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ВІТАЄМО З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ!

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

Щиро вітаю Вас із визначним державним
святом – Днем Конституції України!
У 1996 році Верховна Рада України,
висловлюючи суверенну волю громадян
нашої держави і спираючись на багатовікову
історію українського державотворення, на
світовий досвіт, прийняла Основний Закон
України – Конституцію, яка стала реальною
і дієвою основою розбудови незалежної
демократичної держави як повноправної
учасниці світового співтовариства.

Ректор КУП НАНУ, професор,
заслужений юрист України

МАЙСТЕР-КЛАС
ГОЛОВИ СОЮЗУ
ЮРИСТІВ УКРАЇНИ
В. ЄВДОКИМОВА

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
ОСВІТИ В КУП НАНУ

Ю.Бошицький

МИ-КРАЩІ, МИ-ПЕРЕМОЖЦІ!

МАЙСТЕР-КЛАСИ

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Конституція увійшла в суспільне життя як
головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Її
найвища юридична сила, верховенство права,
політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких
грунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.
Нехай демократичні засади, що були закріплені цим надзвичайно важливим документом
стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожному громадянину
нашої держави. Давайте сподіватися на краще
майбутнє та разом створювати нову європейську
державу.
А мир і взаєморозуміння сприятимуть не лише
подальшій розбудові нашої державності, а й
становленню достатку в кожній сім'ї!
Зі святом Вас!

У квітні 2013 року Київський
університет права НАН України
традиційно взяв участь у роботі
XXIІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра
– 2013», яка проходила в Палаці
мистецтв «Український дім».
Метою проведення виставки є
залучення суспільного інтересу
до освіти, пропаганди досягнень
України у цій сфері, формування
єдиного освітнього простору.
Цього року на виставці представлені понад 100 українських

НОВИНИ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ

НОВИНИ УЖГОРОДСЬКОГО ІНСТИТУТУ

У РІ КУП НАНУ
ВІДБУВСЯ V КОНКУРС КРАСИ
«МІС ФЕМІДА — 2013»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН
УКРАЇНИ ПІДГОТУВАВ НОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ
ЗАКАРПАТТЯ

та 71 закордонний вищий навчальний заклад – серед яких представники навчальних закладів та
організацій з Республіки Польща, Російської Федерації, Чеської
Республіки, Канади, Французької
Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина,
Швейцарської Конфедерації, Держави Ізраїлю, Італійської Республіки, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки тощо.
Під час виставки проведено 69
різноманітних заходів: інтерактивні тренінги для молоді, презентація інноваційних розробок,
обмін досвідом щодо модернізації системи освіти відповідно
до вимог Болонської конвенції,
семінари, «круглі столи», обговорення актуальних проблем
навчально-виховного процесу.
Учасники виставки мали змогу
взяти участь у конкурсі по ноНАШІ ПЕРЕМОГИ
КУП НАНУ ВИБОРОВ «ГРАН-ПРІ»
НА ВИСТАВЦІ
«ОСВІТА ТА
КАРʹЄРА — 2013»

мінаціях: Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні
технології; Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки; Науково-дослідна діяльність
навчального закладу; Профорієнтаційна робота серед молоді;
Розвиток матеріально-технічної
бази навчального закладу; Кращий дизайн офіційного сайту
вищого навчального закладу;
Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі; Інформаційні
IT-технології у вищому навчальному закладі.
Склад журі конкурсу – представники Науково-методичного
центру вищої освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України та представники правління Товариства «Знання» України.
Продовження див. на стор. 17

КРОК ДО
ПРЕКРАСНОГО
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ВИСТАВКА
КАРТИН А. СІДЕНКО

СТОРІНКА РЕКТОРА
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Розбудова української держави, запровадження правових
і ринкових реформ
набули високої актуальності проблем
перебудови існуючої
системи підготовки
юриста. У цьому контексті важливою вбачається роль вищої
юридичної освіти,
як основного інструменту, за допомогою
якого юрист отримує
ЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ
не лише належну
БОШИЦЬКИЙ —
ректор Київського універси професійну кваліфікацію, а й виховує у
тету права НАН України,
професор, заслужений юрист собі професійні ідеали, повагу до права
України
та свободи людини
відповідно до Рекомендацій Ради Європи щодо
свободи здійснення юридичної професії. Основною метою сучасної вищої юридичної освіти
має стати підготовка професіоналів, які додержуються принципу верховенства права, є запорукою у прагненні до демократії, побудови правової держави, що вимагає докорінних вимог до
змісту та якості юридичної освіти.
Сучасна юридична освіта виступає явищем
досить складним та багатогранним. У цьому
контексті завдання КУП НАНУ полягають,
насамперед, у тому, щоб надати студентам
повноцінні юридичні знання з навчальних
дисциплін, а також надати їм навичок вмілого
застосування теоретичних положень під час
практичної діяльності. Однак, лише безперервне
удосконалення своїх знань та збагачення їх
досягненнями теорії та практики є ключем до
успіху в діяльності кожного юриста.
Завершився ще один навчальний рік. Які
результати роботи колективу у цей період, та
що очікуємо від наступного року. Насамперед,
приємно констатувати, що вуз досяг рівня коли
кожен студент отримує можливості реалізації
наукового і творчого потенціалу. Наші зусилля
скеровані саме на підготовку правознавця з
глибокими класичними знаннями у галузі
юриспруденції та виховання особистості,
фахівця з високими морально-етичними
якостями, патріота своєї країни та професії.
У цілому колективу вдалося досягти
стабільності у забезпеченні студентами
можливості навчання орієнтованого на
формування освіченої, гармонійно розвиненої
молодої людини, яка здатна постійно оновлювати
свої фахові знання. Для забезпечення цієї мети
ми широко використовуємо сучасні надбання
у сфері вітчизняної та європейської освіти,
впроваджуємо новітні інформаційні технології
навчання, креативні педагогічні та науковометодичні досягнення.
Сьогодні університет – це динамічний
креативний вищий навчальний заклад який
забезпечує
комплексність
у
підготовці
висококваліфікованого фахівця-юриста на
основі поєднання досягнень освіти і науки. Тому
у 2012–2013 навчальному році ми постійно
удосконалювали форми і методи своєї роботи,
поліпшували умови праці як співробітників, так
і умови для навчання студентів.
Поєднуючи
принципи
наукового,
пізнавального, інформаційного та методичного
забезпечення, ми намагалися створити умови
для можливості творчого опанування та
осмислення отриманих студентами знань, а
також спонукали їх до науково-дослідницької
діяльності. З огляду на це були вдосконалені
навчальні плани і програми підготовки
фахівців, впроваджені у навчальний процес
нові актуальні спецкурси, які викладають
висококваліфіковані
фахівці
у
галузі
права. Насамперед, це такі спецкурси як:
конституційна юстиція, судовий захист у
кримінальній юстиції, інститут конституційної
скарги України, космічне право, морське право,
захист прав і свобод людини тощо.
Хочу відзначити й оптимізацію нашої роботи
в контексті підготовки магістрів за спільними
магістерськими програмами з Варненським
вільним
університетом
«Чорноризця
Храбра» (Болгарія): «Право Європейського
Союзу» та «Міжнародне право і безпека».
Ми залишаємось єдиним вишем України,
який реалізує спільні магістерські програми
з міжнародного права з цим університетом.
У 2013–2014 навчальному році планується
розширення переліку магістерських програм.
Важливим і визначальним етапом розвитку
Університету та організації навчання є ліцензування
та акредитація напрямів підготовки, за якими
здійснюється підготовка фахівців у навчальному
закладі. Хочу зазначити, що в цьому навчальному
році ми розпочали роботу по ліцензуванню
підготовки
магістрів
за
спеціальністю
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«Інтелектуальна
власність»,
і
молодших
спеціалістів за спеціальністю «Правознавство»
у коледжі, який плануємо відкрити з наступного
навчального року на Рівненщині.
Варто нагадати, що КУП НАНУ був першим
в Україні університетом, який у 2007 році
започаткував впровадження майстер-класів у
сфері юриспруденції, як сучасної інноваційної
форми навчання студентів. Ми посилили
активність цього напрямку роботи вузу та
запросили до співпраці відомих вітчизняних
й іноземних фахівців різних галузей права,
авторитетних юристів-практиків. Упродовж
навчального року студенти мали змогу
прослухати майстер-класи таких визнаних в
Україні та світі правознавців як: директора
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, академіка НАН України Ю.
Шемшученка; Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини (1996–2012 рр.)
Н. Карпачової; голови Союзу юристів України,
президента Всесвітньої організації юристів В.
Євдокимова; заступника голови Парламенту
Грузії Г. Барамідзе; директора відділу з
питань співробітництва з деякими країнами
Європи та Азії Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (Швейцарія) М.
Свантнера; директора Міждисциплінарного
інституту Університету Порто (Португалія)
Паоло да Кунья; директора Морського
інституту Університету м. Гент, завідувача
кафедри міжнародного морського права
Гентського університету (Бельгія) Е. Сомерса;
генерального секретаря Євразійського офісу
Федерації всесвітнього миру (Франція) Ж.
Маріона; декана юридичного факультету
Варненського
вільного
університету
«Чорноризця Храбра» (Болгарія) П. Хрістова;
ректора Університету національного та
світового господарства (Болгарія) С. Статева;
президента Асоціації міжнародного права,
директора Інституту держави і права НАН
Республіки Молдова О. Буріана; доктора
права, викладача Метропольного університету
в Празі (Чеська Республіка) П. Кліми та інших.
Майстер-класи були спрямовані на підвищення
якісного рівня вищої юридичної освіти
та посилення її конкурентоспроможності,
привабливості й ефективності. На наступний
навчальний рік заплановано майстер-класи
Надзвичайного і Повноважного Посла
Ісламської Республіки Іран в Україні А. Гасемі
Алі-Абаді; Надзвичайного і Повноважного
посла Швейцарії в Україні К. Шьоненбергера;
першого секретаря Посольства Республіки
Білорусь в Україні О. Жуковця; радника І класу,
керівника Консульського відділу Посольства
Угорської Республіки в Україні Я. Колларі та
багатьох інших. Ці майстер-класи надзвичайно
будуть корисними для студентів факультету
міжнародних відносин.
Одним із новітніх завдань навчального
року що завершився було створення
мультимедійних аудиторій для впровадження
інноваційних комп’ютерних технологій, які
повинні відповідати викликам сучасного
інформаційного суспільства, що сприяють
високому рівню якості юридичної освіти.
Використання комп’ютерів для контролю
знань є економічно вигідним та забезпечить
підвищення ефективності навчального процесу.
Вже введені в експлуатацію дві надсучасні
аудиторії: інтерактивного тестування та
інформаційно-комунікативних технологій, що
обладнані інтерактивними дошками, а також
комп’ютерами останнього покоління.
Інший
напрямок
використання
інформаційних
технологій
пов’язаний
з можливістю використання мережі для
здійснення віртуальних занять з різних
галузей права, можливістю спостерігати за
проведенням судових засідань та в режимі
он-лайн спілкуватися з викладачами з інших
університетів як в Україні, так і за кордоном,
проведення он-лайн майстер-класів видатних
вітчизняних та зарубіжних науковців як у
самому університеті, так і за його межами,
наукових конференцій з трансляцією у мережі
Університету та світовій мережі Інтернет.
Тому важливою новелою наступного 2013–
2014 навчального року є системні заходи,
спрямовані на підвищення інформаційної
компетентності студентів КУП НАНУ,
які необхідні для якісного освоєння всіх
профільних навчальних предметів. У ширшому
сенсі слова підвищення компетентності
формується як відповідь на виклик XXI
ст., тобто як компетенція, якою мають бути
оснащені молоді європейці. Опанування
комп’ютерної
культури,
формування
інформаційної компетенції студентів є
необхідною умовою включення молодого
покоління у світовий інформаційний простір.
У лекційних аудиторіях, читальних залах
бібліотеки було підключено WI-FI, що дало

