП НАНУ та Повітовим музеєм Сату-Маре.
У рамках даного меморандуму передбачається проведення спільних наукових досліджень,
організація міжнародних конференцій, семінарів, виставок, а також спільна організації короткострокових академічних турів для викладачів
та студентів університету, для того, щоб останні
мали нагоду побачити серію об’єктів культурної спадщини реставрованих у лабораторії сатумарського музею. Також, директор музею Лівіу
Марта зазначив: «Співпраця між двома країнами має за мету дослідження та збереження
культурної спадщини. Це надзвичайно важливий проект.
Співпраця з Україною, яка є
частиною проекту, є дуже доброю з огляду на те, що ми говоримо тут про загальні цінності пов'язані з культурною
спадщиною».
Наприкінці зустрічі ректор
Юрій Бошицький запросив
колег із Румунії на гостини до
Київського університету права НАН України з метою поліпшення співпраці між КУП
НАНУ та Повітовим музеєм
Сату-Маре.

Новий партнер КУП НАНУ – «Vasile Goldis»,
філія західного університету Арада,
Сату-Маре, Румунія

21 травня 2014 року
ректор Київського університету права НАН
України, професор Юрій
Бошицький, перебуваючи з робочим візитом у
Румунії, відвідав «Vasile
Goldis», філію західного
університету Арада, Сату-Маре, Румунія.
Під час зустрічі ректор,
професор Ю. Бошицький
та проректор університету, доктор Гаврил Арделеан
обговорювали
питання довготривалих
відносин та взаємовигідної співпраці між КУП
НАНУ та філією західного університету
Арада, Сату-Маре, Румунія.

Фото на згадку

У рамках даного меморандуму передбачається проведення спільних наукових досліджень, організація міжнародних конференцій,
симпозіумів, конгресів
та інших заходів, здійснення спільної видавничою діяльності, створення спільних центрів.
Ректор Юрій Бошицький запросив іноземних колег відвідати
Київський університет
права НАН України для
ознайомлення з діяльністю нашого навчального закладу та початку
реалізації питань спільСлова подяки та гарні враження, записані
ної співпраці.

Підписання договору про співпрацю

у книзі відгуків

Новий партнер КУП НАНУ - філія аспірантури та
дистанційного навчання в Прешові, Словаччина
11 травня 2014 року ректор Київського університету права НАН України, професор Юрій
Бошицький, перебуваючи з робочим візитом у Словаччині на запрошення директора Даніеля
Рохліца, відвідав філію аспірантури та дистанційного навчання в Прешові.
Метою зустрічі було обговорення довготривалих відносин та взаємовигідної співпраці між
КУП НАНУ та філією аспірантури та дистанційного навчання в Прешові.
У рамках даного меморандуму передбачається проведення спільних наукових досліджень,
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів, здійснення
спільної видавничої діяльності, створення центрів, комплексів, технопарків. Словацькі колеги
пообіцяли забезпечити студентів Київського університету права НАН України мовними курсами
з англійської та словацької мови, а також організувати ознайомчі екскурсії до відомих компаній
та семінари з провідними діячами бізнесу, промисловості та фінансової сфери.
Ректор Юрій Бошицький запросив іноземних колег відвідати Київський університет права
НАН України для ознайомлення з діяльністю нашого навчального закладу та початку реалізації
питань спільної співпраці.
Зустріч ректора КУП НАНУ з керівником районної
адміністрації Старе Місто м.

Кошице, Словаччина

11 травня 2014 року ректор Київського університету права НАН
України, професор Юрій Бошицький на запрошення словацьких
колег з робочим візитом відвідав
Старе Місто м. Кошице.
З метою сприяння взаєморозуміння між Словаччиною та Україною, для створення довготривалих відносин та взаємовигідної
співпраці між Київським університетом права НАН України та
міською адміністрацією м. Кошице, Старе Місто було підписано меморандум про співпрацю,
який уклали ректор університету
Юрій Бошицький та староста ра- Під час обговорення нових можливостей для співпраці
йонної адміністрації Старе Місто
м. Кошице Любомир Грега.
На зустрічі також був присутній
керівник районної адміністрації
Старе Місто м. Кошице, пріматор,
магістр Кароль Тілль.
Під час переговорів були підняті
питання інтеграції КУП НАНУ до
європейського освітнього, наукового і культурного простору.
Наприкінці зустрічі словацькі колеги підкреслили, що двосторонні
зв’язки між КУП НАНУ та міською
адміністрацією м. Кошице, Старе
Місто набувають динамічного характеру та є дуже перспективними.
Давні друзі – гарні партнери

8
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КУП НАНУ поглиблює співпрацю
з Вінницькою міською радою

Під час зустрічі

Відповідно
до
меморандуму
про співпрацю між КУП НАНУ
та Вінницькою міською радою,
підписаним В.Б. Гройсманом 2 квітня
2014 року, відбулась зустріч ректора,
професора Ю.Л. Бошицького із
заступником
міського
голови
м. Вінниці В.І. Слішинським та
директором департаменту правової
політики та якості міської ради С.В.
Тимощуком.
У ході зустрічі були сплановані
подальші практичні кроки взаємовідносин, зокрема проведення та
участь у конференціях, організації
виставок на базі КУП НАНУ художників Вінниччини, залучення професорсько-викладацького
складу
КУП НАНУ для проведення лекцій
у рамках Вінницького муніципального університету. Крім цього, об-

говорено питання щодо організації
практики найкращих студентів філії
кафедри у м. Вінниця на базі міськвиконкому, а також надання благодійної допомоги Київським університетом права НАНУ дитячим
навчальним закладам м. Вінниця.
До того ж, у межах партнерських
відносин
між
КУП
НАНУ
та
Вінницьким
фінансовоекономічним
університетом
відбулась зустріч ректора Ю.Л.
Бошицького з ректором ВФЕУ П.Г.
Білоконним, на якій було визначено
подальші шляхи взаємопраці.
У
процесі
ознайомлення
з
діяльністю ВФЕУ Ю.Л. Бошицький
зустрівся із активом студентів на
території вузу, які радісно вітали
поважного гостя.

Фото на згадку

у сфері правознавства
ПРАКТИЧНЕ ПРАВО – ОСНОВА
ПРАВООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

З урахуванням особливостей
становлення і розвитку правової
системи України та впровадження
нових та необхідних способів регулювання суспільних відносин,
зокрема у галузі освіти, представниками юридичних професій дедалі частіше актуалізується питання юридичної клінічної освіти.
На жаль, сьогодні так склалося,
що більшість людей не мають можливості скористатися оплатними
послугами юриста. А залишити
складну життєву ситуацію невимарІя гузеват —
рішеною – немає можливості. Тим
керівник юридичної клініки
більше, якщо питання стосується
«Фенікс»
прав, свобод та інтересів громадянина. Чи є вихід із цієї ситуації? Чи можливо поєднати здавалося б абсолютно віддалених один від одного суб’єктів: пересічного громадянина та студента-юриста? Відповідь проста.
Коли студент має відповідні теоретичні знання з основних галузей права, а пересічний громадянин загнаний у глухий кут
і не знає як діяти у тій чи іншій ситуації, то взаємодопомога
цілком реальна. Ця проблема вирішується шляхом створення
відповідного інституту – юридичної клініки. Це структурний
підрозділ ВНЗ, в рамках якого студенти старших курсів під
керівництвом викладачів-кураторів надають безоплатну правову допомогу малозабезпеченим, незахищеним верстам населення, а також усім, хто до них звертається.

Практична робота у клініці

Запровадження системи юридичної клінічної освіти
на юридичних факультетах ВНЗ із середини 90-х років
XX століття дало якісно новий поштовх розвитку вищої
юридичної освіти загалом. Вітчизняна правова традиція
юридичної освіти довгі роки базувалася на переважанні

академічного стилю викладання та формальних критеріях
набуття юридичних знань та професійних навичок
юристами. У межах семінарських та практичних занять
студенти вивчали практичне право, однак не завжди цього
було достатньо. Клінічна юридична освіта компенсувала ці
недоліки, закцентувала увагу не стільки на теоретичному
матеріалі, скільки на можливості реалізації знань на
практиці. Перехід до Болонської системи освіти ще
раз підкреслив необхідність і вважливість практичної
діяльності, адже студенту надається багато часу на

Колектив ЮК «ФЕНІКС»

самостійну підготовку, який необхідно використати для
поглиблення теорії та вивчення практики.
Київський університет права НАН України є
провідним в Україні академічним освітянським закладом
європейського типу, перед яким стоїть завдання підготувати
висококваліфікованих юристів, які володіють ґрунтовними
теоретичними знаннями та практичними навичками
роботи. Саме тому вже багато років в університеті діє
юридична клініка «Фенікс», яка є базою для практичного
навчання та проведення юридичної практики студентів
старших курсів. Студенти-консультанти юридичної клініки
під керівництвом викладачів-кураторів надаю юридичні
консультації, складають письмові відповіді на запитання,
готують процесуальні документи для тих, хто звертається
за безоплатною правовою допомогою.
Для студентів безкоштовна грошова допомога – це
унікальна можливість отримати досвід практичної
роботи, перевірити знання, отриманні в процесі навчання,
встановити контакти, необхідні для подальшої роботи. Для
малозабезпечених громадян – це можливість отримати
фахову допомогу щодо захисту своїх прав та законних
інтересів. Для університету – це мірило якості навчальних
програм.
Діяльність будь-якої юридичної клініки базується на пев-

У Київському університеті права НАН
України завершився триденний експрескурс «Стратегії видатних юристів»

27 травня 2014 року в Київському університеті права НАН
України розпочався триденний експрес-курс «Стратегії
видатних юристів», який тривав до 29 травня включно.
Метою експрес-курсу стало отримання відповідей на такі
запитання: хто вони, видатні юристи? Які вони? Чому саме
вони? Як стати одним із них? В умовах перенасиченого ринку
праці юристами, підготовка відповідних кваліфікованих
спеціалістів, проведення таких заходів є важливим
елементом у навчальному процесі студентів-юристів. Адже
про всі «підспудні камені» юридичної практики ніхто краще
за видатних юристів студентам не розкаже.
Перший день роботи експрес-курсу зібрав у стінах
Київського університету права НАН України представників
столичних вищих навчальних закладів м. Києва, серед
яких були студенти Інституту міжнародних відносин КНУ
ім. Т.Г. Шевченка, юридичного факультету КНУ ім. Т.Г.
Шевченка, правничого факультету НаУКМА, юридичного
факультету та факультету міжнародних відносин КУП
НАН України, юридичного факультету
КПІ, юридичного факультету КНЕУ
ім. Вадима Гетьмана, юридичного
факультету КДАВТ ім. гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного та
Юридичного інститут НАУ.
Серед
керівництва
Київського
університету права НАН України
на заході були присутні: проректор
з наукової та науково-педагогічної
роботи О.В. Чернецька, проректор з
гуманітарної освіти та виховної роботи
Г.П. Левківська, декан юридичного
факультету,
завідувач
кафедри
господарського права та процесу
С.І. Бевз, а також представники
студентського парламенту і наукового
товариства студентів університету.
Відкрив захід видатний український
юрист, доктор юридичних наук,
професор, старший партнер ЮФ
«Василь Кисіль і партнери» Василь
Кисіль. Він зазначив, що для
успішного старту в юридичній кар’єрі
найважливіше – зі студентських років

на останніх курсах поєднувати
навчання
з
практичною
роботою.
На
прикладі
власної юридичної фірми,
Василь Іванович підкреслив:
«Ми беремо на стажування
студентів, які володіють не тільки знаннями в юриспруденції,
а також досконало англійською мовою. Без знання іноземної
мови – юрист відчуватиме себе меншовартим серед інших
колег. Сьогодні перед юристами, які знають одну або
декілька іноземних мов, – відкриті двері». Також Василь
Кисіль порадив студентам не гаяти часу, а вже студентами
об’єднуватись у групи та створювати власні юридичні
фірми і пам’ятати, що адвокати повинні мати стійкий
психоемоційний стрижень. Після виступу слухачі поставили
гостю багато запитань, що стосувалися не лише нюансів
професійної стратегії, а й актуальних проблем сучасного
міжнародного права в контексті українських реалій.
У продовження теми успішної юридичної кар’єри перед
студентами-учасниками заходу виступив партнер ЮФ «Василь
Кисіль і партнери», фахівець у праві інтелектуальної власності
– Олександр Мамуня. У своєму виступі він зосередив увагу
присутніх на головних стратегіях, які безпосередньо вплинули

Під час заходу

них обов’язкових принципах. До них належать: безоплатність надання правової допомоги, добровільність, гуманізм
та рівноправність. Діяльність студентів-консультантів у
юридичній клініці є максимально наближеною до діяльності адвоката, тому на них поширюються основні принципи
етики, які застосовуються у правозахисній діяльності. Високий рівень моральності та вихованості, доброзичливість
та порядність, які формуються у студента під час практики
у юридичних клініці, є необхідним чинником якісного вирішення поставлених перед ним завдань, що обумовлює високу ефективність права, стабільність правопорядку та багатьох сфер суспільного життя. Адже подолати професійну
деформацію, правовий нігілізм та високий рівень корупції
можна лише шляхом виховання правової свідомості саме в
молодих спеціалістах.
Найчастіше громадяни звертаються за правовою
допомогою з питань цивільного, трудового, сімейного,
спадкового права, права соціального забезпечення та з
інших питань. Хтось хоче зареєструватися як приватний
підприємець, але не знає які необхідно зібрати для цього
документи. Хтось отримав у спадщину житловий будинок або
квартиру, але не уявляє як оформити права на спадщину, які
строки для цього встановлені. Дехто звертається з питаннями
поновлення на роботі після звільнення тощо. Єдине, що в
межах юридичної клініки не надаються консультації з питань
кримінального та кримінально-процесуального права.
Клієнти-відвідувачі юридичної клініки є різні. Хтось став
жертвою обставин і шукає надію, хтось знає життя, перепробував усі заходи щодо захисту своїх інтересів і все одно

Практичні заняття

не знайшов рішення турбуючого питання. До кожного потрібно знаходити підхід. Але, як зауважують студенти, вони
готові допомагати усім, хто цього потребує, надати консультації, відповіді, необхідну та достатню правову інформацію.
на його професійне зростання. «Найголовніше, щоб робота
приносила задоволення. Коли юрист починає свою практичну
діяльність, дуже важко обрати для себе саме ту сферу, якою
будеш займатись, але принципово пам’ятати, що юрист
повинен бути завжди готовим опановувати нові знання», –
говорив спікер. Також у виступі Олександр Мамуня зазначив
про складність права інтелектуальної власності в Україні, яке
вимагає творчих підходів. Адже в інших, на перший погляд
складних галузях, все більш-менш стандартизовано, в чому
можна пересвідчитись переглянувши дані Держреєстру
судових рішень. Під час перерви всі учасники заходу
мали змогу прогулятись університетом і поспілкуватись у
неформальній обстановці, а також відвідати студентське кафе
Київського університету права НАН України.
Друга частина експрес-курсу «Стратегії видатних
юристів» була представлена виступами двох спікерів:
директора АФ «Сайвена-Аудит» Олени Жукової
та
керуючого партнера АО «Юскутум» Артема Афяна.
Проблематику сучасного податкового законодавства, яка
часто трапляється в юридичній практиці, висвітлила Олена
Жукова. У своєму спічі вона навела законодавчі приклади,
на які посилаються податкові органи, і таким чином
зловживають повноваженнями. Пані Олена відповіла на
запитання студентів й провела короткий
екскурс щодо реформування податкового
законодавства та профільних органів в
Україні на сучасному етапі розвитку.
Артем Афян, як фахівець у новому напрямі ІТ-право, розповів студентам на що саме
потрібно звертати увагу при виборі спеціалізації в юридичній професії. «Дуже важко
спрогнозувати що саме буде популярним
в юриспруденції у майбутньому. Однак на
рівні вже вивчених практик є ще багато підвалин, які потребують нових знань. Тому
потрібно спиратись на те, що цікавить – від
чого отримуєш задоволення», – резюмував
Артем Афян. Після виступу із задоволенням відповів на всі запитання студентівучасників, не шкодуючи при цьому власних
порад молодому поколінню.
Наостанок організатор експрес-курсу,
адвокат Лана Свириденко поінформувала
учасників про подальшу програму заходу
на наступні два дні – 28 та 29 травня,
яка також відбулася у стінах Київського
університету права НАН України.
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результати підсумкової студентської конференції
кафедри гуманітарних дисциплін

Вона зібрала тих, хто впродовж усього навчального
року поглиблено працював над дослідженням
обраної проблеми, зважаючи на її актуальність та
той креативний потенціал, який дозволив не тільки
отримати високі знання, а й розвинути власні
рефлексивні здібності.
Із вітальним словом до студентів звернулися керуючий справами РІ КУП НАНУ В.Л. Якимчук та
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін С.Я.
Українець. Прикметно, що апробацію своїх досліджень багато хто зі студентів отримав на наукових
форумах в інших навчальних закладах, зокрема на
студентській регіональній конференції, яка відбулася у Національному університеті водного господарства та природокористування, а також круглих
столах у Рівненському державному гуманітарному
університеті. Тому доповіді студентів були зважені
та переконливі. Тематика виступів охоплювала широкий спектр гуманітарної проблематики ─ від лінгвістичних студій над проблемами термінологічного
вжитку та комунікативно-прикладних аспектів до
розлогих світоглядних рефлексій над проблемами
культури та соціуму.

Під час оголошення підсумків конференції

На конференції були відзначені виступи
К. Наконечної («Трансформація смислу у
сучасних філософських пошуках»), З. Салійчук
(«Антропоцентрична рефлексія філософії
романтизму»), Т. Семенюк («Постмодерна
трансформація моральних цінностей сучасної
людини»), Д. Лякішевої («Комунікативні
стратегії сучасного публічного мовлення»),
О. Хмелярука («Переселенський рух та
еміграція українців (кінця ХІХ – поч. ХХ ст.):
причини, хід, наслідки»), С. Друзя («Проблеми
перекладу юридичних текстів з німецької мови
на українську») та ін.
Усі студенти отримали дарунки від ректора Ю.Л. Бошицького, який завжди вітає
наукову ініціативу. Книги на юридичну та
мистецьку тематику від його імені вручив
студентам В.Л. Якимчук.
Конференція стала підсумком наукових зусиль усієї кафедри. Вона вкотре підтвердила
важливу тезу про те, що становлення висококваліфікованого фахівця-юриста неможливе
поза сферою гуманітаристики.