можливість студентам отримувати доступ
до нормативно-правової бази через мережу
Інтернет, у тому числі під час занять.
Національною програмою «Освіта. Україна
XXI століття» передбачено забезпечення
розвитку освіти на основі нових прогресивних
концепцій, запровадження у навчальний
процес новітніх педагогічних технологій та
науково-методичних досягнень, створення
нової системи інформаційного забезпечення
освіти. Дистанційне навчання у системі
вищої освіти України стрімко розвивається.
Завдяки сучасним технологіям цей процес
має позитивну динаміку та ефективні
результати. Нині дистанційна освіта – це
найбільш перспективна форма заочного
навчання з використанням сучасних технічних
засобів зв'язку та передачі інформації, а
технології дистанційного навчання можна
використовувати як в усіх формах навчання
(очна, вечірня, заочна, очно-заочна), так і в усіх
типах навчання (перша освіта, друга освіта,
перепідготовка й перекваліфікація кадрів,
семінари, тренінги тощо). Забезпечуючи
свободу вибору місця, часу та темпу
навчання за допомогою сучасних технологій
та мультимедіа, дистанційне навчання
надає молоді, яка неспроможна поєднувати
навчання з роботою або проживає у глибинці,
можливість отримати повноцінну освіту;
особливу роль дистанційне навчання відіграє
для надання освіти особам з обмеженими
можливостями,
військовослужбовцям,
безробітним тощо. Крім того, за оцінкою
світових освітніх систем дистанційне навчання
заощаджує значні кошти порівняно з іншими.
Дистанційне навчання пропонує студентам
оперативно
отримувати
консультації
викладача, інформацію про терміни складання
заліків та екзаменів, перебуваючи у різних
точках світу. Сучасні мультимедіа дозволяють
зробити процес дистанційного навчання
зрозумілим, наглядним, доступним, який
нічим не поступається традиційним формам
спільної роботи викладачів і студентів.
Як зазначається у проекті Концептуальних
засад розвитку електронної освіти в Україні,
одним із інструментів розвитку інформаційного
суспільства є електронна освіта, впровадження
якої сприятиме створенню умов для оновлення
форм, засобів, технологій та методів
викладання дисциплін і розповсюдженню
знань; розширенню доступу до освіти всіх
рівнів з урахуванням можливостей побудови
власної траєкторії навчання; розвитку в
учнів навичок ХХІ століття. Реалізація
Концепції дає змогу поліпшити якість освіти,
розробити механізм забезпечення її стійкого
інноваційного
розвитку,
варіативності,
індивідуалізації та персоналізації навчання;
створити та використовувати у навчальному
процесі сучасні цифрові освітні ресурси та
організовувати ефективний доступ до них через
мережу Інтернет; розвинути інформаційну
взаємодію та інтегрувати навчальні заклади у
світовий інформаційний освітній простір.
Дистанційне навчання у КУП НАНУ,
започатковане у грудні 2004 року, ми намагалися
модернізувати.
Сьогодні
дистанційно
отримати освіту можна за двома юридичними
спеціальностями: міжнародне право та
правознавство. Хоча є абсолютно зрозумілим,
що організація навчального процесу за
дистанційною формою навчання потребує
постійного удосконалення. Тому це залишається
пріоритетним завданням у наступному
навчальному
році.
За
інформаційними
технологіями КУП НАНУ завжди був і
залишається креативним вишем, який підтримує
інноваційні форми і методи навчання.
В останні роки в усьому світі спостерігається
тенденція зростання ролі вищої освіти. У
зв’язку з цим цілком можливо пояснити велику
зацікавленість громадськості до діяльності
вищих навчальних закладів. З цього випливає
важливість внутрішнього аналізу діяльності
усіх структурних підрозділів університету,
факультетів, кафедр та відділень (відділів),
моніторинг основних показників діяльності,
які лягають в основу ранжування вищих
навчальних закладів як Міністерством освіти
і науки України, так і іншими вітчизняними
і міжнародними експертними групами.
Ми добре усвідомлюємо, що входження
рівноправними учасниками до європейського
науково-освітнього простору визначається
не лише додержанням формальних вимог,
а й відповідністю університетської освіти
найвимогливішим міжнародним стандартам.
У нещодавно опублікованому рейтингу
вишів «Компас», в якому впродовж шести
років беруть участь вищі навчальні заклади, які
готують фахівців таких напрямів, як: «Бізнесекономіка»,
«Архітектура-будівництво»,
«Право»,
«ІТ»
та
інженерно-технічні

спеціальності, КУП НАНУ посів місце у десятці
лідерів вищої школи. Хочу акцентувати увагу,
що діяльність 239 вищих навчальних закладів
України в межах рейтингу аналізували та
оцінювали випускники, компанії-роботодавці
та представники компанії-експертів, що у
свою чергу, свідчить про об’єктивність та
неупередженість рейтингу в цілому.
У 2012–2013 навчальному році невід’ємною
складовою
діяльності
університету
є
науково-дослідна робота, яка спрямована на
задоволення
потреб
навчально-виховного
процесу та здійснювалася з метою інтеграції
наукової, навчальної і виробничої діяльності
в системі вищої юридичної освіти. Згідно з
Планом дій щодо забезпечення якості вищої
освіти України та її інтеграції в європейське та
світове співтовариство, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України, основними
принципами, які обумовлюють розвиток вищої
освіти в Україні в рамках Болонського процесу
є: створення інноваційного простору на основі
освітньої і наукової підтримки; адаптація системи
вищої освіти до норм, стандартів і основних
принципів європейського простору вищої освіти;
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 закладені
в основу активізації наукової діяльності нашого
університету. Ми активно продовжуємо
традиції попередніх років щодо проведення
шести міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференцій, таких як: «Наукові
читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького»,
«Сучасні проблеми правової системи
України», «Законодавство України: проблеми
та перспективи розвитку», «Європейська
юридична освіта і наука: студентський вимір»,
«Актуальні проблеми правотворення в сучасній
Україні», «Сучасні проблеми гуманітаристики:
комунікативні та педагогічні стратегії». Три
останні, як правило, проходять на базі наших
відокремлених підрозділів у Рівненському й
Ужгородському інститутах.
Хочу підкреслити, що КУП НАНУ системно
підходить до питання інтеграції в європейське
та світове освітянське співтовариство, яке
виражається в поступовому розвиткові
співробітництва з відомими зарубіжними
університетами, організаціями, асоціаціями,
агентствами, фондами й установами.
Результатом такої співпраці у 2012–2013
навчальному році була плідна співпраця КУП
НАНУ з іноземними закладами та установами
по реалізації низки міжнародних проектів,
проведення конференцій, участі наших
працівників у різноманітних міжнародних
програмах, що в цілому надає можливість
розширювати
кордони
міжнародного
співробітництва. Зокрема, у жовтні 2012 року,
на базі КУП НАНУ, спільно з Асоціацією
юристів Російської Федерації, Асоціацією
юридичних вузів Російської Федерації було
проведено Міжнародну науково-практичну
конференцію «Сучасні парадигми юридичної
компаративістики
в
аспекті
розвитку
національних правових систем».
Поряд з цим, в рамках реалізації договору
про співпрацю з Асоціацією міжнародного
права Республіки Молдови в КУП НАНУ, у
листопаді 2012 року проведено міжнародний
«круглий стіл» на тему: «Співробітництво
в Причорноморському регіоні: тенденції і
перспективи» за участю провідних науковців
України та Молдови.
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 продовжували свою роботу
наші науково-дослідні центри та лабораторії,
зокрема, Центр політологічних, гуманітарних
та прикладних досліджень, Науково-дослідна
лабораторія з права біоетики та медичного
права, Сектор права інтелектуальної власності,
Сектор екологічного права, кожний із яких
покращив власні наукові здобутки. Також у
2012–2013 навчальному році було створено
сектор міжнародного морського права, який
став ініціатором та організатором проведення
11 грудня 2012 р. Міжнародної науковопрактичної конференції «Міжнародно-правові
проблеми сучасного торговельного права». Під
час проведення конференції обговорено сучасні
теоретичні та практичні проблеми правового
регулювання торговельного мореплавства.
Поряд з цим, необхідність здійснення науководослідної діяльності студентів університету
керівництвом сприймається як аксіома,
оскільки характерною особливістю вищої
освіти є органічне поєднання навчального та
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наукового процесів, що сприяє підвищенню
якості підготовки фахівців з вищою освітою,
поглибленому вивченню програмного матеріалу,
розвитку наукового мислення і творчого підходу
до вирішення теоретичних та практичних
завдань майбутньої діяльності. З метою
підвищення зацікавленості майбутніх студентів
до юридичної освіти та науки, КУП НАНУ став
ініціатором проведення конкурсу наукових робіт
ім. В.М. Корецького для учнів 11-х класів «Права
людини в сучасному світі: погляд молоді».
Важливою складовою у системі підготовки
майбутніх науковців вищих навчальних закладів
є організація залучення студентів до науководослідної діяльності через публікації наукових
робіт, що відкриває можливості до розкриття
творчого потенціалу особистості. Процес
підготовки наукових публікацій та публічних
виступів формує професійно значущі вміння
та навички. Саме через таку форму наукової
роботи студенти мають можливість виявити
власний творчий підхід у висвітленні обраної
тематики та продемонструвати самостійне
інноваційне осмислення отриманих знань. З
метою реалізації саме цієї мети в Часописі
КУП НАНУ була започаткована рубрика
«Студентська трибуна», яка надає можливість
публікувати студентські наукові доповіді.
Саме у 2012–2013 навчальному році були
закладені інтелектуальні, організаційні та
фінансові інвестиції у розвиток університетської
бібліотеки, яка є предметом нашої особливої
гордості. Її фонди постійно збільшуються і вже
нараховують понад 130 тис. друкованих видань
та понад 2 тис. найменувань електронних
документів. Сьогодні це одне з найсучасніших
університетських
зібрань
юридичної
літератури в Києві. Велике наукове значення
має 17-тисячний фонд періодичних видань
та наукових збірників, в якому зберігаються

не лише вітчизняні видання юридичного
спрямування, а й фундаментальні зарубіжні
правові журнали. Інновацією діяльності
університетської бібліотеки стало широке
використання електронного каталогу, який
налічує понад 30 тис. бібліографічних записів.
Для поширення серед студентів, аспірантів
та викладачів університету новин з наукових і
студентських галузей та з метою інформування про креативні заходи вузу і нові видання, у
2009 році засновано університетський інформаційно-аналітичний вісник «Калейдоскоп
університетських подій».
Після неодноразового візиту і виступу з
майстер-класами директора відділу з питань
співробітництва у деяких країнах Європи та
Азії, Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (Швейцарія) М. Свантнера, у цьому
році КУП НАНУ отримав бібліотеку-депозитарій
Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(WIPO). Відкриття першої та єдиної в Україні
бібліотеки-депозитарію здійснено в рамках
програми «WIPO Publications Depository
Library Program» та покликано сприяти
глибшому ознайомленню фахівців у галузі
інтелектуальної власності з діяльністю ВОІВ,
питаннями правового регулювання та захисту
інтелектуальної власності.
У сучасному бурхливому світі успішний вуз не
може ефективно розвиватися без перспективної
стратегії міжнародної діяльності. Університет
інтенсивно розширює та поглиблює закордонні
контакти, сприяє розвитку міжнародного
співробітництва у сфері освіти та науки. Для нас
вже традиційним є систематичні візити іноземних
науковців, які проводять майстер-класи, беруть
участь у семінарах, «круглих столах» організованих
вузівцями міжнародних конференцій.
Міжнародна освітня та наукова робота
активно здійснюється в рамках укладених

угод про співпрацю, основними положеннями
яких є обмін науковим досвідом, спільна
дослідницька діяльність, обмін науковою
літературою, перспективи впровадження
міжнародних магістерських програм з
отримання подвійного диплому.
Прикладом цього є укладення 17 Меморандумів
про співпрацю з такими закладами як: Гентським
університетом (Бельгія), Університетом національного та світового господарства (Болгарія),
Ростовським державним економічним університетом (Російська Федерація), Асоціацією
юридичних вузів (Російська Федерація),
Кавказьким міжнародним університетом (Грузія),
Гданським та Жешовським університетами
(Польша), Сегедським університетом (Угорщина)
та рядом інших.
На Міжнародній спеціалізованій виставці
«Освіта та кар’єра – 2013», яка проходила
11–13 квітня 2013 року ми вибороли Гран-прі
в номінації «Міжнародне співробітництво у
галузі освіти і науки». Гадаю, це є висока оцінка
діяльності усього колективу КУП НАНУ.
Як вже зазначалося вище, посилення
соціального захисту та соціальної підтримки
викладачів і студентів, розвиток університетської
соціальної
інфраструктури,
розвиток
і
модернізація
матеріально-технічної
бази
навчального процесу та наукових досліджень,
забезпечення фінансової стійкості університету
залишались основними завданнями перспективного розвитку Університету протягом
поточного року. Підвищена увага приділялася
роботам у Рівненському інституті. Було
приведено будівлю інституту в належний стан.
Це потребувало значних матеріальних витрат,
оскільки капітальний ремонт проводився не
лише у навчальних приміщеннях, а й в кімнатах
гуртожитку. У жовтні 2012 року відбулося
урочисте відкриття відремонтованого корпусу