у РІ КУП НАНУ відбулася V Всеукраїнська науково-практична
конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»

Під час роботи конференції

Ця науково-практична конференція вже п'ятий рік поспіль
проводиться на теренах Рівненщини. Усіх її учасників поєднала
єдина мета – окреслити шляхи побудови розвиненої правової
демократичної держави та створити належний простір для
забезпечення життєдіяльності у сучасному європейському
співтоваристві. «Ми з вами вкотре маємо нагоду розглянути
і обговорити актуальні питання розвитку правової системи
України та окреслити стратегічні лінії її розвитку, адже сучасний
стан розвитку права в Україні вимагає глибоких теоретичних
обґрунтувань, що відповідно накладає громадянський
обов’язок на вчених, юристів-практиків, а також представників
юридичної науки і освіти», – відзначив у вітальному слові
ректор, заслужений юрист України, професор Ю.Л. Бошицький,
який доклав неабияких зусиль для покращення правового
іміджу РІ КУП НАНУ. Пленарне засідання проводила декан
факультету міжнародних відносин КУП НАНУ М.О. Дей, яка
ствердила актуальність правотворення на сучасному етапі, а
також виголосила вітальне слово Президента АН України Б.Є.
Патона, Президента Союзу юристів України В.О. Євдокимова
та начальника управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації Г.М. Таргонського.
Звернули на себе підвищену увагу виступи заступника голови
Рівненської облради С.І. Павлюка та заступника начальника
Головного управління юстиції у Рівненській області Л.С.
Серватович, а також архієпископа Рівненського і Острозького
Іларіона.
Високим професіоналізмом були відзначені доповіді
д.філос.н. І.Г. Кудрі, яка присвячена проблемам природного

Нагородження переможців
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На конференції зібралися молоді науковці з усієї України

права та конституціоналізму, к.ю.н. Т.В. Корнєвої, що розкрила
особливості адміністративної юрисдикції та реалізації
відповідних повноважень митними органами України, к.ю.н.
А.Г. Мартіросяна, який розглянув усі «за» і «проти» Інституту
угод за новим КПК та ін.
Всі учасники конференції зійшлися на тому, що юридична
наука покликана зробити значні внески у розробку сучасних
теоретико-методологічних підходів до аналізу державноправових явищ, моделей оптимального врегулювання
суспільних відносин. Особливий акцент було поставлено на
проблемах систематизації нормативно-правових актів України,
підвищенні наукового потенціалу, реалізації конституційних
принципів щодо визнання людини найвищою соціальною
цінністю, народного суверенітету, поділу влади, гармонізації
національної правової системи з прогресивними правовими
системами країн Європи і світу.

На секційних засіданнях були визначені найкращі доповіді
студентів, зокрема студента РІ КУП НАНУ Назара Бенецького,
студента РІ КУП НАНУ Миколи Бузи та студентки КУП НАНУ
Марини Мкртичевої.
Від імені ректора Ю.Л. Бошицького гостям та переможцям
у наукових дебатах були вручені подарунки – книги на правову
тематику.
Завершилася конференція екскурсією у Рівненський
обласний краєзнавчий музей, яка залишила незабутні враження
про Рівненський край.
Робота науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми правотворення в сучасній Україні» стала своєрідною
відповіддю на деструктивні виклики часу, а також спробою
дати світоглядне розуміння права, його смислу і призначення
для людини.

Фото на згадку учасників конференції

новини рівненського інституту КУп нану

Студентки РI КУП НАНУ взяли участь
у конкурсi краси «Мiс Рiвненщина – 2014»
30 квітня, на сцені МПК «Текстильник» зібрались найвродливіші дівчата з різних куточків
Рівненщини. За право стати «Міс
Рівненщина–2014» боролись 23
конкурсантки, які намагались

вразити публіку неповторною зовнішністю, креативними купальниками та вишуканими сукнями.
Участь у конкурсі краси взяла
студентка 2 курсу Аліна Залевська та студентка 3 курсу Софія

Юрків. Корону вони не здобули,
однак без титулів не залишилися.
Титулом «Міс артистичність» нагороджено Юрків Софію, Залевська Аліна удостоєна титулу «Міс
дружба».

У РІ КУП НАН України
відбулася прес-конференція
з проведення ІХ акції
«Серце до серця»

Ця акція стартувала і на Рівненщині. Мета акції – допомогти
дітям із вадами зору. До складу організаційних комітетів
із проведення акції увійшли представники структурних
підрозділів освіти і науки; молоді та спорту; охорони здоров’я;
культури і туризму; служб у справах дітей обласних та міських
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;
центрів позашкільної освіти, центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, засобів масової інформації, громадських
організацій, регіональних представників Всеукраїнського
благодійного фонду «Серце до серця» та інших зацікавлених
організацій, підприємств та установ.
У своєму інтерв’ю головний волонтер акції на Рівненщині
В. Приймак зазначив: «Рівненський інститут Київського
університету права НАН України є відносно «молодим»
волонтером у цій акції, але вже займає гідне місце за
активністю серед таких вузів, як Рівненський державний
гуманітарний університет та Національна академія водного
господарства та природокористування». В. Приймак також
відзначив волонтерську діяльність студента РІ КУП НАНУ
Андрія Токарчука.

Фото на згадку

У РІ КУП НАНУ відбувся міжпредметний
інтегративний круглий стіл
«Державно-правові інститути у ФРН»

У конференц-залі Рівненського інституту
КУП НАНУ
пройшли міжнародні дебати

Учасники акції

Участь РІ КУП НАНУ
в ХVІ Всеукраїнському турнірі
юних істориків

Під час круглого столу

Зважаючи на те, що інтегративні процеси є процесами
якісного перетворення окремих елементів системи або всієї системи, і що саме вони дозволяють оптимально обрати
конкретні шляхи удосконалення якості освіти, у Рівненському інституті права застосували метод інтеграції знань
під час проведення круглого столу «Державно-правові інститути у ФРН», де органічно поєднався досвід юридичного осмислення проблеми з лінгвістичним.
Ініціаторами заходу стали доцент кафедри гуманітарних
дисциплін к.п.н. Т.О. Артерчук та старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Г.Р. Грицюк.
Таким чином, висвітлення проблематики історії держави і
права зарубіжних країн студентами-першокурсниками відбувалося із актуалізацією правових джерел, які виголошувалися мовою оригіналу. Саме на цьому перетині було проаналізовано позитивний досвід німецького федералізму,
Конституції Німеччини, особливостей роботи виконавчої,
законодавчої та судової влади, співвідношення європейського та внутрішнього права, досвід запобігання корупції
та народного контролю влади у ФРН.
Особливо варто відзначити участь таких студентів:
Анастасії Козак, Ольги Доманської, Наталії Басюк, Вадима Панчохи, Миколи Марцинкевича та Анни Кравченко.
Їхні виступи дали поштовх для жвавого обговорення таких питань, як: повноваження голови уряду та президента
у ФРН, переваги й недоліки можливості суддів займатися
політичною діяльністю, можливі наслідки порушення європейського законодавства однією з країн-членів ЄС, переваги національного права над європейським, важливість
дотримання міжнародних угод тощо.

Під час заходу

Під час дебатів

У Рівненському інституті КУП НАНУ відбулися міжнародні дебати. В обговоренні взяли участь
представники місцевого самоврядування, громадських організацій, науковці, діячі культури, масмедіа та студентського активу, які не байдужі до
творення історії міста та зацікавлені у впровадженні європейських стандартів та цінностей. Захід відбувся у рамках проекту «Польський досвід системних змін. Практичні імплікації для України».
Під час зустрічі учасники заходу мали змогу обмінятися ідеями щодо удосконалення практики місцевого самоврядування, визначили актуальні сфери для впровадження прогресивних інструментів
розвитку громадських ініціатив. Також не оминули
увагою стратегічне планування спільного вирішення ключових проблем за допомогою заходів, що
здатні підвищити громадянську активність та відповідальність за спільні справи.
Крім того, польські партнери поділилися власним досвідом впровадження подібних методик, що
є найважливішим практичним показником для спонукання вітчизняної громади до рішучих змін.

Учасники дебатів жваво обговорювали актуальні питання

З 11 по 15 квітня 2014 року на базі комунального
закладу «Школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Рівненський
обласний ліцей» відбувся фінальний етап ХVІ
Всеукраїнського турніру юних істориків, у якому
взяли участь 85 учнів 7–11 класів. У складі 17 команд
представники Вінниччини, Волині, Донеччини,
Житомирщини, а також Луганської, Миколаївської,
Рівненської, Харківської областей.
Рівненський інститут Київського університету
права НАН України не залишився осторонь цієї події.
Підтримка талановитої учнівської молоді є одним із
векторів управлінської діяльності ректора університету,
професора Ю.Л. Бошицького. Він особисто привіз до
Рівного подарунки для переможців турніру: унікальні
видання загальнонаціонального проекту «Україна:
історія великого народу» – комплекти «Украина–
Европа: хронология развития» (у 5 томах) та «Україна
стародавня: кращі книги з історії».
На урочистому закритті турніру було надано слово

Юні історики з подарунками від КУП НАНУ

керуючому справами РІ КУП НАН України В.Л.
Якимчуку, який від імені ректора Ю.Л. Бошицького
привітав призерів та окреслив основні концептуальні
засади розвитку університету. Крім того, В.Л. Якимчук
акцентував увагу на тому, що історія є профільним
предметом для вступу до нашого університету, тому
закономірним стало звернення до всіх учасників
конкурсу із запрошенням стати студентами Київського
університету права. Подарунки від ректора отримали
команди Рівненського обласного ліцею-інтернату,
Обласного ліцею при Барському гуманітарнопедагогічному коледжі Вінницької області та
Харківського ліцею № 141.
Перебіг подій на турнірі постійно висвітлювали
місцеві
телеканали,
інформація
про
нього
розміщувалась на сайтах управління освіти і науки
Рівненської
облдержадміністрації,
Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти, на освітньому порталі Рівненщини.
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Студенти КУП НАН України взяли участь у міжнародній науковій конференції
студентів та аспірантів «Четверті Харківські кримінально-правові читання»

Почесна президія конференції

16–17 травня 2014 року в стінах Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого
відбулася щорічна міжнародна наукова конференція
студентів та аспірантів «Четверті Харківські кримінальноправові читання», яка зібрала
найкращих молодих науковців як
аспірантів, так і студентів із України
й зарубіжжя.
У роботі конференції взяли участь
студенти та аспіранти провідних
вітчизняних навчальних закладів:
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету
імені Івана Франка, Національного
університету «Одеська юридична
академія», Київського університету
права НАН України, Юридичного
інституту Національного авіаційного університету, Луганського державного університету внутрішніх
справ імені Е.О. Дідоренка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та інші, а також представники
зарубіжних країн: Білорусії, Індонезії, Казахстану, Литви,
Польщі, Росії, США, Таджикистану.
Відкрив пленарне засідання доктор юридичних наук,
академік НАН України, президент Національної академії
правових наук України, ректор Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого В.Я. Тацій. Він
привітав учасників із Днем науки, подякував за те, що
вони в непростий час змогли приєднатися до заходу,
приїхати і взяти участь у ньому. «Наука об’єднує людей,
а наука кримінально-правова об’єднує всі держави світу
в боротьбі зі злочинністю. Нам потрібно зустрічатися,
обмінюватися думками, вивчати досвід. Із покоління в

покоління Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого завжди буде радий зустрічати гостей»,
– наголосив В.Я. Тацій.
З вітальним словом до учасників звернулися: доктор
юридичних наук, професор, академік НАПрН України,
завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.І.
Панов, професор кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, директор Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса
Національної академії правових наук України В.І. Борисов.
Доцент кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, кандидат юридичних наук Ю.А. Пономаренко
зачитав привітання учасникам конференції від суддів
Конституційного Суду України.
Київський університет права НАН України представляли
студенти 3 курсу, юридичного факультету Віталій Бондар
та Андрій Матат. Студенти гідно презентували КУП НАН
України на конференції, адже отримали іменні нагоди та

Фото на згадку учасників конференції

подарунки.
На форумі були обговорені найбільш актуальні питання
теорії кримінального права та практики його застосування;
проблема встановлення, диференціації та реалізації
кримінальної відповідальності; напрями вдосконалення
і розвитку законодавства України про кримінальну
відповідальність та шляхи його подальшої гармонізації із
законодавством європейських держав.
Результати наукової творчості студентів опубліковано у
збірнику тез наукових повідомлень та доповідей, який був
виданий кожному учаснику до початку роботи конференції.
Символічним стало те, що захід припав на святкування
Дня науки України. Тому всі учасники були запрошені на

Наші студенти взяли участь у благоустрої міста ― спорудженні
нового спортивного майданчика
Нещодавно студентський актив парламенту КУП
НАНУ та Студентська рада м. Києва спільно зі
спортивним рухом «Street Workout» встановила новий
спортивний майданчик.
Спортивний комплекс було споруджено на території
середньої загальноосвітньої школи Дніпровського
району м. Києва № 201.
«Сьогодні Студентська рада м. Києва ставить за
мету вирішення однієї з найбільш актуальних проблем
молоді – залучення молодих людей до здорового
способу життя та спорту, – зазначив координатор СРК
Олександр Клімашевський. – Ми й надалі плануємо
співпрацювати зі спортивним рухом «Street Workout»
та допомагати школам столиці зі встановленням
спортивних комплексів».
«Власною роботою ми маємо за мету показати
всім, що лише долучившись власноруч до будь-якої
благодійної справи, ми можемо змінити наше рідне
місто на краще, – зазначила Президент Студентського
парламенту КУП НАНУ та заступник координатора

Фото на згадку учасників акції
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СРК за сумісництвом Полінська Дар`я. – Які б у
нас не були повноваження – голова CРК, заступник,
президент чи голова студради – ми всі жителі м. Київ.
Тому разом з однаковою цікавістю беремося за справи,
які можуть змінити нас і всіх довкола на краще».
Таким чином у м. Київ з’явився ще один чинник
здорового способу життя. Студентська молодь, яка
береться за такі справи, дійсно має гарну мету –
долучити молодь до спорту та благоустрою рідного
міста, яким сьогодні, на жаль, майже ніхто не
займається.
Студентський парламент КУП НАНУ ініціює
створення нового соціального проекту «Зміни своє
місто на краще», в якому студентська молодь матиме
змогу віддати краплинку власного тепла та душі
для покращення столиці: побудови чи відновлення
дитячих та спортивних майданчиків тощо. Бо ми всім
серцем поділяємо слова поета Дмитра Луценка, які
талановитий композитор Ігор Шамо поклав на музику:
«Як тебе не любити, Києве мій!».

Під час екскурсійної програми

урочистості з нагоди професійного свята науковців – Дня
науки, які відбулися в Палаці студентів Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Рівень організації і талант творчого колективу (серед яких
співробітники та студенти НЮУ ім.
Ярослава Мудрого) не залишили
байдужими гостей.
У заході взяли участь: голова
Харківської обласної ради С.І. Чернов, директор Департаменту науки
і освіти Харківської облдержадміністрації А.В. Бабічев, ректор Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого В.Я. Тацій,
ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
В.С. Бакіров.
Насамкінець всі учасники
мали змогу відвідати унікальну
культурну програму, яку спланували
організатори конференції, а саме:
екскурсію до музею криміналістики
Національного
юридичного
університету
імені
Ярослава
Мудрого, автобусну екскурсію
містом Харків і театральну виставу «Дон Жуан» театру
Мадригал.
Завдяки неформальній обстановці, всі гості мали
змогу поєднати приємне з корисним: накопичити нові
знання та завести тісні дружні зв’язки зі студентами та
аспірантами з різних регіонів України, а також зарубіжних
країн. Висловлюємо слова щирої подяки організаторам
міжнародної конференції, студентам-активістам, які
долучилися до проведення форуму, керівництву вузу, а
також ректору КУП НАН України Ю.Л. Бошицькому за
підтримку в участі на заході.

Студенти та працівники
Київського університету
права НАН України
відвідали Національну
музичну академію України
ім. П.І. Чайковського

Під час проведення загальноуніверситетської
програми «Кроки до прекрасного» студенти та
працівники Київського університету права НАН
України відвідали Національну музичну академію
України ім. П.І. Чайковського, де в ці дні проходять
державні іспити із симфонічного диригування.
Оперна студія НМАУ – одна з найкращих сцен
м. Києва – є навчальною базою для майбутніх співаків,
студентів академії. Всі охочі мають змогу насолодитися
справжніми перлинами оперного мистецтва В.А. Моцарта, М.В. Лисенка, П.І. Чайковського, Дж. Верді.
Знайомство з новими обличчями у вітчизняній
культурі має велике значення для молоді, адже
знання своєї культури та сучасних тенденцій у
мистецтві є внеском у духовний розвиток повноцінної
особистості.

Під час вистави

новини студентського парламенту
СТУДЕНТСЬКИЙ АКТИВ НАЛАГОДЖУЄ
СПІВПРАЦЮ З ІНШИМИ ВИШАМИ

МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ДЕБАТИ
ДО ДНЯ НАУКИ

Студенти Київського університету права НАН
України з нагоди святкування Дня науки та в рамках
студентської співпраці 12 травня 2014 року взяли
участь у дебатах на базі Українського державного
університету фінансів та міжнародної торгівлі.
Команду КУП НАНУ представили студенти 3-го
курсу юридичного факультету: Дмитро Санченко
та Катерина Широкоступ. У якості слухачів
були присутні такі студенти: Альона АвраменкоХомич, Віталій Бондар, Богдан Поліщук та
Владислав Ковбасюк. Згідно з правилами заходу
студенти виголосили доповіді з політологічних
і соціологічних дисциплін, а також теорії та
історії держави і права. До складу суддівської
колегії увійшли: професор кафедри теорії, історії
та конституційного права, к.ю.н. Шестопалова
Людмила Миколаївна, к.ф.н. Білозор Дмитро
Володимирович, викладач кафедри теорії, історії
та конституційного права Хромей Василь Васильович.
На заході обговорювали питання відкритого суспільства та його ворогів
за теорією Карла Попера, політичні аспекти діяльності Маргарет Тетчер у
контексті британського консерватизму, модель сильної держави за Ніколло
Макіавеллі, ціннісні виміри демократії Ганса Кельзена та дуалізм влади як
політико-правове явище.
За результатами міжуніверситетських дебатів КУП НАНУ посів ІІ місце.
Судді відзначили високий рівень підготовки та висловили сподівання щодо
проведення заходів такого ж формату у наступному році.

СТУДЕНТИ КУП НАНУ ОПУБЛІКУВАЛИ
ДОПОВІДЬ, ПРИСВЯЧЕНУ ПРОБЛЕМАТИЦІ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Студенти КУП НАНУ опублікували тези наукової
доповіді з проблематики студентського самоврядування
на сьогоднішньому етапі. Бондар Вікторія, як
представник волонтерського руху, Матат Андрій –
голова НТС КУП, Санченко Дмитро – голова комітету
науки Студентського парламенту приділили увагу
питанню щодо необхідності розвитку студентського
самоврядування не тільки на нормативному рівні, а й
практичному.
Акцентовано увагу на розробці основного
документа – «Положення про діяльність студентського
самоврядування», у якому визначено особливості
організації органів самоврядування та їх реальний вплив
на студентське життя. Автори наголошують на тому, що право на самовираження
студента є конституційним правом, а тому потребує реалізації не тільки з боку
вишу, а й самого студента.

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І ЮРИДИЧНА
КЛІНІКА ПРОВЕЛИ КРУГЛИЙ СТІЛ
На передодні святкування Дня науки у Київському університеті права НАН України
15 травня 2014 року відбувся Круглий стіл «Юридичні клініки України: сучасний стан
та перспективи розвитку».
У роботі Круглого столу взяли участь: Голова Асоціації юридичних клінік України, адвокат, керівник Юридичної клініки «Ad Astra» Східноєвропейського Національного університету ім. Лесі Українки В. Єлов, начальник наукової лабораторії
№ 3, керівник Центру юридичної-клінічної освіти, к.ю.н., доц. А. Галай, завідувач
Експериментальної навчальної лабораторії «Правнича клініка» Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ю. Матвєєва, завідувач юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат, асистент
кафедри теорії держави і права М. Лоджук, завідувач юридичної клініки «Соціальна
справедливість» Київського Національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана Є. Коломієць-Людвіг, Юридична клініка «Фенікс» Київського університету права НАН України, а також студенти-консультанти юридичних клінік м. Києва.
Після закінчення Круглого столу гості та учасники відвідали бібліотеку, науково-криміналістичну лабораторію, мультимедійну аудиторію з вивчення іноземних
мов, кабінет Юридичної клініки «Фенікс»,
етнографічну кімнату
тощо.
Гості, учасники та
організатори Круглого столу висловлюють
щиру подяку ректору,
професору,
заслуженому юристу України
Ю. Бошицькому, проректору з гуманітарної
освіти та виховної роботи Г. Левківській, адміністрації КУП НАН
України за сприяння та
допомогу в проведенні
Учасники круглого столу
заходу.