навчального закладу – непримітна будівля
перетворилася на гарний та солідний навчальний
заклад. Наразі на базі Рівненського інституту,
Рівненська обласна державна адміністрація
постійно проводить свої заходи. Ми й надалі
продовжуватимемо облаштування території
навколо корпусу.
Внаслідок модернізації будівлі основного
корпусу в Києві, на другому поверсі було
облаштовано чотири мультимедійні аудиторії,
відкрито ще один корпус на території КУП НАНУ
в якому розмістилася юридична клініка «Фенікс»,
студентський парламент, сучасний копі-центр
та студентське Інтернет-кафе. З наступного року
працюватиме книжковий магазин. Також було
підготовлено ескізний проект реконструкції
центрального входу навчального корпусу,
господарських споруд та навчально-бібліотечного
корпусу на території університету.
Окремо хочу відзначити, що у поточному році
завершено будівництво університетського храму
на честь Преподобного Нестора Літописця.
Сьогодні ми працюємо над підготовкою
необхідних документів для внесення храму до
загального реєстру церков та якнайскорішого
введення його в експлуатацію.
Хочу також підкреслити, що незважаючи на
солідні здобутки колективу КУП НАНУ в 2012–
2013 навчальному році, ми працюватимемо на
більш вагомі результати. Це відбуватиметься
завдяки креативному підходу до комплексного,
системного та методичного пошуку шляхів
удосконалення розвитку університету та
оперативного впровадження нових ефективних
ідей
модернізації
освітньої,
наукової,
інформаційної, виховної та міжнародної
діяльності вузу до сучасних вимог європейської
освіти. І в цьому аспекті, без сумніву, ефективним
та успішним повинен бути й процес розвитку
національної юридичної освіти.

МАЙСТЕР-КЛАСИ

МАЙСТЕР-КЛАС ГОЛОВИ СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ В. ЄВДОКИМОВА

Після майстер-класу зі студентами

В рамках реалізації концепції майстеркласів відбувся майстер-клас голови Союзу юристів України, президента Всесвітньої організації юристів В. Євдокимова на
тему: «Конституційна реформа в Україні».
На майстер-клас зібралися студенти
та науково-педагогічні працівники КУП
НАНУ.
Ректор університету, професор Ю.
Бошицький познайомив аудиторію
з
професійною
діяльністю
В.
Євдокимова та зазначив, що Валерій
Олександрович є не лише всесвітньо
відомим правником, а й відомим
теоретиком у галузі конституційного та

МАЙСТЕР-КЛАС ПОСЛА ШВЕЙЦАРІЇ В
КРІСТІАНА ШЬОНЕНБЕРГЕРА
18 березня 2013 року в КУП НАНУ відбувся
майстер-клас Надзвичайного і Повноважного
Посла Швейцарії в Україні К. Шьоненбергера.
На початку лекції ректор КУП НАНУ,
професор Ю. Бошицький, познайомив аудиторію
з біографією пана Посла. З 2008 по 2011 рік
Крістіан Шьоненбергер був керівником спеціальної
міжгалузевої робочої групи з питань ядерного
роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї
при Федеральній адміністрації Швейцарії. У 2007–
2008 рр. очолював виконання проектів з кадрової
політики в Департаменті персоналу Федерального
департаменту закордонних справ Швейцарії. А
також він був заступником посла в Посольстві
Швейцарії у Відні (2002–2007 рр., Австрія),
заступником начальника Управління економічного
співробітництва у Федеральному департаменті
закордонних справ Швейцарії (1997–2002 рр.)
та заступником посла у Посольстві Швейцарії
в Сеулі (1994–1997 рр., Корея). Входив до складу
делегації Швейцарії на переговорах про створення
Європейського економічного простору (1990–1994
рр.) та був дипломатичним співробітником
Швейцарської місії в Європейському Союзі в
Брюсселі (1988–1989 рр.). На дипломатичну
службу до Федерального департаменту
закордонних справ Швейцарії вступив у 1988 році.
Пан Посол отримав ступінь доктора технічних

Під час майстер-класу
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наук у Федеральній вищій технічній школі Цюріха,
а до цього – диплом магістра в університеті ім.
Лаваля в Квебеці. Протягом п’яти років був членом
дослідницької групи лауреата Нобелівської премії
Ріхарда Ернста.
На майстер-класі, який був присвячений
темі: «Міжнародні відносини між Швейцарією
та Україною. Політична система Швейцарії»,
були присутні: керівник проектів Посольства
Швейцарії в Україні О. Чернеженко, проректор
з гуманітарної освіти та виховної роботи КУП
НАНУ Г. Левківська, декан міжнародного
факультету М. Дей, декан юридичного факультету
М. Короленко, завідувач кафедри іноземних мов В.
Крепель, завідувач відділом міжнародних зв’язків
та грантів І. Єдгарова, а також професорськовикладацький склад та студенти вузу.
Пан Посол акцентував увагу присутніх на
розвитку міжнародних відносин між нашими
країнами, до речі у 2012 році відбувались
урочистості з нагоди 20-ої річниці встановлення
дипломатичних відносин між Швейцарією та
Україною. Були розглянуті питання федералізму,
прямої демократії та цивільного суспільства.
Загально відомим є той факт, що відповідно
до державного устрою Швейцарія є федеративною парламентської республікою, форма уряду
якої визначена у Конституції для конфедерації і
кантонів. Кожен кантон має власну
конституцію, парламент, уряд та суд.
Федеративна конституція надає лише
обмежену, чітко визначену владу конфедерації.
Щодо міжнародної політики, то
Швейцарія є членом ЄАВТ, МВФ,
Світового Банку, МБРР, ОБСЄ та
Організації економічної співпраці й розвитку, Ради Європи, ЄКА,
МФКК. Країна є своєрідним міжнародним центром, який слугує штабквартирою для провідних світових
установ.
Відкрита лекція проводилась в інтерактивному режимі, студенти задавали цікаві питання на які пан Посол
радо давав відповіді.

кримінального права.
У своїй доповіді В. Євдокимов наголосив на
тому, що роль юристів у забезпеченні верховенства
права, розбудові правової демократичної
держави можлива лише за умови проведення
конституційної реформи в Україні.
Наразі немає жодної сфери державної діяльності,
яка могла б обійтися без
конституційного
врегулювання правової підтримки, не кажучи
про забезпечення закріплених у Конституції
основоположних прав та свобод людини. Указом
Президента України від 17 травня 2012 року
створена Конституційна асамблея, яка проводить
підготовчу аналітичну роботу щодо концептуального
визначення необхідних змін до Конституції.

Визначальним для конституційних механізмів
є верховенство «влади народу», яке повинно бути
закріплене в нормах основного закону і реалізоване в
усіх сферах функціонування суспільства і держави.
На сьогоднішній день наша держава не виконує
прямо прописаних у Конституції зобов’язань у
соціальній сфері. Звідси безпосередньо виникає
потреба посилення та чіткого закріплення на
конституційному рівні соціальної спрямованості
державної діяльності, відповідальності держави
перед людиною.
Студенти та викладачі університету щиро
вдячні ректорові, професорові Ю. Бошицькому за організацію майстер-класу, проведеного
В. Євдокимовим.

У КУП НАНУ ПРОЙШОВ ЦИКЛ МАЙСТЕР-КЛАСІВ
ДОКТОРА ПРАВА ПАВЛА КЛІМИ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
З 2 по 3 квітня 2013 року в
рамках реалізації концепції
майстер-класів у КУП НАНУ
пройшов цикл майстер-класів
члена
Асоціації
правників
Чеської Республіки, викладача
Метропольного
університету
в місті Прага, доктора права
П. Кліми, який перебував в
Україні на запрошення ректора
КУП
НАНУ,
заслуженого
юриста України, професора Ю.
Бошицького.
Майстер-класи розпочались з вітального слова декана факультету
міжнародних відносин М. Дей, яка
ознайомила аудиторію з біографіЗнайомство з аудиторією
єю почесного гостя КУП НАНУ.
Зокрема, пан Кліма відвідував багато правничих та мовних курсів за кордоном. З 2011 року – член Асоціації правників Чеської Республіки, відтоді працює адвокатом у власній адвокатській конторі. На даному етапі його практика сфокусована на сферах цивільного, кримінального, конституційного та торгівельного права. Крім того, з
2011 року він викладає право ЄС в Університеті «Метрополітен» у місті Прага (Чеська Республіка).
На лекціях були присутні студенти факультету міжнародних відносин та співробітники університету.
Під час лекцій пан Кліма зазначив, що першого травня 2004 року Чеська Республіка стала членом
Європейського Союзу, а з огляду на євроінтеграційний курс України чеський досвід гармонізації
законодавства та впровадження реформ є надзвичайно важливим. Отже, під час майстер-класу було
обговорено низку питань стосовно
змін у Чеській Республіці після вступу до ЄС.
У рамках лекцій студенти та співробітники КУП НАНУ отримали
можливість ознайомитись з політичною системою сучасної Чехії, а також із системою державного управління. Особливу увагу було звернено
на процедурні питання розроблення,
експертизи, погодження та прийняття нормативно-правових актів.
Питання, які висвітлювались
чеським гостем, викликали зацікавлення та активно обговорювались присутніми.
Під час майтер-класу
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КУП НАНУ ПРОВІВ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ,
ЯКА ПРОХОДИЛА В СЛОВАЧЧИНІ ТА УГОРЩИНІ
Робота характеризувалась активним
обговоренням доповідей, виробленням
практичних рекомендацій. Також, у рамках
роботи конференції проходила Міжнародна
виставка-конкурс наукових і навчальних
досягнень учасників та Міжнародна науковопрактична конференція студентів, аспірантів
та докторантів «Пріоритетні напрями
досліджень на шляху розкриття потенціалу
нової генерації науковців європейської вищої
школи».
Плідна робота учасників конференції
завершилася
цікавою
культурною
програмою, яку запропонували гостинні
словацькі та угорські колеги, що дало змогу
ознайомитись з культурною спадщиною м.
Кошице та м. Мішкольц. Зокрема, учасники
конференції мали можливість пройтися
старими вулицями цих міст, познайомитися
з архітектурною та культурною спадщиною

словацького та угорського народів.
Логічним завершенням роботи конференції
стало нагородження переможців міжнародної
виставки-конкурсу студентських наукових
робіт та вручення міжнародних дипломів
за кращі наукові доповіді. Від Київського
університету права НАН України за кращу
наукову доповідь дипломи отримали: О.
Кулик ― студентка IV курсу юридичного
факультету та Т. Кортукова ― студентка III
курсу факультету міжнародних відносин. До
речі вже не в перше наш навчальний заклад
отримує диплом за кращу Міжнародну
науково-технічну виставку-презентацію.
Загалом всі учасники конференції відзначають доцільність проведення таких науково-практичних конференцій та високий рівень організації.