27 березня 2014 року на запрошення голови Студентської ради НаУКМА Назара Мочули представники керівного складу Студентського
парламенту КУП НАНУ – Заступник
президента Студентського парламенту КУП НАНУ Сергій Швидкий та Голова комітету інформації
та студентських пропозицій Андрій
Наруцький прибули до НаУКМА
для налагодження нових ділових,
наукових та студентських відносин.
На зустрічі обговорювались питання
діяльності ОСС в цілому в кожному
з університетів, та проекти міжстудентської співпраці у майбутньому.
Співпрацю з іншими університетами налагоджено!
За результатами проведених переговорів було підписано меморандум
про взаєморозуміння та співробітництво між Студентським парламентом Київського університету права НАН України та Студентською радою Національного університету «Києво-Могилянської Академії».
28 березня 2014 року за ініціативи
Президента Студентського парламенту КУП НАНУ Дар`ї Полінської
та на запрошення Голови Студентського Парламенту ААУ Тетяни
Огаренко представники керівного
складу Студентського парламенту
КУП НАНУ прибули до ААУ для
налагодження нових ділових, наукових та студентських відносин.
Президент Студентського парламенту КУП НАНУ Дар`я Полінська
проінформувала присутніх про діяльність студентського самоврядування КУП НАНУ та поділилися
Фото на згадку
своїми ідеями та пропозиціями з
Головою Студентського парламенту
ААУ Тетяною Огаренко.
16 квітня 2014 року за ініціативи Президента Студентського парламенту КУП НАНУ Дар`ї Полінської та Голови Ради самоврядування курсантів та аспірантів НАСБУ Поліщука Ігоря між представниками керівного складу обох вишів відбулася зустріч для налагодження нових ділових, наукових та студентських відносин.
Сьогодні в місті Києві постала гостра проблема щодо надання гемотрансфузійної допомоги хворим людям. У зв'язку з цим Рада самоврядування курсантів та аспірантів Національної
академії Служби безпеки України ініціює Благодійну акцію на добровільних засадах стосовно
безкоштовної донорської допомоги Київському міському центру крові.

КВЕСТ–«200» (ДВІСТІ), приурочений до 200-річчя
від Дня народження Т.Г. Шевченка

Актуальність проекту полягала в тому,
що студентська молодь вшанувала пам`ять
та відзначила вікопомну дату – 200-річчя від
Дня народження Тараса Шевченка як геніального поета та художника.
Організатори квесту взяли собі за мету
охопити найвизначніші місця Києва, що
пов’язані з життям та творчістю Кобзаря.
Як наголосила Президент Студентського
парламенту КУП НАНУ Дар’я Полінська
«…такі заходи сприяють налагодженню дружніх зв’язків між студентами,
плідній співпраці та взаєморозумінню.
А також являються стимулом для виУчасники акції
вчення культури нашої країни, збереження історичних пам’яток та виховання у молоді почуття поваги до спадщини свого народу». Дар’я Полінська, президент
СП КУП НАНУ та радник ректора зі студентських питань на громадських засадах Сидоренко Максим висловлюють подяку спонсорам, Національному музею Тараса Шевченка, Філії – будинку-музею Т.Г. Шевченка, Церкві Різдва Христова на Подолі та учасникам квесту.

У рамках святкування Дня науки студенти Київського університету права
НАН України були делеговані на «VІІІ Всеукраїнський фестиваль науки»
Серед організаторів заходу: Національна академія наук України; Міністерство освіти і науки
України; Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; Національна
академія медичних наук України; Національна академія педагогічних наук України; Національна
академія аграрних наук України; Національна академія правових наук України; Національна академія мистецтв України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України «КПІ»; Національний центр «Мала академія наук України».
Метою проведення Фестивалю науки в Україні стало широке інформування суспільства про
наукові досягнення і практичні розробки вітчизняних наукових установ і вищих навчальних закладів. У рамках фестивалю планувалося організувати багато різноманітних за формою і змістом
заходів, розрахованих на різні категорії
учасників, – дні відкритих дверей в академічних установах і вищих навчальних
закладах, виступи провідних вітчизняних
та іноземних учених з популярними лекціями, виставки, екскурсії до лабораторій та
музеїв, засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок, демонстрації
науково-популярних фільмів тощо.
Загалом, під час VІІІ Всеукраїнського
фестивалю науки було проведено понад
1000 заходів, які відбудулися у Києві, обласних і районних центрах України. Студенти мали можливість ознайомитися з
ними у приміщенні Студентського парламенту КУП НАНУ.
Учасники фестивалю
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Якоб ван Рейсдал

Якоб ван Рейсдал не лише
найбільший пейзажист голландського живопису XVII
століття, а й один із великих
майстрів європейського пейзажного мистецтва.
Стара приказка каже, що Бог
дав голландцям небо і воду, а
землю вони здобули собі самі.
Серед улюблених жанрів голландських художників завжди
був пейзаж – зображення відвойованої біля моря і з любов’ю
обробленої рідної землі.
У першій половині XVII століття в містах Голландії працювали відомі пейзажисти, що поетично й достовірно відтворювали привітність рівнинної країни
під неосяжним небом, її повноводні річки, канали, пасовища,
піщані дюни, вологе повітря та простори, які тануть у тумані.
Одні малювали морські береги, передаючи настрій моря в сонячну і похмуру погоду (цей жанр називається марина), інші
спеціалізувалися на зображенні затишних містечок, селянських хатин,
зелених гаїв і перелісків.
Творчість Якоба ван
Рейсдала, розквіт якої
припадає на середину
XVII століття, яскраво
виділяється з-поміж інших. Він народився у
місті Харлеме, близько
1656 року переїхав до
Амстердаму, де й працював до самої смерті.
Багато голландських
майстрів не могли навіть
проіснувати, займаючись
виключно живописом. Не дивно, що Рейсдал мав серйозну
професію. У 1676 році він отримав ступінь доктора медицини, і
цього ж року був включений до списку амстердамських лікарів.
Однак ні ця спеціальність, ні створення чудових картин не принесли йому бажаного багатства та процвітання. Живописець
помер у злиднях в амстердамській богодільні.
Якоб ван Рейсдал був тісно пов'язаний з традицією старших
сучасників, пейзажистів, що працювали в Харлеме. Найвірогідніше, він навчався у свого дядька Саломона ван Рейсдала
(1600–1670), відомого живописця, що розкривав у своїх невеликих майстерно виконаних полотнах загальну для голландського пейзажу проблему світлоповітряного середовища і єдиного тонального колориту.
Рейсдал в основному датував тільки ранні роботи, тому дуже
складно визначити точні етапи його творчості. Він одразу ж
ступив на шлях пошуків. Мотиви його ранніх картин, де молодий художник передавав безпосереднє враження від околиць
Харлема, прості й печальні. У «Пейзажі з кущем» (Париж,
Лувр) центр композиції займає не стільки кущ, скільки пишне
«Як чоловік до тих пір не
звільниться, поки не прийме
радісно узи, що сполучають його
з Природою, так і мистецтво
не стане вільним, поки у нього не
зникнуть причини соромитися
зв'язку з життям».
Вільгельм Ріхард Ваґнер
(нім. Wilhelm Richard Wagner)
(22 травня, 1813, Лейпциг
– 13 лютого, 1883, Венеція)
–
німецький
композитор,
диригент, теоретик музики,
новеліст, відомий, насамперед,
завдяки своїм операм, або
«музичним драмам», як пізніше
він почне їх називати. Зробив
значний вплив на європейську
культуру рубежу століть, особливо модернізм. З іншого боку,
містицизм й ідеологічно пофарбований антисемітизм Ваґнера
вплинули на німецький націоналізм початку XX століття, у тому
числі на націонал-соціалізм, який оточив його творчість культом,
що викликало значну «антиваґнерівську» реакцію після краху
гітлерівського режиму.
Ваґнер народився у сім'ї чиновника Карла Фрідріха Ваґнера
(1770–1813). Під впливом свого вітчима, актора Л. Геєра, Ріхард
у 1828 р. почав навчатися музиці у кантора церкви Святого Томи
Теодора Вайнліга, у 1831 р. продовжив музичне навчання вже в
університеті Лейпцига. Протягом 9 років (з 1833 по 1842 рік) вів
неспокійне життя, часто у великій нужді у Вюрцбургу, де працював
театральним хормейстером у Магдебурзі, потім у Кенігсберзі й
Ризі, де він був диригентом музичних театрів. Згодом заробляв
копійчину в Норвегії, Лондоні й Парижі, де написав увертюру
«Фауст» і оперу «Летючий голландець». У 1842 р. тріумфальна
прем'єра опери «Рієнці, останній з трибунів» у Дрездені стала
першою сходинкою до його всесвітньої слави. Роком пізніше він
став королівським саксонським Хофкапельмейстером.
З моменту становлення його репутації як композитора таких
популярних творів «Летючий голландець» і «Тангейзер»,
які були в романтичній традиції Вебера і Мейєрбера, Ваґнер
перетворює продуману оперну концепцію витвору мистецтва
(«Gesamtkunstwerk»). Це дозволило досягти теоретичного
поєднання усіх поетичних, візуальних, музичних та драматичних
мистецтв, що було втілено в серії нарисів між 1849 і 1852 роками.
Ріхард осмислив це поняття найбільш повно в першій половині
монументального оперного циклу «Перстень Нібелунгів». Однак
його думки про відносну важливість музики і драми були з часом
змінені знову, і він повернув деякі традиційні оперні форми у
своїх останніх декількох роботах, включаючи «Нюрнберзькі
мейстерзінгери».
У 1849 р. Ваґнер узяв участь у Дрезденському травневому
повстанні й після поразки переїхав до Цюріха, де написав лібрето
тетралогії «Перстень Нібелунгів», музику її перших двох частин
(«Золото Рейну» і «Валькірія») й оперу «Трістан та Ізольда».
Композитор запровадив низку досягнень у царині музичної
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дерево. Наближається зміна погоди, хмари немов виростають
на очах, піщана дорога, що йде вгору і глибину, оживлена лише
фігурою подорожнього з собаками. Все пронизане рухом світла. Під пензлем Рейсдала голландська природа набуває значущість, наповнюється внутрішнім життям.
Відомо, що в 1650-і роки Рейсдал здійснив подорож Голландією та Німеччиною в компанії живописця і гравера Ніколаса
Берхема. Останній був цікавим співрозмовником, любив подорожі, дещо перебільшено зображував італійську природу. У
чомусь, можливо, він сприяв розширенню кругозору молодого
голландця. Але вагомою стала сама подорож, особливо західною Німеччиною, що збагатила Рейсдала новими враженнями
від небаченої гірської природи, великих лісових масивів, середньовічної архітектури.
Кращі свої твори Рейсдал створив у період від середини
1650-х і до кінця 1660-х років. Живописець продовжував
звертатися до звичних для його співвітчизників пейзажів, зображуючи широкі голландські рівнини, морський берег в ясну
й бурхливу погоду, лісові хащі та болота. Художник уникав
схожих мотивів, тому картини його різноманітні. Природа
з-під пера митця сповнена величчю, драматичною мінливістю, об’ємними формами, напруженим колоритом багатих відтінків та, головне, життям!
Талановитий голландець тонко відчував усю красу природи, грандіозність простору, морського простору («Морський
берег Схевенінгені», кінець 1660-х – початок 1670-х, СанктПетербург, Державний Ермітаж); споруди маленьких містечок
панують над всією місцевістю, а звичайний для Голландії вітряк монументальний і величний («Вітряк у Вейк поблизу Дорстеде», прибл. 1670, Амстердам, Рейксмузеум); у гирлі таємничої лісової річки, в глибокій тіні нависаючого масиву розкішної
зелені сховались човнярі («Лісова річка», Київ, Музей західного і східного мистецтва).
Однак образам художника здебільшого притаманний внутрішній драматизм. У живописі й пейзажному офорті йому
подобалося зображати дерева. Пронісши через століття свого
існування могутню силу, химерну красу форм, дерева в пейзажах Рейсдала приречені на загибель – руйнуються, гниють у
стоячій воді боліт. Зображення лісових боліт формують особливу, мабуть, саму похмуру тему живописця. Більшість мотивів неспокійні, пов'язані з ідеєю руху, перепон, їх подолання.
У привітних голландських перелісках несподівано несуться
швидкі струмки, на дорозі лежить чорний стовбур дерева, який
звалився, не витримавши могутніх сил природи, рішуче стає на
передньому плані різкий силует голої висохлої берізки.
Незвичайні та тривожні зимові вечори в засніжених, скутих
холодом селищах зі збентеженим небом, покритому темними
хмарами. Панує запущення, непривабливість, злидні («Зимовий пейзаж», 1670, Амстердам, Рейксмузеум). Плоска рожева
освітлена пляма фасаду складського будинку з провалами вікон і входу концентрує в собі емоційну та кольорову виразність
пейзажу. Як і башточка замку, що тримає всю композицію.
Наростаючий з роками похмурий настрій у пейзажах Рейсдала найбільш виразно втілився у відомій картині «Єврейське
кладовище» (існують два варіанти: 1650-ті рр., Дрезден, Картинна галерея і 1655–1660 рр., Детройт, Інститут мистецтв).
Можливо, художник згадав про якесь старе єврейське кладови-

ще, що бачив поблизу Амстердама, але створений ним образ
має більш глибокий, навіть філософський зміст. Мертвий світ
осяюють білі мармурові гробниці і сухе дерево на тлі темної
зелені, ззаду видніються руїни колись багатої будівлі, на передньому плані водний потік пробивається з-поміж каменів і могил. Тут чимало символічних позначень, пов'язаних зі смертю,
швидкоплинністю часу (струмок), надією (веселка).
Твори останніх років життя Рейсдала, що зображують фантастичні гірські пейзажі зі спадаючими водоспадами, замінили
лісові струмки, сповнені розмаху та величі. Мистецтво художника, розраховане на сильний емоційний вплив і філософське
осмислення образів, не було високо поціноване за життя май-

стра. Тільки Рембрандт вірив у талант поки що невизнаного
художника. Рейсдал передбачив досягнення майстрів пейзажу
в європейському мистецтві XVIII–XIX століть.

Життя - це творчість.
Ріхард Ваґнер

мови, зокрема екстремальну хроматику і швидку зміну тональних
центрів, що значно вплинуло на розвиток європейської класичної
музики. Його оперу «Трістан та Ізольда» іноді називають
«Символом початку сучасної музики». Крім музики, вплив Ваґнера
поширився на філософію, літературу, образотворче мистецтво
та театр. Він заснував свій оперний театр «Театр у Байройті», в
якому було втілено багато конструктивних особливостей. Саме тут
«Перстень Нібелунгів» і «Парсіфаль» були виконані вперше. Великі
праці талановитого митця з музики, драми й політики привернули
увагу своїми оригінальними, часто крайньо позиційованими
коментарями соціально-політичного та культурно-мистецького
розвитку людства; в останні десятиліття літературні праці Ваґнера
були особливо позначені антисемітським змістом.
У 1858 р. Ваґнер короткий час відвідує Венецію, Люцерн,
Відень, Париж і Берлін.
У 1864 р. Ваґнер, здобувши прихильність баварського короля
Людвіга II, який оплачував його борги і підтримував надалі,
переїхав до Мюнхена, де написав комічну оперу «Нюрнберзькі
мейстерзінгери» і дві останні частини «Персня Нібелунгів»:
«Зігфрід» і «Смерть богів». У 1872 р. в Байройті відбулося
закладання фундаментного каменя для Будинку фестивалів, який
відкрився в 1876 р., де й була представлена прем'єра тетралогії
«Перстень Нібелунгів» 13–17 серпня 1876 року.
У 1882 р. в Байройті поставлено оперу-містерію «Парсіфаль». У
цьому ж році композитор, через стан здоров'я, виїхав до Венеції, де
й помер у 1883 р. від серцевого нападу.
Загалом, Ваґнер розглядав своє мистецтво, на відміну від усіх
європейських композиторів XIX століття, як синтез і як спосіб
вираження певної філософської концепції. Афористично її
сутність була викладена композитором у статті «Художній твір
майбутнього».
З цієї концепції виникають дві засадничі ідеї: мистецтво має
творитися спільнотою людей і належати цій спільноті; вища
форма мистецтва — музична драма, що розуміється як органічна
єдність слова і звуку. Втіленням першої ідеї став Байройт, де
оперний театр вперше почав трактуватися як храм мистецтва, а
не як розважальний заклад; втіленням другої – створена Ваґнером
нова оперна форма «музична драма». Саме вона і стала метою
творчого життя музичного генія.
Для реалізації задуму «музичної драми», Ваґнер відмовився від
традицій поширених на той момент оперних форм – насамперед
італійських і французьких. Перші він критикував за надмірності,
другі — за пишність. Ваґнер гостро висловлювався щодо своїх
сучасників-композиторів (Россіні, Мейєрбер, Верді, Обер),
називаючи їх музику «зацукрованою нудьгою».
Намагаючись наблизити оперу до життя, він прийшов до
ідеї наскрізного, безперервного розвитку «музичної тканини».
Ваґнер повністю відмовився від таких форм, як: арії, дуети,
ансамблі з хорами, і замість них став використовувати великі
наскрізні вокально-симфонічні сцени і драматичні монологи й

діалоги. Увертюри композитор замінив прелюдіями – короткими
музичними вступами до кожного акту, на змістовному рівні
нерозривно пов'язані з дією. Причому, починаючи з опери
«Лоенгрін», ці прелюдії виконувалися не до відкриття завіси, а вже
при відкритій сцені.
Зовнішню дію в пізніх ваґнерівських операх (особливо в опері
«Трістан та Ізольда») зведено до мінімуму, вона перенесена в
психологічну сферу, у світ почуттів персонажів. Ваґнер вважав,
що слово не здатне висловити всю глибину і сенс внутрішніх
переживань, тому провідну роль у музичній драмі відіграє саме
оркестр. Вокальна партія при цьому являє собою еквівалент
театральної драматичної мови: вона речитативна, дуже
ускладнена. До того ж, їй не властива наспівність чи аріозність,
вона не надає вокалісту можливості похизуватися своєю технікою
чи індивідуальністю, натомість цілком підпорядковується
оркестровій партії.
Роль оркестру в операх Ваґнера подібна ролі античного хору,
що коментує те, що відбувається на сцені. Оркестрова фактура
у творця музики дуже насичена, композитор використовував
розширений склад симфонічного оркестру, зокрема він створив
свій власний квартет туб, ввів басову тубу, контрабасовий тромбон,
розширив струнну групу, використовував до шести арф, а в опері
«Перстень Нібелунгів» використав четверний склад духової групи
з вісьмома валторнами.
Визначною формотворчою рисою опер Ваґнера є складна
система лейтмотивів. Кожен такий лейтмотив виступає як стисла
музична характеристика чого-небудь: конкретного персонажа
чи живої істоти (наприклад, лейтмотив Рейну в «Золоті Рейну»),
предметів, які виступають часто як персонажі-символи (перстень,
меч і золото в «Персні», любовний напій у «Трістан та Ізольда»),
місця дії (лейтмотиви Грааля в «Лоенгріна» та Валгалли в «Золоті
Рейну») і навіть абстрактної ідеї (численні лейтмотиви долі й року
в циклі «Перстень Нібелунгів», томління, любовного погляду
в «Трістан та Ізольда»). Найповніше розроблена ваґнерівська
система лейтмотивів у тетралогії «Перстень Нібелунгів» —
накопичуючись від опери до опери, переплітаючись один із одним,
отримуючи кожного разу нові варіанти розвитку, всі лейтмотиви
цього циклу в результаті об'єднуються і взаємодіють у складній і
надзвичайно важкій для сприйняття музичній фактурі заключної
опери «Смерть богів», де їх вже більше сотні.
Важливе значення Ваґнер віддавав вибору сюжетів. На думку
композитора, опера повинна розкривати вічні проблеми, вічні ідеї
життя. Сучасні побутові історії не цікаві для постановок, оскільки
вони минущі й актуальні тільки для того часу, в який написані.
Звертаючись у пошуках матеріалу до стародавніх і середньовічних
легенд, епосу і міфів, трактуючи їх у філософському ключі, Ваґнер у
своїх лібрето (а він їх завжди писав сам) використовував і розвивав
поширений серед романтиків художній метод інтерпретації.
Поетичний текст його опер являє самостійний смисловий пласт,
не менш складний для сприйняття, ніж сама музична тканина.