Фото на згадку учасників конференції

З 21 по 24 травня 2013 року Київський університет права Національної академії наук
України спільно з представниками Міністерства освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України,
Ужгородським національним університетом,
Закарпатським державним університетом,
Центральноєвропейською вищою школою
м. Скаліца (Словаччина), Мішкольським
університетом (Угорщина) та Академічним
товариством ім. М. Балудянського (Словаччина) провели Міжнародну науково-практичну
конференцію на тему: «Розвиток єдиного європейського освітнього простору: поєднання
зарубіжного досвіду з національними традиціями», яка пройшла одночасно у двох країнах, Словаччині та Угорщині.
У роботі конференції взяли участь провідні
науковці та освітяни різних навчальних
закладів України, Словаччини, Угорщини,
Румунії, Польщі, а також, провідні юристи,

економісти,
представники
технічних
спеціальностей та ІТ технологій.
Київський університет права НАН
України на конференції представляли: Ю.
Бошицький ― ректор університету; О.
Чернецька ― проректор з наукової роботи;
О. Сарських ― референт ректора, а також
студенти університету, зокрема, О. Кулик, О.
Кухаренко ― студентки IV курсу юридичного
факультету та Т. Кортукова ― студентка ІІІ
курсу факультету міжнародних відносин.
Робота конференції проходила в два
етапи: пленарне засідання та робота секцій.
Пленарне засідання розпочалося 22 травня в
актовому залі Мішкольського університету
(Угорщина), де кожен з почесних членів
президії мав нагоду привітати учасників з
початком роботи конференції та урочисто
відкрити захід.
23 травня секційну роботу було продовжено
вже у Словаччині.

Президія конференції під час відкриття

НОВІ ПАРТНЕРИ КУП НАНУ

Новий партнер КУП НАНУ — Державне підприємство
«Український інститут промислової власності»
21 березня 2013 року в приміщенні Київського університету права НАН України
відбулася зустріч ректора університету, професора Ю. Бошицького з директором
Державного підприємства «Український інститут промислової власності» Е. Мельник.
Від Українського інституту промислової власності на зустрічі також були присутні:
перший заступник директора І. Коваленко та начальник відділу зв’язків з громадськістю
та протокольних заходів Ю. Кучинський.
Користуючись нагодою ректор ознайомив гостей з діяльністю КУП НАНУ щодо високого
рівня матеріально-технічної бази університету.
Зустріч проходила в дружній обстановці, результатом якої стало урочисте підписання

зустріч ректора, професора Ю. Бошицького
з Президентом УСПП А. Кінахом

17 травня 2013
року в приміщенні
Торгово-промислової палати України,
де проходило чергове засідання Правління Українського
союзу промисловців та підприємців
(УСПП), відбулася
зустріч ректора КУП
НАНУ, професора
Ю. Бошицького з
президентом УСПП
А. Кінахом. Під час
зустрічі сторони обговорили перспективи подальшої співпПід час зустрічі
раці та досягли згоди
щодо підписання договору про співробітництво.
Велику зацікавленість у співпраці з Київським університетом права НАН України виразили й інші лідери УСПП. Зокрема, віце-президент УСПП, генерал-лейтенант Служби безпеки України, кандидат педагогічних наук, доктор юридичних наук, професор В.
Крутов запропонував провести цикл майстер-класів для студентів університету.

Знайомство з університетом

Угоди про співпрацю між КУП НАНУ та Державним підприємством «Український інститут
промислової власності».
Даний договір передбачає співробітництво у сфері права інтелектуальної власності за такими
напрямками: реалізація спільних проектів і розробок з актуальних проблем інтелектуальної
власності; спільна участь у міжнародних освітніх програмах; спільне проведення конференцій,
симпозіумів, конгресів, семінарів та інших заходів з питань інтелектуальної власності; взаємний
обмін бібліотечними фондами; спільне проведення літніх шкіл та залучення працівників ДП
«УІПВ» до проведення майстер-класів та лекцій для студентів КУП НАНУ.
На завершення зустрічі Юрій Ладиславович висловив упевненість у тому,
що підписання угоди сприятиме ефективнішому використанню наукового та
інтелектуального потенціалу партнерів.
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Після переговорів

НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ
У КУП НАНУ ВІДБУЛАСЯ ХIV
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
Другого квітня 2013 року в Київському університеті права НАН України відбулася
ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».
У роботі конференції взяли участь представники цілого ряду навчальних закладів та установ, а також вузів-партнерів університету, зокрема: Міністерство освіти і науки України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Центр гармонізації прав людини
та прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка; Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»; Національний університет «Одеська юридична академія»; Національна академія внутрішніх справ; Національна академія прокуратури України;
Національний авіаційний університет; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана; Київський
національний торговельно-економічний університет; Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського; Запорізький національний технічний університет; Український
державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; Чернігівський державний технологічний університет; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України;
Університет економіки та права «КРОК»; Відкритий міжнародний університет «Україна»;
Київський професійно-педагогічний коледж ім. А. Макаренка; Полтавський кооперативний
технікум; прокуратура Кіровоградської області; виконавчий комітет Луцької міської ради;
ТОВ «Європейський культурно-політичний центр».
З вітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні звернувся ректор Київського університету права НАН України, професор, заслужений юрист України Ю. Бошицький, в якому, зокрема, зазначив, що вже чотирнадцятий рік поспіль КУП
НАНУ проводить Науково-практичну конференцію «Законодавство України: проблеми
та перспективи розвитку».
Незважаючи на те, що в Україні створена нормативно-правова база, яка складає десятки тисяч
нормативно-правових актів, проблема вдосконалення законодавства України відчутна і сьогодні. Проголошення України, двадцять років назад, суверенною та незалежною державою призвело до необхідності формування власної національної правової системи із притаманними їй
особливостями та характеристиками. Але, якщо проаналізувати законодавчі акти першого десятиліття незалежності, досить велика їх кількість має декларативний та узагальнений характер.

Учасники конференції

Для сучасного стану правотворення характерним є зростання ролі національного законодавства, як основної форми зовнішнього виразу права в цілому, що власне є цілком
об’єктивним, зважаючи на сутнісні особливості національної правової системи України як
системи романо-германського типу. І саме тому, законодавство України відіграє ключову
роль у процесі правового регулювання суспільних відносин, оскільки забезпечує відображення потреб суспільства та держави. Якість та ефективність національного законодавства
повинна забезпечувати гармонійний розвиток суспільства, не допускати появи кризових
явищ у різноманітних сферах суспільних відносин та забезпечувати послідовність розвитку державності в трансформаційних умовах, характерних для більшості сфер життєдіяльності суспільства і держави. І саме тому, незважаючи на те, що конференція за даною проблематикою проводиться вже в чотирнадцятий раз, її актуальність не викликає сумнівів.
До учасників конференції з привітальним словом звернувся доцент приватного університету «Метрополітен» у м. Прага (Чеська Республіка), член Асоціації юристів
Чехії, доктор юридичних наук П. Кліма, в якому, зокрема, зазначив про необхідність
гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу.
На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи вітання від Президента Національної академії наук України, академіка Б. Патона; академіка-секретаря відділення історії, філософії та права НАН України, академіка НАН України О. Онищенка; голови
Союзу юристів України, президента Всесвітньої організації юристів В. Євдокимова.
У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімались актуальні питання проблем розвитку національного законодавства, зокрема: «Проблеми вдосконалення законодавчої техніки в сучасній Україні» К. Волинка – кандидат юридичних наук, доцент; «Свобода
сторін у наданні суду своїх доказів у кримінальній юстиції України: проблеми та перспективи»
М. Короленко – кандидат юридичних наук, професор; «Охороноздатність матеріалів, розміщених у мережі Інтернет, відповідно до авторського права» О. Рассомахіна – кандидат юридичних
наук; «Тезаурус з теорії інформаційно-психологічного протиборства і війни – основа понятійного апарату для законотворчої діяльності у сфері забезпечення інформаційної безпеки України»
А. Кузьменко – кандидат юридичних наук, доцент; «Конституція України – основа правотворчого та правозастосовчого процесу» О. Чернецька – кандидат юридичних наук, доцент та ін.
Робота науково-практичної конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, у дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих учених, так і студентської молоді.
Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну
думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами
конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.
За результатами роботи учасники конференції були відзначені та нагородженні Дипломами за науково-обґрунтоване дослідження проблем національного законодавства.
Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем національної системи законодавства, які характерні для сучасного стану функціонування та розвитку суспільства, держави та права, надали можливість присутнім на ХIV Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» напрацювати
та схвалити рекомендації, які будуть розповсюджені по провідним установам України.

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
З НАГОДИ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

ГІОРГІ БАРАМІДЗЕ

Під час обговорення доповіді

11 квітня 2013 року відбулось урочисте засідання Вченої ради з нагоди присвоєння почесного
звання «Doctor Honoris Causa КУП НАНУ» віце-спікеру Парламенту Грузії, пану Г. Барамідзе.
Хотілося б зазначити, що станом на 2013 рік такого почесного звання удостоєні, зокрема:
почесний професор КУП НАНУ М. Оніщук – доктор юридичних наук, Міністр юстиції
України (2007–2010 рр.); почесні доктори КУП НАНУ: А. Петерфалві – омбудсмен Угорського
Парламенту з питань захисту даних і свободи інформації (1996–2008 рр.), А. Скурбаті – радник
представництва ООН в Україні по правам людини, Г. Шамбек – президент Австрійської
Федеральної ради (1988, 1992, 1997 рр.), Ю. Кармазін – народний депутат України, Ю. Сєдих
– президент Товариства «Україна–Болгарія»; представники Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України: В. Семчик – головний науковий співробітник; В. Бабкін – провідний
науковий співробітник; Г. Мурашин – провідний науковий співробітник; В. Дурдинець –
радник Міністерства внутрішніх справ України, екс-прем’єр-міністр України, заслужений
юрист України; В. Батлер – доктор права, професор Пенсільванського університету (США);
Б. Банашак – директор Інституту конституційного права Вроцлавського університету, Радник
Омбудсмана Республіки Польща; Б. Борисов – почесний ректор Університету національного
та світового господарства м. Софія, директор Центру інтелектуальної власності (Болгарія);
Й. Конколі – доктор права, мер Муніципалітету с. Кехнець (Словаччина); Р. Арнольд –
професор Університету м. Регенсбург, завідувач кафедрою ім. Жана Моне (Німеччина).
У роботі Вченої ради взяли активну участь: Ю. Шемшученко – директор Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України, почесний ректор Київського
університету права НАН України; К. Іонеску – Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в
Україні; Г. Захарія – Радник-Посланник (політичні питання) Посольства Румунії в Україні; Д. Жаллуд
– Секретар і Консул Посольства Палестини в Україні; Г. Думбадзе – Головний радник Посольства
Грузії в Україні; К. Коваль – заступник голови Союзу юристів України, заступник голови
Національної асоціації адвокатів України, заслужений юрист України; О. Піддубчак – президент
Всеукраїнської громадської організації державного управління «Еліта держави», член громадських
рад при МЗС та Мінсоцполітики; Т. Чабанець – директор філії Українського центру інноватики
та патентно-інформаційних послуг ДП «Український інститут промислової власності» та ін.
Засідання відкрив ректор університету, професор Ю. Бошицький, який наголосив, що звання
«Doctor Honoris Causa Київського університету права НАН України» є найвищою почесною
відзнакою університету та присвоюється видатним науковцям, державним і громадським
діячам за значні досягнення в галузі юридичної науки, освіти та міжнародного співробітництва.
Усі присутні із зацікавленістю слухали наукову доповідь пана Г. Барамідзе на тему: «Методи
боротьби з корупцією в молодих демократичних державах: на прикладі Грузії», у якій він
висвітлив шляхи реформування в країні та їх ефективність, зміни у законодавстві, кадровій
політиці, методи боротьби з організованою злочинністю і корупцією у правоохоронних
структурах, а також міжнародну оцінку.
Факти, викладені у доповіді пана Барамідзе, викликали захоплення та жвавий інтерес у
присутніх, а також велику кількість запитань від членів Вченої ради КУП НАНУ, почесних
гостей церемонії та студентства.
Вітання членам Вченої ради КУП НАНУ, учасникам урочистого засідання та особисто
ректорові Ю. Бошицькому, а також новому почесному докторові Г. Барамідзе, – надіслали
почесні доктори університету, зокрема: професор Університету м. Регенсбург Р. Арнольд
(Німеччина), мер Муніципалітету с. Кехнець Й. Конколі (Словаччина) та голова представництва
Академії наук Польщі в Україні, професор Г. Собчук. Видатні науковці побажали нових здобутків
КУП НАНУ та успіхів пану Г. Барамідзе як почесному докторові, який сприятиме подальшій
інтернаціоналізації та розвиткові нових напрямків наукової, освітньої і міжнародної діяльності
університету.
На завершення церемонії почесний доктор КУП НАНУ Г. Барамідзе висловив упевненість у
розвитку взаємовигідної співпраці.

Вручення Г. Барамідзе відзнаки Почесного доктора КУП НАНУ від ректора Ю. Бошицького
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

УКРАЇНА – ІРАН: НОВИЙ РІВЕНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
Україна та Іран є давніми партнерами, історія
співробітництва яких розпочалася ще у часи
СРСР. А встановлення дипломатичних стосунків з
незалежною Україною у 1992 році відкрило цілий
спектр взаємин, особливо у напрямках надання
освітніх послуг, спільних наукових досліджень,
культурно-гуманітарного розвитку.
Про це говорили в КУП НАНУ 20 березня 2013 року
представники керівництва університету під час зустрічі
з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської
Республіки Іран в Україні, паном Акбаром Гасемі-Аліабаді,
який перебував з офіційним візитом в університеті
на запрошення ректора КУП НАНУ, професора Ю.
Бошицького. Також у заході взяли участь: проректор
з наукової роботи О. Чернецька, декан юридичного
факультету, заслужений юрист України М. Короленко,
декан факультету міжнародних відносин М. Дей, завідувач
відділу міжнародних зв’язків і грантів І. Єдгарова.
Під час зустрічі сторони наголосили на необхідності
встановлення двосторонніх відносин між КУП НАНУ
і відповідними ВНЗ Ірану та активізації міжнародного
співробітництва у сфері наукової юридичної думки,
створення умов для обміну науковцями обох держав і

РЕАЛІЗАЦІЯ СПІЛЬНИХ
МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ
У РАМКАХ СПІВРОБІТНИЦТВА
КУП НАНУ З ОСВІТНІМИ
І НАУКОВИМИ ЗАКЛАДАМИ
ПОЛЬЩІ

Під час візиту

П’ятого березня 2013 року на запрошення
ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького в
університеті з робочим візитом перебували: радник
Посольства Республіки Польща в Києві В. Вільк
та голова представництва Польської академії наук,
професор Г. Собчук.
Польща й Україна – історичні партнери у багатьох
напрямках діяльності. Тому під час зустрічі
сторонами було обговорено низку питань щодо
поглиблення співпраці між науковцями Польщі та
України, роль польських і українських наукових
товариств і закладів освіти та науки у формуванні
наукової думки нового формату.
Зокрема, почесні гості, які мали нагоду
познайомитись з діяльністю КУП НАНУ, були
приємно вражені високим рівнем матеріальнотехнічного, кадрового та наукового забезпечення
університету, динамікою міжнародної діяльності
і бездоганною репутацією нашого навчального
закладу в науковому й освітянському просторі
Європи. Як зазначив професор Собчук, саме за
цими критеріями польська наукова спільнота для
реалізації спільних практичних кроків надала
перевагу Київському університету права НАН
України, як лідеру юридичної наукової думки
та вищої освіти, який спроможний стабільно
розвиватись у напрямку інтернаціоналізації освіти
і забезпечувати проведення ґрунтовних наукових
досліджень світового рівня. Отже, польська сторона
запропонувала КУП НАНУ стати співорганізатором
та провести у поточному році масштабний науковий
захід – міжнародну конференцію, присвячену
проблемам публічного адміністрування, у тому числі
в правовому аспекті реалізації адміністративної
реформи в Польщі, Україні та інших державах світу.
Крім науковців, у заході братимуть участь видатні
політичні діячі, представники дипломатичних місій
в Україні.
Водночас, поза увагою польських гостей не
залишились і здобутки КУП НАНУ в культурногуманітарній сфері. Так, почесні гості відвідали захід
«Такий далекий та близький Т.Г. Шевченко: творча
спадщина Кобзаря», організований студентами
університету та присвячений Шевченківським
дням в Україні. Тому логічною стала пропозиція
щодо організації спільних виставкових заходів
українських і польських митців.
Зустріч завершилась врученням польським
гостям пам’ятних подарунків. А сам захід став ще
одним кроком поглиблення українсько-польського
співробітництва у сфері освіти і науки.
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проведення спільних досліджень.
Почесний гість познайомився з діяльністю КУП НАНУ
та стратегічними пріоритетами його розвитку. Пан
Посол був приємно вражений визначними результатами
розбудови університету за останні шість років та рівнем

освітнього потенціалу університету, значним внеском
у який є проведення майстер-класів керівниками
дипломатичних відомств іноземних держав та зустрічі
із студентством і професорсько-викладацьким складом,
– адже принаймні двічі на місяць лекції для студентів
проводять Посли іноземних держав в Україні. «Така
активність іноземних дипломатів свідчить про визнання
КУП НАНУ на міжнародній освітній арені, як лідера
вищої юридичної освіти в Україні», – зауважив пан
Посол.
Вельмишановний гість із задоволенням запросив
ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького
відвідати Іран з метою встановлення нових зв’язків з
керівниками провідних закладів освіти і науки Ірану.
А ректор університету Ю. Бошицький мав честь
запросити експертів-юристів та найкращих науковців
до університету.
Зустріч, яка відбулася в атмосфері взаєморозуміння,
стала прикладом відкритості КУП НАНУ до
співробітництва з державами Ближнього Сходу та
відкрила нові горизонти партнерства між науковими
колами України та Ірану.

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І ЧЕХІЇ У СФЕРІ
ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
З 1 по 5 квітня 2013 року в Київському університеті права як використання сучасних форм та методів
НАН України перебував доцент приватного Університету навчання, зокрема залучення відомих учених і
«Метрополітен» (м. Прага, Чеська Республіка), член найкваліфікованіших фахівців до навчального
Асоціації юристів Чехії, власник адвокатської контори, процесу. Отже, й чеський гість прибув до КУП
доктор юридичних наук П.
НАНУ для проведення
Кліма.
циклу майстер-класів в
Згідно
з
останніми
університеті та його філії
статистичними і соціоло– Рівненському інституті.
гічними даними, Чехія є
Пан Кліма мав нагооднією з наймогутніших
ду
ознайомитись
з
держав-членів
ЄС,
в
діяльністю КУП НАНУ,
якій рівень безробіття
історією його розбудови
– найнижчий у світі,
та висловив своє щире
а
показник
рівня
захоплення
динамікою
освіти – найвищий і
розвитку нашого вишу,
найстабільніший в Європі.
багатоаспектністю
Вища освіта в Чеській
проектів та високими
Республіці завдяки своїй
результатами діяльності,
Під час зустрічі
високій якості має світову
які забезпечують лідерські
репутацію.
Ця
якість
позиції університету на
гарантується національною системою регулювання ринку освітніх послуг.
та контролю якості. Акцент на освіті є зрозумілим,
Під час зустрічі з керівництвом КУП НАНУ
оскільки вона завжди відігравала ключову роль почесний гість зазначив, що його візит є першим
у житті чеського народу. Чеську освіту можна кроком академічної співпраці між КУП НАНУ та
охарактеризувати
великою
інфраструктурою, Університетом «Метрополітен», яка сприятиме
ліберальною процедурою вступу, державною розвитку міжнародного співробітництва України та
підтримкою, дешевизною та перспективами. Хоча Чехії в галузі науки та інновацій, що є необхідною
вищі навчальні заклади Чехії відомі своєю історією умовою для довгострокового успіху наших держав у
та традиціями, але вони мають таку спільну рису глобалізованому суспільстві.
з Київським університетом права НАН України,

УКРАЇНА І ШВЕЙЦАРІЯ:
НОВІ КРОКИ СПІВПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ І НАУКИ

Фото на згадку

18 березня 2013 року в Київському університеті
права НАН України перебував з офіційним візитом
Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні,
пан К. Шьоненбергер у супроводі особистого помічника та
керівника проектів Посольства, пані О. Чернеженко.
Участь у зустрічі з почесними гостями від КУП
НАНУ взяли, зокрема: проректор з наукової роботи О.
Чернецька, проректор з гуманітарної освіти та виховної
роботи Г. Левківська, декан юридичного факультету,
заслужений юрист України М. Короленко, декан
факультету міжнародних відносин М. Дей, завідувач

відділом міжнародних зв’язків та грантів І. Єдгарова.
Під час зустрічі пан Шьоненбергер познайомився з
основними напрямками діяльності університету, а також
досягненнями нашого ВНЗ щодо розвитку матеріальнотехнічної бази, впровадження інноваційних форм
навчання. Почесний швейцарський гість був приємно
вражений динамікою розвитку КУП НАНУ та відмітив
високий рівень використання університетом сучасних
підходів до виховання майбутніх юристів.
Особливу зацікавленість у пана Посла викликав сталий
розвиток міжнародних зв’язків КУП НАНУ, спроможність
організації на високому рівні численних щорічних
міжнародних заходів.
Практичними кроками подальшого співробітництва сторони
погодились визначити: проведення у травні 2013 року Тижня
Швейцарії в КУП НАНУ; проведення майстер-класів для
студентів факультету міжнародних відносин; поглиблення
міжуніверситетських зв’язків швейцарських вишів і КУП
НАНУ; активний розвиток студентського туризму; сприяння
у пошуку належного партнера серед кращих освітніх закладів
Швейцарії для розробки та впровадження спільної магістерської
програми; подальше залучення керівництва, студентства та
професорсько-викладацького складу університету до заходів,
ініційованих Посольством Швейцарії в Україні.
Зустріч відбулася в атмосфері взаєморозуміння, а на її
завершення сторони обмінялися цінними подарунками.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ВІЗИТ ДО КУП НАНУ ПЕРШОГО
СЕКРЕТАРЯ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В УКРАЇНІ О. ЖУКОВЦЯ

28 березня 2013 року в рамках Тижня іноземних мов
у КУП НАНУ відбулася зустріч ректора університету
Ю. Бошицького з Першим секретарем Посольства
Республіки Білорусь в Україні, паном О. Жуковцем.
На заході були присутні: М. Дей – декан факультету
міжнародних відносин, делегація студентів з
Республіки Молдова на чолі з деканом факультету
іноземних мов Європейського університету Молдови
В. Бахніану, а також студенти та співробітники
Київського університету права НАН України.
Почесний гість розповів про двостороннє
співробітництво в економічній та освітянській сфері,
а також окреслив аспекти договірно-правової бази між
нашими країнами.
Як відомо, 27 грудня 1991 року між уже незалежними
Україною і Республікою Білорусь були встановлені
дипломатичні відносини. 30 червня 1992 року було відкрито
Посольство України в Республіці Білорусь, а 12 жовтня 1993
року – Посольство Білорусі в Києві. У 2004 році Консульський

Обговорення цікавих питань

пункт українського Посольства, який розміщений у Бресті,
було перетворено на Генеральне консульство України.
Довгострокова концепція співробітництва між Україною
та Республікою Білорусь була закріплена договором

У КУП НАНУ ВІДБУВСЯ
СЕМІНАР–ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОРУМУ АЛЬПБАХА
(ЄФА), АВСТРІЯ

Під час презентації

19 березня 2013 року в Київському університеті права НАН України, за підтримки ректора університету, професора, заслуженого юриста України Ю. Бошицького,
відбувся семінар–презентація Європейського форуму Альпбаха (ЄФА), Австрія.
Презентацію провели: О. Чернова –
президент Громадської організації «Київська ініціативна група Альпбаха» (КІГА),
практикуючий юрист, делегат ЄФА 2011–
2012 рр., випускниця Київського університету права НАН України; Т. Гарбуль
– член Громадської організації «Київська
ініціативна група Альпбаха» (КІГА), делегат ЄФА 2011–2012 рр., журналіст, автор і
ведуча програм Національної радіокомпанії України; Д. Воюта – член Громадської
організації «Київська ініціативна група
Альпбаха» (КІГА).
КІГА – це громадська організація, асоційований член та сестринська інституція
Європейського Форуму Альпбаха в Австрії, одного з перших міжнародних політичних та інтелектуальних Форумів, який
проводиться щорічно вже понад півстоліття. Організація проводить молодіжні освітні проекти, спрямовані на підвищення обізнаності студентів про ЄФА та формування
нової генерації українських студентів.
На заході були присутні: М. Дей – декан
факультету міжнародних зв’язків, М. Ко-

роленко – декан юридичного факультету,
а також студенти та науково-педагогічні
представники КУП НАНУ.
Необхідно зауважити, що Європейський Форум Альпбаха було засновано
у серпні 1945 року в мальовничому Тірольському Альпійському містечку Альпбах. ЄФА є «мозковим інтелектуальним
центром Європи», його називають «маленьким Давосом». На сьогоднішній день
понад 4000 тисячі людей з понад 60 країн
світу щороку відвідують цю подію.
Форум об'єднує провідних діячів політики, права, науки, мистецтва, економіки, банківського та фінансового сектору, заохочує та підтримує міжнародні
молодіжні дискусії за участю провідних
фахівців та молодіжних лідерів стосовно
глобальних проблем сучасності.
Щороку ЄФА провадить стипендії для
українських студентів. Саме тому, КІГА
прагне виявити талановиту, інтелектуальну
молодь, яка поділяє європейські цінності,
має власне бачення вирішення глобальних
проблем, володіє англійською або німецькою мовами та спроможний гідно представляти Україну на Форумі.
Семінар проходив в інтерактивному
режимі. Студенти КУП НАНУ отримали
вичерпну інформацію щодо структури
Європейського Форуму Альпбаха.