крок до прекрасного

«Блакитні очі» Волинського краю

«Блакитні очі» Волинського краю, перлове намисто Волині – одні з найпоширеніших неофіційних назв
Шацьких озер. Шацькі озера – це справжнє природне
диво. Вони складають унікальну групу з-понад 30 озер
переважно карстового, а також льодовикового походження різної величини. Ці озера є складовою частиною Шацького національного природного парку.
Шацький національний природний парк виник завдяки озерам, що носять узагальнену назву «шацьких», та
людям, яким небайдужа ця неповторна частинка природи. Озера здавна славилися серед рибалок та мисливців,
бо навіть сама назва «Шацьк» означає «Гарне місце».
Про них писали вчені. До перших літературних вказівок
на своєрідність Шацьких озер, зокрема озера Світязького, слід віднести написану із великим захопленням
статтю відомого натураліста Павла Аполлоновича Тутковського «Озеро Свитязь и народные предания о нем»,
опубліковану в 1901 році у відомому виданні «Киевская
старина».
Великі суцільні лісові масиви, середлісові болота
сприяли відновленню численності тваринництва, знищеного під час Першої світової та громадянської воєн,
і в 1936 році Й. Костирко запропонував створити в урочищі «Князь-Багон» резерват для охорони мігруючого
лося. Це напевно найперша літературна згадка про доцільність утворення природоохоронного об'єкта у цьому регіоні.
Наприкінці 60-х років XX століття озеро Пісочне
було обрано місцем створення географічно-біологічного стаціонару Львівського держуніверситету. Прилеглі
до нього ліси, луки й болота стали місцем проведення
практик із ботаніки та зоології для студентів біологічного факультету, а з ґрунтознавства та геоморфології – для
студентів географічного факультету університету. Тим
самим було активізовано вивчення флори і фауни цього
регіону, геоморфологічних його особливостей, будови
озерних западин. Особливо активно досліджував територіальне розширення рослин доцент біофаку Степан
Дмитрович Мельник.
Великомасштабні роботи з осушення Західного Полісся у 60-ті роки XX століття і очевидні при цьому
порушення природної ситуації в лісах та на болотах,
зникнення багатьох болотних угруповань, поява великих ділянок канальних відвалів та численні сліди від
екскаваторів, тракторів і машин закономірно викликали
певний спротив у багатьох людей, що бажали бачити
поліський ландшафт у природному вигляді. Формувалося й усвідомлення того, що збереженню природних
рис регіону могло сприяти лише створення тут природоохоронного об'єкта. Такі думки були поширені й у
колі викладачів університету, які під час практик спостерігали за інтенсивною трансформацією навколишніх
природних угруповань та переймалися долею озер.
У 1974 році ідея створення заповідника була винесена на суд громадськості – у Віснику Львіського університету (Біологія, № 7) з'явилася стаття М.І. Черкащенка
і Н.І. Сребродольської «Про необхідність створення Во-

линського заповідника». Там же була вміщена й стаття
головного природоохоронця Волинської області Г.А.
Жирнова про потребу глибокого вивчення природи Західного Полісся. Це були одні з перших наукових підвалин створення Щацького національного природного
парку. Завдяки цьому Постановою Державного Комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 28
квітня 1975 року за № 10 «Про перспективний план розвитку заповідної мережі Української PCP на 1975–1990
роки» було передбачено створення Шацького природного парку на площі 67 тис. га. Ідея почала втілюватися
в життя документально, але потребувала наукової підтримки і реального впровадження.
Район Шацьких озер завжди манив до себе відвідувачів, особливо рибалок, мисливців, а також науковців.
Відомий вчений Ейхвальд ще у 1830 році писав про поверхневе залягання тут крейди. Озера й піщані горби
району у кінці XIX століття досліджував П.А. Тутковський, а моренні відклади – геолог Е. Рюлле.
Середина 60-х років – період, коли гідромеліоративні
роботи на Західному Поліссі проводилися особливо інтенсивно, період розквіту меліорації боліт, у тому числі й лісових. Але проведення осушувальних робіт було

плановим, воно передбачало оцінку перспектив збільшення земельного фонду і підвищення ефективності

сільсько- та лісогосподарського використання боліт.
Тому осушенню передували великомасштабні дослідження рослинного покриву боліт, а також детальне вивчення їх стратиграфії і потужності торфових відкладів
з метою оцінки запасів торфу як енергоємної речовини.
У цей період значно активізується й природоохоронний рух за збереження боліт, бо під час досліджень вчені звертали увагу і на природоохоронну цінність болотних угруповань, бачили потребу у їх збереженні.
Шацьке поозер'я у 1975–1980 роках фактично вже
стихійно використовувалося як рекреаційна територія,
було місцем відпочинку тисяч людей, а навантаження
на природні екосистеми починали зумовлювати деградацію рослинного покриву. Актуальним ставало юридичне оформлення природоохоронної території.
Настійливе пропагування вченими не лише доцільності, а й необхідності створення природного парку, публікація результатів наукових досліджень рослинного
покриву, зокрема П.Т. Ященком та С.М Стойком, їх виступи по радіо і телебаченню, підтримка ідеї виробничниками і літераторами, а головне – активна організаційна діяльність і громадянська позиція природоохоронців
Волині, зокрема П.А. Жирнова та О.П. Романюка, сприяли офіційному затвердженню у 1983 році Шацького
національного природного парку, формуванню його як
природоохоронної і наукової установи.

В університеті відбулось закриття виставки
сучасних ікон сімейної іконописної майстерні «Небо на землі»
У рамках проекту «Інтелектуальна власність України: перлини сучасного живопису
для студентської молоді», що діє в університеті під особистим патронатом ректора,
професора Юрія Бошицького, та з нагоди 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка у Київському університеті права Національної академії наук України пройшла
виставка сучасних ікон сімейної іконописної майстерні «Небо на землі», яку очолив
священик Сергій Павелко.
На виставці були представлені сучасні ікони із творчого доробку майстрів із
Миколаєва.
На урочистому закритті
виставки студенти та працівники Київського університету права висловили
своє захоплення куратору
виставки майстрині-іконописцю Марії Павелко.
У своєму вітальному
слові тимчасово виконуюча обов’язки ректора,
проректор з наукової та науково-педагогічної роботи
Олена Чернецька висловила щиру подяку майстерні
«Небо на землі» за надану
Під час закриття виставки
можливість ознайомитися

з неперевершеними витворами мистецтва та з творчістю майстрів-іконописців: «У
сучасному світі для людини дуже важливим є відчуття духовності, доброти та взаєморозуміння. Такі виставки мають великий вплив на культурне виховання молоді,
адже світло ікони надає сили і наснаги, сповнює благодаттю».
За дорученням ректора Юрія Бошицького майстрині Марії Павелко було вручено
Сертифікат
Київського
університету права Національної академії наук
України.
Для студентів університету ця виставка мала
надзвичайне
значення.
Президент студентського
парламенту Дар’я Полінська від усього студентства привітала майстриню
та наголосила, що сучасна
молодь повинна вчитися
сприймати мистецтво та
духовну спадщину свого
народу.
У книзі відгуків всі охочі залишили найтепліші
слова та свої враження від
знайомства з експозицією.
Гості виставки

15
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Бошицький Ю.Л. Цивільне право
України. Загальна частина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.Л. Бошицький,
Р.Б. Шишка, О.Р. Шишка, І.Р.
Шишка; за заг. ред. проф. Ю.Л.
Бошицького, Р.Б. Шишки. – К.:
Видавництво Ліра-К, 2013. – 760 с.

Дивн і закони
в історії людства

З давніх часів людство керується виробленими власними традиціями, звичаями
та законами. В останні століття у світі сформувались правові сім’ї, джерела
права яких характеризуються певними
особливостями. Так, в романо-германській правовій сім’ї, до якої належить і
Україна, серед джерел превалюють закони та інші нормативно-правові акти.
Базою судової системи Великої Британії,
США та деяких інших країн є судовий
прецедент, а джерелами мусульманського права до наших днів залишаються Коран та Сунна.
Розглянемо
цікаві
закони
з
незапам’ятних часів нашої історії.

«Конституційні» закони
минулого
Давній
Спарті
голосування
У
проводилось таким чином: юрба на
площі криком обирала посадових осіб.
За кого голосніше кричали, той вважався
обраним. Поруч у будинку закривали
декілька людей, які не знали за кого люди
голосують, але повинні були відмічати по
порядку силу крику. Після «голосування»
Доктринальні засади розвитку
експерти зіставляли визначену ними
держави та права: національні та
силу крику з порядковими номерами тих,
міжнародні тенденції: монографія
хто балотувався на посаду.
/ заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького;
Київський університет права НАН
Цікаво, що в Україні за козацьких
України. – К.: Видавництво
часів голосування за отаманів і гетьманів
Ліра-К, 2014. – 440 с.
проводилося також на майданах шляхом
вимірювання сили крику. Можливо тому
Колективна монографія науковми й зараз пишаємося українськими
ців Київського університету права
НАН України містить наукові дослідження та гетьманами, а в новітній історії, на жаль,
судження щодо доктринальних підходів на окремі таких патріотичних керманичів Україна
державно-правові явища, тенденції розвитку окре- поки що не має.