Учасники семінару

«Про дружбу, добросусідство та співробітництво» (набув
чинності 6 серпня 1997 року), де сторони домовилися
про невтручання у внутрішні справи, непорушність
існуючих між ними кордонів та підтвердили, що не мають
територіальних претензій одна до одної.
Щодо галузі вищої освіти та науки, то 18 червня 2001
року була підписана Угода між Міністерством освіти
і науки України та Міністерством освіти Республіки
Білорусь про співробітництво в галузі освіти. А
вже 23 жовтня 2012 року – Угода між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про
співробітництво в галузі вищої та післядипломної
освіти. Основною метою Угоди є сприяння мобільності
студентів, аспірантів та викладачів; надання можливості
активізувати міжуніверситетські зв’язки між обома
державами, окрім того, надання можливості для вивчення
та викладання української мови та літератури у закладах
вищої освіти Республіки Білорусь та білоруської мови і
літератури у вищих навчальних закладах України.

УЧАСТЬ КУП НАНУ В МІЖНАРОДНОМУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ФОРУМІ З ПИТАНЬ
ОСВІТИ «E-LEARNING EXPO/SALON
DE L'EDUCATION» (ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ)

Нові партнери ― нові перспективи

Нещодавно
ректор
Київського
університету права НАН України,
професор Ю. Бошицький у складі
української делегації науковців та
освітян взяв участь у Міжнародному
спеціалізованому форумі з питань освіти
«E-Learning Expo/Salon de l'Education
2013» (Париж, Франція).
Особливість даного форуму полягає в
тому, що це найбільш відвідувана виставка
сучасної освіти, яка відбулася в Парижі,
в якій взяли участь понад 60-ти вищих
навчальних закладів зі всього світу.
Взагалі, сучасна система французької
освіти складалася протягом останніх двох
сторіч і вважається однією з найбільш
передових у світі. Основні її особливості
– перевага державних навчальних закладів
і безкоштовність навчання для всіх,
включаючи іноземців. Держава вкладає
величезні кошти у розвиток освіти і науки,
лише на освіту витрачається близько 25%
державного бюджету. Ще одна особливість
– це практично однакова якість навчання
як у столиці, так і в провінції.
Участь у форумі була надзвичайно цікавою
і пізнавальною та сприяла появі нових
партнерів університету. Були проведені
переговори щодо подальшої співпраці
між КУП НАНУ та рядом організацій,
таких як: Компанія «Кронос» (KRONOS) –

працює з 1997 року в галузі управління
персоналом, допомагає організаціям з
усіх секторів управляти своїми цінними
активами та персоналом, а також працює з
десятками тисяч клієнтів з понад 100 країн
світу; Вищий інститут технології навчання
(L’Institut Supérieur des Technologies de la
Formation) – перша організація у Франції, яка
займається електронним та комбінованим
навчанням, організовує конференції, надає
консультативні послуги та ін.; Компанія
«Глобал» (ETS Global) – некомерційна
організація, служба навчального тестування,
яка працює для досягнення якості і
рівності для людей з усього світу шляхом
реалізації оцінювання на основі досліджень.
«Глобал» – це сформована багатопрофільна
команда досвідчених спеціалістів у галузі
освіти; Група людської мобільності
(Groupe Human Mobility) – понад 10 років
є однією з міжнародно визнаних груп в
галузі консультування і розвитку кар’єри:
підвищення кваліфікації, працевлаштування,
кар’єрна оцінка, розвиток лідерства.
По закінченні форуму був підписаний
Меморандум про співпрацю між Київським
університетом права НАН України та
Донецьким університетом економіки і
права. Данний Меморандум передбачає
проведення спільних конференцій, майстеркласів для студентів, «круглих столів» тощо.

Під час виставки-презентації
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СТОРІНКА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
П. Біленчук; перший віце-президент Європейського
університету управління, безпеки та права В.
Крошко; представники
громадської організації
«Український комітет по боротьбі з корупцією» О.
Терещук і О. Герик та ін. Учасники конференції
обговорили
нагальні
проблеми
юридичної
освіти, детектознавства, криміналістики, судової
експертології, ядерної безпеки, грід-технологій,
судочинства.

• 2 квітня 2013 р.•

У

Київському університеті права НАН України
відбулась ХІV Всеукраїнська
науково-практична конференція «Законодавство України:
проблеми та перспективи розвитку». У роботі конференції
взяли участь представники
провідних навчальних закладів
та установ, а також партнерів
університету, зокрема: Міністерство освіти і науки України;
КОРОЛЕНКО МИКОЛА
ПАВЛОВИЧ —
Інститут держави і права ім.
декан юридичного факультету, В.М. Корецького НАН Україкандидат юридичних наук,
ни; Центр гармонізації прав
професор, заслужений юрист людини та прав інтелектуальної
України
власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого»; Національний університет «Одеська юридична академія»; Національна академія внутрішніх справ; Національна академія прокуратури
України; Національний авіаційний університет; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова;
Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана; Київський національний торговельноекономічний університет; Миколаївський національний
університет ім. В.О. Сухомлинського; Запорізький національний технічний університет; Український державний
університет фінансів та міжнародної торгівлі; Чернігівський державний технологічний університет; Академія
праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; Університет економіки та права «КРОК»; Відкритий
міжнародний університет «Україна»; Київський професійно-педагогічний коледж імені А. Макаренка; Полтавський
кооперативний технікум; прокуратура Кіровоградської області; виконавчий комітет Луцької міської ради; ТОВ «Європейський культурно-політичний центр». Учасники конференції обмінялися думками щодо актуальних проблем
реформування законодавства України. Студенти – автори
найкращих доповідей були відзначені грамотами.

Фото на згадку

К

• 24 квітня 2013 р.•

афедрою кримінального права та процесу
проведено «круглий стіл» на тему: «Актуальні
проблеми кримінального процесу». Модератором
«круглого столу» виступив завідувач кафедри
кримінального права та процесу, декан юридичного
факультету, професор М. Короленко. У заході
взяли участь студенти ІІІ—ІV курсів юридичного
факультету, зокрема, І. Бігунець, Ю. Висоцька, О.
Кулик, Ю. Мовчан, Т. Поліщук, А. Тарасюк, О. Ющик,
Ж. Яремчук та викладачі кафедри кримінального
права та процесу О. Бринзанська та Р. Перелигіна.
У ході заходу було обговорено доповіді, присвячені
проблемним
аспектам
нового
Кримінального
процесуального кодексу України. Під час обговорення
учасники заходу дійшли висновку щодо необхідності
проведення ґрунтовної роботи у сфері вдосконалення
чинного Кримінального процесуального кодексу
України.

Учасники конференції

З

• 17 травня 2013 р.•

нагоди Дня науки кафедрою теорії та
історії держави і права спільно з науковим
товариством студентів факультету міжнародних
відносин було проведено «круглий стіл» на тему:
«Світова класична політико-правова думка:
сучасні виміри». У заході взяли участь, зокрема,
декан факультету міжнародних відносин, к.ю.н.
М. Дей, завідувач кафедри теорії та історії
держави і права, к.і.н. В. Іванов, професорськовикладацький склад кафедри та студенти КУП
НАНУ. Під час обговорення учасники заходу
дійшли висновку щодо необхідності ґрунтовного
вивчення
майбутніми
юристами
наукової
спадщини визначних носіїв світової класичної
політико-правової думки.

Під час роботи круглого столу

Представники факультету під час конференції

• 19 квітня 2013 р.•

У

• 16 травня 2013 р.•

Київському університеті права НАН України, за
участю Київського національного університету
імені Тараса Шевченка та поліцейської асоціації IPA
UKRAINE, відбулася Міжнародна науково-практична
конференція «Інформаційні технології в юриспруденції:
юридична освіта, дедективознавство, криміналістика,
судова експертологія, ядерна безпека, грід–технології,
судочинство», присвячена Дню науки в Україні. У
конференції взяли участь провідні науковці, криміналісти,
іноземні та вітчизняні фахівці в галузі права та
інформаційних технологій, а також аспіранти та студенти
вищих навчальних закладів, представники установ та
організацій України, Польщі, Чехії, Болгарії тощо.

Під час відкриття конференції

К

иївський університет права НАН України за участі
Рівненської державної обласної адміністрації
та Союзу юристів України провів Науково-практичну
конференцію «Актуальні проблеми правотворення в
сучасній Україні» на базі Рівненського інституту КУП НАН
України.
У роботі конференції взяли участь представники
навчальних закладів та установ, а також місцевої
влади, зокрема: заступник голови Рівненської
облдержадміністрації О. Губанов; керуючий справами
виконавчого апарату Рівненської обласної ради М.
Яцюк; начальник управління освіти і науки Рівненської
облдержадміністрації Г. Таргонський; заступник
начальника Головного управління юстиції у Рівненській
області Л. Серватович; народний депутат чотирьох
скликань Ю. Кармазін. Студентська молодь активно
долучилась до обговорення актуальних проблем
правотворення на секційних засіданнях конференції.
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Учасники круглого столу

З

• 17 травня 2013 р.•

нагоди Дня науки кафедрою теорії та історії
держави і права та науковим товариством
студентів
юридичного
факультету
було
проведено «круглий стіл» на тему: «Визначні
пам’ятки права». У заході взяли участь, зокрема,
декан юридичного факультету, к.ю.н., професор
М. Короленко, завідувач кафедри теорії та
історії держави і права к.і.н. В. Іванов, а також
професорсько-викладацький
склад
кафедри
та студенти КУП НАНУ, зокрема, А. Єфімчук,
М. Мартинюк, І. Воробйов, А. Склончак та
ін. Учасники заходу обговорили значення
історичного досвіду розвитку права для
формування світогляду юриста.

Обговорення актуальних питань законодавства

Серед гостей конференції були: керівник творчого
проекту «Схід–Захід» Г. Алексова; президент
«Спілки молодих європейців», журналіст Я. Пешек
(Чехія); проректор у справах промоції і міжнародної
співпраці Вищої лінгвістичної школи в Ченстохові
(Польща) О. Москаленко; доцент кафедри
правосуддя юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

У заході взяли учать молоді науковці КУП НАНУ

СТОРІНКА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

У КУП НАНУ проведено «круглий стіл»
«Проблемні питання надання безоплатної правової допомоги:
роль юридичних клінік»
клініка» факультету правничих наук НАУКМА; юридична клініка «Соціальна
справедливість» Київського
національного економічного
університету ім. В. Гетьмана;
навчально-практичний центр
«Юридична клініка» Національного університету державної податкової служби
України; навчально-виробнича лабораторія юридична
клініка «Legis» Київського
університету економіки, туризму і права; юридична
клініка «Ad honores» РівненПід час роботи круглого столу
ського інституту Київського університету права НАН
Дев’ятого квітня 2013 року в Київському університеті права відбувся «круглий України. Гостями заходу були заступник
стіл» «Проблемні питання надання безо- директора з навчально-виховної роботи В.
платної правової допомоги: роль юридич- Блінова та представники студентського саних клінік». Розпочався «круглий стіл» з моврядування Вищого професійно-технічпрезентації юридичної клініки «Фенікс», ного училища № 33 м. Києва.
Під час «круглого столу» було обговоу ході якої її завідувач О. Бринзанська
презентувала клініку розповівши присут- рено актуальні питання діяльності юринім про історію її створення та основні дичних клінік в Україні. У ході виступу
голови правління Фундації юридичних
напрями діяльності.
У «круглому столі» та презентації взяли клінік України, першого голови Асоціації
участь представники багатьох юридичних юридичних клінік України, адвоката М.
клінік м. Києва, серед яких: експеримен- Дулеби було висвітлено проблемні аспектальна навчальна лабораторія «Правнича ти статусу юридичних клінік у контексті

правового регулювання права на безоплатну правову
допомогу та можливі шляхи
їх подолання, а також проблеми юридичної клінічної
освіти у системі вищої юридичної освіти.
Доповідь заступника керівника департаменту, керівника Управління захисту
трудових прав Департаменту правового захисту апарату Федерації професійних
спілок України І. Сидоряк
була присвячена участі
юридичних клінік у здійсненні соціальних проектів
та діяльності громадської
приймальні Федерації професійних спілок України у сфері надання безоплатної
правової допомоги.
Про свій досвід роботи щодо організації надання безоплатної правової допомоги розповіли завідувач Громадської
юридичної консультації Таращанського
агротехнічного коледжу А. Кабашня та
координатор юридичної клініки Навчально-наукового інституту підготовки кадрів
громадської безпеки та психологічної
служби Національної академії внутрішніх
справ України М. Сорокун.

Фото на згадку

Завідувач експериментальної навчальної лабораторії «Правнича клініка» факультету правничих наук Національного
університету «Києво-Могилянська академія» Ю. Матвєєва у ході свого виступу
розповіла про проблеми контролю за якістю надання безоплатної правової допомоги та необхідність запровадження нових
стандартів діяльності юридичних клінік.
Наостанок учасники «круглого столу»
відзначили доцільність регулярного проведення заходів, присвячених розвитку
юридичних клінік в Україні, та обговорили напрями подальшої співпраці.

Представники юридичної клініки «Фенікс» КУП НАНУ
на ІІІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»
у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара
17 травня 2013 року в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара
відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність
юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів».
У роботі конференції взяли участь викладачі
та студенти провідних юридичних навчальних
закладів України, зокрема: Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ, Національного університету «Одеська юридична
академія», Національної академії внутрішніх
справ, Національної академії податкової служби
України та ін. Юридична клініка «Фенікс» КУП
НАНУ була репрезентована її завідувачем О.
Бринзанською та студентами А. Жук, М. Михальовим та О. Піменовим. Високий рівень доповідей студентів цієї клініки був відзначений оргкомітетом конференції.
Учасниками конференції було обговорено численні питання практичної фахової підготовки студентів–правників, у здійсненні якої важливу роль
відіграють юридичні клініки, створені у вищих
навчальних закладах. Тема конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із
зазначеної проблематики, оскільки правове регулювання статусу та діяльності юридичних клінік
охоплює далеко не всі аспекти їх функціонування.
Нещодавно набув чинності Закон України
Під час доповіді
«Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), який визначає правові підстави для реалізації конституційного права кожної людини на правову допомогу. Вказане право являє собою
гарантовану Конституцією України можливість отримати безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом. Первинна правова допомога включає в себе такі
види правових послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз'яснень з
правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 4) надання допомоги у забезпеченні доступу особи до
вторинної правової допомоги та медіації (ст. 7 Закону). Водночас за ст. 9 Закону, в якій закріплено перелік суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги, юридичні клініки
не віднесені до цього переліку, оскільки суб’єктами надання безоплатної первинної правової
допомоги є: 1) органи виконавчої влади; 2) органи місцевого самоврядування; 3) фізичні та
юридичні особи приватного права; 4) спеціалізовані установи. Незважаючи на те, що саме
юридичні клініки, які створені при вищих навчальних закладах, вже тривалий час надають
безоплатну правову допомогу шляхом консультування населення, їхня діяль-ність лишається
поза увагою держави. У роз’ясненні Міністерства юстиції України «Закон України «Про безоплатну правову допомогу»: основні положення та підходи до впровадження» від 09 квітня
2012 року також акцентується увага на цій обставині (далі – Роз’яснення).
У Роз’ясненні юридичні клініки віднесені до організацій, які надають безоплатну первинну
правову допомогу. Проте у Законі чітко визначені усі суб’єкти надання такого виду правової
допомоги, що виключає можливість розширеного тлумачення його норм. Тому в Роз’ясненні
йдеться виключно про перспективи розширення переліку суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, посилаючись на Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні, схвалену Указом Президента України від 09.06.2006 р.
№ 509/2006 (далі – Концепція), та Рзпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р.
№ 435-р «Про схвалення Концепції державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013–2017 рр.» (далі – Розпорядження КМ України). Водночас
у Концепції немає жодної згадки про юридичні клініки серед суб’єктів первинної правової

допомоги. Подібна ситуація і
з Розпорядженням КМ України, зміст якого присвячений
проблемам регулювання права
на захист від обвинувачення
як вид безоплатної вторинної правової допомоги. Отже,
державна політика у сфері регулювання правового статусу
юридичних клінік у контексті
системи суб’єктів надання безоплатної первинної правової
допомоги є непослідовною.
З метою усунення проблем,
пов’язаних з прогалинами у
регулюванні статусу юридичВручення нагород переможцям
них клінік на законодавчому
рівні, було подано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо визначення
статусу юридичних клінік, як суб’єктів надання безоплатної первинної та вторинної правової
допомоги) від 25.11.2011 р. № 9502. Цей законопроект було прийнято 05.11.2012 р. у першому читанні. На теперішній час триває підготовка до другого читання. Законопроектом пропонується внести зміни до Закону, а також до Цивільного процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України та Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Зокрема, до Закону пропонується включити юридичні клініки до переліку
суб’єктів надання безоплатної правової допомоги. Позитивно оцінюючи прагнення ініціаторів законопроекту вирішити окремі проблеми регулювання діяльності юридичних клінік, пропозиція їх віднесення до переліку суб’єктів надання правової допомоги
викликає критику.
Згідно Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2006 року № 592,
юридична клініка створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної
практики студентів старших курсів, а їх основною функцією є саме функція освітня. Надання
безоплатної правової допомоги соціально вразливим громадянам є не лише філантропічною
діяльністю вищого навчального закладу, а й засобом набуття студентами практичних навичок.
У контексті Закону безоплатна допомога є видом державної гарантії. Безоплатна правова допомога, яка надається юридичною клінікою вищого навчального закладу, не може бути видом
державної гарантії. Крім цього, як структурний підрозділ вищого навчального закладу юридична клініка підпорядковується керівництву цього вищого навчального закладу – безпосередньо
ректору або Вченій раді, залежно від змісту статуту вищого навчального закладу. Віднесення
юридичних клінік до суб’єктів надання безоплатної правової допомоги, незалежно від її виду,
створюватиме проблему їх підпорядкування: як структурний підрозділ вищого навчального закладу вони підпорядковуються його керівництву, а як суб’єкт надання безоплатної правової допомоги стають об’єктом управлінської діяльності Міністерства юстиції України.
Очевидно, що правове регулювання статусу юридичних клінік в Україні як суб’єктів, які
надають безоплатну правову допомогу соціально вразливим громадянам, потребує вдосконалення, зокрема шляхом визначення їх місця в системі надання безоплатної правової допомоги та видів правової допомоги, які надаються юридичними клініками. Можливим варіантом
було б доповнення ст. 9 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» положеннями
наступного змісту: «Первинна правова допомога може надаватись юридичними клініками
при вищих навчальних закладах України, діяльність яких регламентується законодавством
України про освіту та актами внутрішнього регулювання вищого навчального закладу».
Вище зазначені проблеми діяльності юридичних клінік в Україні широко обговорювались
у ході конференції, за результатами якої було прийнято Рекомендації, які направлено у відповідні органи державної влади для відповідного реагування.
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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПРОВІВ
МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ (СЛОВАЧЧИНА, УГОРЩИНА)

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ З НАГОДИ ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ДОКТОРА
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ (DOCTOR HONORIS CAUSA) Г. БАРАМІДЗЕ (ГРУЗІЯ)
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В УНIВЕРСИТЕТI ВIДБУВСЯ КОНКУРС ВИШУКАНОСТI, ГАРМОНIЇ,
IНТЕЛЕКТУ ТА КРАСИ «МIС УНIВЕРСИТЕТ – 2013»

У КУП НАНУ ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ КАРТИН
УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНИЦІ А. СІДЕНКО
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СТОРІНКА ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ В КУП НАНУ

Глобалізація та інтенсивний розвиток міжнародного освітнього простору
зумовлюють
кардинальні
зміни у сфері вищої освіти.
Суспільні потреби України у професійній підготовці юристів, адаптованих до
міжнародного ринку праці,
здатних взаємодіяти з представниками різних культур,
на основі полікультурного
мислення вирішувати проблеми, які виходять за межі
ДЕЙ МАРИНА
національних інтересів, пеОЛЕКСАНДРІВНА —
декан факультету міжнародних редбачають інтернаціоналівідносин, кандидат юридичних зацію освіти на всіх рівнях.
наук, доцент
Юридична освіта посідає
важливе місце в системі
освіти України та є пріоритетним напрямом
кадрової політики держави. Це об’єктивно
обумовлено її соціальною роллю та завданням
щодо формування кваліфікованого юридичного
корпусу, що є умовою забезпечення прогресивного
розвитку української державності, розбудови
громадянського суспільства, утвердження прав і
свобод людини, створення соціально орієнтованої
та конкурентної ринкової економіки.
Нинішнє розуміння юридичної професії
обумовлене історичними чинниками, зокрема
радянською системою юстиції, в
якій
кримінальна складова була панівною. Однак
прийняття нової Конституції України у 1996
році, приєднання до міжнародних договорів,

Міжнародна діяльність від початку вважалася
вагомою
складовою
загальноуніверситетської
стратегії розвитку, спрямованої на повноцінну
інтеграцію у світовий освітній і науковий простір.
Університет системно підходить до питання
інтеграції в європейське та світове освітянське
товариство, яке виражається у поступовому
розвиткові
співробітництва
з
відомими
зарубіжними
університетами,
організаціями,
асоціаціями, агентствами, фондами й установами.
В університеті реалізуються міжнародні освітні
програми і проекти, здійснюється спільна науководослідна діяльність, організовуються науковопрактичні конференції, семінари, «круглі столи» та
академічні обміни.
Результатом плідної співпраці КУП НАНУ
з іноземними організаціями та установами є:
реалізація низки міжнародних проектів, проведення
конференцій, участь працівників університету
в 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 сімнадцять років діяльності, географія
міжнародних зв’язків суттєво розширилася і наразі
охоплює такі країни, як: США, Канада, Німеччина,
Франція, Іспанія, Португалія, Польща, Болгарія,
Румунія, Туреччина, Китай, В’єтнам, Росія,
Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан та ін.
Перспективним для КУП НАНУ залишається
співпраця з іноземними вузами–партнерами,
зокрема креативною ідеєю розвитку міжнародних

Випускники магістри ― гордість університету

насамперед до Статуту Ради Європи та
до Конвенції про захист прав людини та
основоположних
свобод,
удосконалення
національного законодавства та приведення
його у відповідність до європейських стандартів
вимагають розуміння юридичної професії у
такий спосіб, як це прийнято в європейському
просторі.
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 удосконалення
змісту вищої освіти в умовах інтернаціоналізації
ринку праці та традиційними підходами до
розробки навчальних програм.
Виходячи з викладеного вище, необхідно
зазначити, що з метою отримання університетом
додаткових можливостей щодо прискореного
розвитку в рамках Болонського процесу та
європейської інтеграції, міжнародна діяльність
КУП НАНУ спрямована на забезпечення її
інтеграції
до
міжнародної
університетської
спільноти та інтернаціоналізації юридичної освіти.
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зв’язків є впровадження у навчальний процес
університету в 2011 році реалізацію спільної
магістерської програми з Варненським вільним
університетом ім. Черноризця Храбра (Varna Free
University, Болгарія). Результатом стало успішне
дипломування та отримання дипломів магістра за
програмою Право Європейського Союзу та безпеки.
Новелою 2012/2013 навчального року стало
відкриття нової спільної магістерської програми
з Міжнародного права та безпеки. Дана програма
є результатом наполегливої та плідної діяльності
керівництва Університету. Важливим є те, що
реалізація програми відбувається за підтримки
Посольства Болгарії в Україні.
Студенти, які навчаються за даною програмою,
мають унікальну можливість, по-перше, отримати
два Дипломи; по-друге, мати преференції при
працевлаштуванні
в Україні, Болгарії, ЄС та
більшості країнах світу; по-третє, брати участь у
проектах за програмами: TEMPUS, PHARE, LLP /
ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI,
JEAN MONNET/, INTERREG, FP6, FP7 та інші, що
реалізуються в Болгарії.
Основною
метою
проекту
є
підготовка
високопрофесійного
корпусу
юристівміжнародників, котрі досконало застосовують
законодавство різних країн для захисту прав
українських громадян поза межами України, в
міжнародних організаціях, а також представляють
інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян
в Україні, захищають інтереси держави на
міжнародному рівні.
Впровадження спільної магістерської програми
дозволить не лише студентам, але й науковцям
КУП НАНУ спілкуватись з видатними діячами