«Соціальні» закони минулого
Спартанський цар Лікург був першим
законодавцем загальної «уравніловки».
Він наказав усім збиратися на загальні
трапези у своєрідних громадських
«їдальнях» та їсти однакові страви. З
метою запобігти потягу громадян до
розкоші цар заборонив «марні» ремесла
та користування прикрасами, у тому
числі прикрашання житла.

нашого університету врятували кішку,
яку сильно побили. ЇЇ прооперували та
виходили у ветеринарній лікарні, а потім
небайдужа людина забрала постраждалу
кішку додому. Дякуємо всім, хто брав
участь у спасінні нещасної тваринки.
«Бібліотечні» закони минулого
У Давньому Єгипті того, хто загубив
свиток папірусу з бібліотеки фараона,
засуджували до смертної кари, а за

Підручник розроблено відповідно до програми «Цивільне право України» на
основі положень актів чинного цивільного законодавства, з урахуванням вимог Болонської системи,
досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій
окремих інститутів цивільного права та досвіду
його викладання як навчальної дисципліни.

мих інституцій публічного права, еволюцію прав
людини в приватноправовій доктрині, доктринальні засади правового регулювання сфери господарювання, а також вплив міжнародного права на праворозуміння та правозастосування.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та
студентів вищих навчальних закладів, а також усіх,
хто цікавиться загальнотеоретичними проблемами
функціонування та розвитку держави і права.
Наукові читання, присвячені
пам’яті В.М. Корецького: збірник
наукових праць / Київський університет права НАН України; [редкол.:
Шемшученко Ю.С., Бошицький
Ю.Л. та ін.]. – К.: Видавництво
Ліра-К, 2014. – 284 с.
У збірнику матеріалів, присвячених пам’яті видатного українського правознавця академіка Володимира
Михайловича Корецького, опубліковані статті
вітчизняних та зарубіжних правознавців, зокрема,
наукові дослідження у сфері історії й теорії держави і права, міжнародного права, порівняльного
правознавства тощо.
Чепінога В.Г. Основи економічної
теорії: навч. посібник / В.Г. Чепінога. –
К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 240 с.
У навчальному посібнику на
сучасному науковому рівні розкрито загальні закономірності
функціонування ринкової економіки та проблеми ринкової трансформації командної економіки, її
особливостей в сучасних умовах та формування в
постсоціалістичних країнах. Суттєву увагу приділено особливостям викладання основ сучасної економічної теорії студентам-правознавцям на основі
багаторічного викладання цього курсу на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та в Київському університеті права НАН України.

«Антикорупційні» закони
минулого
Відповідно до законів давніх Афін
хабарник карався смертю або штрафом
у десятикратному розмірі отриманого
хабара, і, так само, як і той, що дав хабара
– позбавленням громадянських прав та
конфіскацією майна.
Українське громадянське суспільство
виступило на Майдані проти хабарництва,
але, на жаль, змін поки немає і жоден
хабарник досі не покараний.

«Екологічні» закони минулого
У ІХ–Х ст. на Британських островах
діяв закон Уельса Доброго, згідно з яким
каралося вбивство домашньої кішки або
жорстоке з нею поводження. Адже коти
не лише рятували продовольство, але й
попереджали епідемії чуми. За жорстоке
поводження з кошеням штрафували
на один пенс, за дорослого кота – на
два пенси, а кота-професіонала в ловлі
мишей та щурів – на чотири, як за ягня.
Але і в наші гуманні часи є випадки
жорстокого ставлення до тварин.
Нещодавно студенти та співробітники

Афоризми про свободу
і права людини

Він вище всякої влади і, напевно,
поза будь-якою владою.
Сенека

Вільним я вважаю того, хто ні
на що не сподівається і нічого
не боїться.
Демокріт

Народ, який порушує право
природне і право народів, назавжди підриває основу свого власного спокою у майбутньому.
Гуго Гроцій

Спогади про рабство роблять свободу ще солодшою.
Цицерон
«Роздумуй про смерть!» – хто
так говорить, той каже нам роздумувати про свободу. Хто навчився
смерті, той розучився бути рабом.

«Ubi libertas cecidit, audit nemo
logui» – Де знищено свободу, там
ніхто не відважиться говорити.
Публій Сір
Звільнення від рабства належить
до прав народів.
Юстініан

Кросворд

«Часопис Київського університету
права» – юридичний науково-теоретичний щоквартальник, заснований у
2001 р. Київським університетом
права НАН України та Інститутом
держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України.

По горизонталі: 7. Бариш. 8. Плюралізм. 10. Пацифізм. 11. Довіра.
12. Депоз 5. Дебітор. 9. Імпічмент. 12. Глава. 13. Пекло. 14. Манко.
17. Копа. 18. Мандат. 19. Подимне. 21. Фінал. 25. Повіт. 26. Ляпас.
27. Уклад. 30. Бешкетник. 31. Спонсор. 32. Рядовий.
По вертикалі: 1. Вексель. 2. Форма. 3. Бланк. 4. Прожект. 7. Віче. 8.
Емблема. 10. Автономія. 11. Забаганка. 15. Запит. 16. Унція. 20.
Неявка. 22. Розтяпа. 23. Каста. 24. Фаворит. 28. Терор. 29. Витяг.

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.

Якби цар Лікург побачив українське
Межигір’я, або інші палаци українських
можновладців, цікаво, щоб він подумав?

Втратити свободу може лише той,
хто не вмів її захищати.
Свобода полягає у тому, щоб залежати тільки від законів.
Марі Франсуа Вольтер
Свобода – це право робити все,
що дозволено законом.
Шарль Луї Монтеск’є
Там, де немає законів, немає й
свободи.
Джон Локк
Людина, владарюючи над іншими, втрачає власну свободу.
Френсіс Бекон

Де немає свободи, там немає й
Вітчизни.
Поль Анрі Гольбах
Не завдяки терпінню, а завдяки
нетерпінню народи добиваються
свободи.
Карл Людвиг Берне
Лиш той життя й свободи вартий,
хто йде щодня за них у бій.
Йоганн Вольфанг Гете
Свобода можлива лише в тій країні, де право володарює над пристрастями.
Жан Батіст Лакордер

По горизонталі: 5. Юридична чи фізична особа, яка має грошову або майнову заборгованість
підприємству, організації чи установі. 6. Відповідність ринкового (біржового) курсу валюти,
цінних паперів, векселів, їхньому номіналові. 9. Процедура залучення вищих посадових
осіб до суду парламенту з метою їх повноважень. 12. Розділ книги, статті, що позначається
нумерацією або окремим заголовком. 13. За релігійними уявленнями – місце під землею,
куди потрапляють душі померлих грішників для вічних мук. 14. У торгових та фінансових
справах – недовага товару, недостача в касі. 17. В Україні у 17–18 століттях – збори сільської
громади для розв’язання судових або громадських справ. 18. Документ, що свідчить про
певні права або повноваження пред’явника. 19. У давній Русі та феодальній Україні – форма
феодальної податі залежно від кількості печей і димарів у господарстві. 21. Закінчення,
завершення якоїсь справи, події, явища. 25. У дореволюційні Росії – адміністративна
одиниця, складова частина губернії. 26. Удар по щоці або шиї долонею. 27. Порядок, який
був установлений або склався (у житті, побуті, родині, установі і т. ін.). 30. Той, хто робить
грубий, непристойний вчинок, сварку, колотнечу. 31. Особа чи організація, які матеріально
підтримують будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації
винятково свого імені (назви, торгової марки). 32. Найнижче військове звання.
По вертикалі: 1. Борговий документ установленого законом зразка про обов’язкову сплату
боржником певної суми грошей у вказаний строк. 2. Встановлений зразок чого-небудь
(заповнення якогось документа, словесного звертання, носіння одягу тощо). 3. Друкована
стандартна форма якогось документа, що заповнюється окремо конкретними даними. 4.
Задум, намір, план, що не має точного обґрунтування (ірон.). 7. У Давній Русі – народні
збори, що були вищим органом влади в деяких містах. 8. Умовне, символічне зображення
якого-небудь поняття, ідеї. 10. Самоврядування певної частини держави. 11. Примхливе
бажання, каприз. 15. Вимога, прохання надати які-небудь відомості або офіційне роз’яснення
стосовно чогось. 16. Монета в стародавньому Римі, згодом в Іспанії, Італії та деяких інших
країнах. 20. Неприхід, неприбуття куди-небудь. 22. Неуважна людина. 23. В Індії та інших
країнах Сходу – замкнена суспільна група, члени якої зв’язані походженням, заняттям та
своїм правовим станом. 24. Той, кому протегує знатна або впливова особа. 28. Найгостріша
форма боротьби проти політичних супротивників із застосування аж до фізичного
знищення. 29. Невеликий уривок, частина чи цитата з якого-небудь тексту.
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необережне
користування
книгою
винуватець отримував 200 ударів
палицею. Відомий книголюб Фрідріх
Великий за такі злочини запровадив
позбавлення волі на строк до 20 років.
У 1852 році засновник першої публічної
бібліотеки в Лондоні домігся покарання
пліткою та позбавлення волі на сім
років для читача, який загинав куточки
сторінок у книгах.
Українське законодавство набагато
гуманніше: лише у тому випадку, якщо
читач загубив дуже цінну книгу, він
сплачує десятикратну вартість книги,
якщо ж книга звичайна – п’ятикратну.
А студенти нашого університету
взагалі сплачують номінальну вартість
загубленої чи пошкодженої книги, або
купують рівноцінну взамін загубленої.
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