Болгарії та Європи. У рамках даної програми
можливе проведення конференцій, «круглих
столів», симпозіумів та інших наукових заходів
для обговорення проблем не тільки міжнародного
права, а й юридичних проблем та проблем
безпеки для чорноморського регіону. Особливістю
цього напрямку є те, що сторони дійшли
згоди щодо провадження спільних проектів у
галузі інтелектуальної власності, біоетики та
комерційного права.
Varna Free University – четвертий за величиною
університет у Болгарії з вищою оцінкою державної
акредитації.
ВВУ
перший
з
недержавних
університетів, який отримав акредитацію строком
на 5 років. Це єдиний болгарський університет, що
має спеціальний знак якості та визнання у галузі
освіту на території Європейського Союзу – ECTS
Label и DS Label, а диплом цього університету є
добре відомим та визнаним у ЄС.
Незважаючи на те, що дана програма є достатньо
молодою, вже є перші її випускники. Так 16
травня 2013 року в Київському університеті права
Національної академії наук України відбулась
урочиста церемонія вручення дипломів «магістра»
студентам університету, які навчалися за програмою
подвійного диплома. Випускниками Варненського
вільного університету ім. Чорноризця Храбра (Varna
Free University, Болгарія) стали: І. Гавронська, Я.
Данилюк, Н. Решетар, К. Тулба, К. Шумеляк.
Варто зазначити, що цій знаменній події
передував
відмінний
захист
магістерських
робіт у Варненському вільному університеті ім.
Чорноризця Храбра (Varna Free University) у м.
Варна.
У роботі державної екзаменаційної комісії із
захисту магістерських робіт взяв участь ректор
КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький, а також
болгарські професори – керівники магістерських
робіт.
Усі роботи магістрантів отримали найвищу
оцінку за болгарською системою оцінювання – 6
балів.
Визначною, цьогорічна подія вручення дипломів,
стала тому, що перші випускники програми
отримали Диплом магістра та EUROPEAN
DIPLOMA SUPPLEMENT за програмою «Право
Європейського Союзу та безпеки».
На урочистих зборах, ректор КУП НАНУ,
професор Ю. Бошицький подякував усім присутнім,
що завітали на свято, та поінформував, що вручення
дипломів європейським ВНЗ – логічне продовження
дружби і співпраці між університетами України
та ЄС. Ректор висловив вдячність Посольству
Болгарії в Україні за підтримку проекту. Він
також відзначив старанність та цілеспрямованість
студентів університету, які навчалися за спільною
програмою, та зауважив що своєю роботою
випускники сприятимуть співпраці та розширенню
контактів між нашими країнами.
На останок ректор висловив сподівання, що
майбутні студенти з України та Болгарії будуть
успішними у навчанні за цією програмою й надалі.
Ця 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.
Щирі
слова
привітання
пролунали
від
координатора даного проекту, декана факультету
міжнародних відносин, кандидата юридичних наук,
доцента М. Дей. Вона привітала випускників з
початком нового етапу в їхньому житті та побажала
їм успішної кар’єри, міцного здоров’я та реалізації
планів і задумів.
Декан юридичного факультету Varna Free
University П. Христов, зазначив, що «сьогодні
ми даємо путівку в життя першим випускникам
Спільної
україно-болгарської
магістерської
програми. Ми впевнені, що молоді спеціалісти на
практиці доведуть свій високий фаховий рівень»,
і побажав магістрам гарного старту й успішної
цікавої роботи.
Процес інтернаціоналізації вищої освіти у XXI
ст. 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; на вищу освіту впливає процес
глобалізації економіки; змінюється й роль уряду в
регулюванні вищої освіти; змінюються профіль і
вік студентів.
Зазначені 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.

НОВИНИ УЖГОРОДСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ

Київський університет права НАН УКраїни
підготував нових фахівців для Закарпаття

Учасники конференції

79 випускників-правників Ужгородського інституту
Київського університету права НАН
України цього року отримали дипломи
за освітньо-кваліфікаційними рівнями
«бакалавр» та «спеціаліст». Урочисту
церемонію з нагоди вручення дипломів відкрив ректор Київського університету права НАН України, професор
Ю. Бошицький.
Вітаючи випускників із завершенням
навчання, Ю. Бошицький підкреслив,
що сьогодні вони отримали соціально
впливову і престижну професію, та побажав їм наполегливості й натхнення
при виконанні своїх обов’язків. Ректор
також наголосив на зростаючій ролі
українського правництва та звернувся
до випускників із закликом не забувати
про свою відповідальність при станов-

ленні України, як правової держави та утвердження в
ній дії верховенства права.
Почесним гостем церемонії був представник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської
обласної державної адміністрації, начальник відділу вищої, професійно-технічної освіти В. Телеп, який побажав
випускникам знайти своє місце в майбутньому професійному житті та висловив щиру подяку керівництву КУП
НАНУ за підготовку кваліфікованих фахівців-правників.
Він, зокрема, висловив також надію і на подальшу плідну
взаємодію між університетом та Департаментом освіти і
науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА.
На адресу випускників також пролунали вітання від
викладачів, зокрема, доцента О. Ващука, професора Х.
Олексика та доцента А. Шеремета, які протягом шести
років ділилися зі студентами своїми знаннями, досвідом
та вміннями.
З нагоди завершення навчального року керівництвом
університету традиційно були відзначені кращі виклада-

Фото на згадку учасників конференції

СТУДЕНТИ-ЮРИСТИ ЗАКАРПАТТЯ
ОБ’ЄДНАЛИСЯ НАВКОЛО ОБГОВОРЕННЯ
ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ
14–15 березня 2013 року в Ужгороді відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів та аспірантів «Правова система, громадянське суспільство та
держава». Співорганізаторами конференції виступили представники Ужгородського
інституту Київського університету права НАН України, Закарпатського державного
університету та Ужгородського національного університету, ініціативу також підтримали
Студентська рада Закарпатської області, Ліга студентів Асоціації правників України та
Координаційна рада молодих юристів Закарпаття.
У заходах також взяли участь
представники провідних вишів
України: Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого», Національної академії внутрішніх справ, Національного
університету Державної податкової служби, Інституту економіко-правових досліджень
НАН України, Одеського національного університету ім.
І. Мечникова, Національного
університету «Острозька академія», Київського національного
університету ім. Т. Шевченка,
Чернівецького національного
Відкриття конференції
університету ім. Ю. Федьковича тощо, які обговорили основні
проблеми у різних галузях права та запропонували свої шляхи їх вирішення.
Без розбудови громадянського суспільства та правової держави неможлива модернізація України та створення сучасної держави нової формації – саме така думка була домінуючою на конференції. Молоді правники пропонували шляхи розвитку нашої країни, ділилися своїми напрацюваннями у сфері державного будівництва, дискутували з
актуальних проблем у сфері захисту та реалізації прав і свобод людини.
Організатори конференції закцентували увагу на важливості проведення таких наукових форумів, що допомагають виховувати молоде покоління. В умовах жорсткої конкуренції серед фахівців у юриспруденції важливо бути науково обізнаним у певній правовій
ситуації для того, щоб дійсно використовувати всі законні можливості. На думку учасників конференції такий юридичний форум на теренах Закарпаття допоможе започаткувати
новий етап у розвитку правової науки.
У роботі конференції взяли участь: директор Ужгородського інституту КУП НАНУ, доцент О. Ващук; декани
юридичних факультетів УжНУ та ЗакДУ, професор В. Фазикош та професор. П. Трачук; заступники деканів юридичних факультетів, науково-педагогічні працівники університетів, представники Головного управління юстиції в
Закарпатській області та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА. Кращі доповідачі були
відзначені дипломами та юридичною літературою.
За результатами заслуханих доповідей були узагальнені та схвалені рекомендації учасників конференції
Міністерству освіти і науки України, вишам та науковим установам щодо активізації наукових досліджень у
сфері юриспруденції для ефективного впровадження їх
результатів у правовий простір України.
Дружність та високий інтелектуальний рівень дискуФото на згадку
сії стали візитівкою конференції.

Нагородження переможців

чі, а саме: Х. Олексик, О. Грін, М. Волощук, А. Андрушко, М. Менджул, яких було нагороджено
листами подяки та вибраними творами,
у трьох томах, відомого українського історика та правознавця М. Василенка.
Кращими випускниками цього року,
які не лише отримали дипломи з відзнакою, а й зарекомендували себе як студенти з активною соціальною позицією, стали: Г. Делятинчук, О. Голубка та
О. Іваночко. Випускницям також були
вручені почесні грамоти та комплекти
юридичної літератури.
На завершення церемонії випускники V та VI курсів на знак подяки та
глибокої поваги презентували до художньої галереї університету картину
відомого закарпатського митця, заслуженого художника України І. Ілька.

ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ
ВИПУСКНИКАМИ!
Випускниця Ужгородського інституту КУП НАНУ
Ольга Бізіля – відома людина у м. Берегові. Цій
гарній жінці вдається поєднувати активну діяльність
на посаді заступника міського голови м. Берегове
з соціальною роботою та материнською долею.
Наразі Ольга Василівна балотується на посаду
міського голови Берегова. «Я знаю, що зможу
змінити Берегово на краще!» – стверджує колишня
випускниця Київського університету права. І ми
попросили поділитися пані Ольгу своїми планами
щодо майбутнього політичного та приватного життя.
– Ольго Василівно, чим був викликаний Ваш
намір балотуватися на посаду міського голови?
– Берегове для мене завжди було особливим
містом: зеленим, охайним, з чудовою архітектурою та чудовими людьми. Пропрацювавши 7
останніх років в міській раді, щоденно стикаючись з різними проблемами нашого міста, я відчула, що зможу змінити життя в
ньому на краще!
– У разі Вашої перемоги на виборах щоб Ви хотіли змінити у місті, з вирішення
яких проблем будете розпочинати?
– Безумовно проблем багато, але на першому місці – безробіття! Минулого року
місто покинув потужний інвестор – було закрито його підприємство, роботу втратили
сотні берегівчан. Для нас це було важким ударом, адже позначилося як на благополуччі
людей, так і на наповнюваності міського бюджету, який тепер щомісяця недоотримує
близько 600 тис. грн. Тому першочерговим завданням для мене є залучення до нашого
міста інших потужних інвесторів, котрі нададуть людям роботу та наповнятимуть
дохідну частину міського бюджету. Мешканці мають відчувати, що їхні податки
повертаються в місто та використовуються для його розвитку. На другому місці стоїть
відродження сприятливого екологічного клімату в місті: очищення каналу Верке,
розбудова необхідних магістрально-каналізаційних колекторів, оновлення міста
зеленими насадженнями. Ще один наш головний біль – відсутність ЖРЕРів, сьогодні
актуальним є створення приватних житлово-експлуатаційних контор, з якими мешканці
багатоповерхівок зможуть заключати договори на обслуговування їхніх будинків.
– На минулих виборах на посаду міського голови Ви посіли друге місце, не так
давно увійшли до регіонального рейтингу «ТОП-50. Впливові люди Закарпаття», а
як сьогодні складаються Ваші стосунки з береговчанами?
– У міській раді мої двері завжди відкриті для відвідувачів. Я нікому не відмовляю
у зустрічі, намагаюся вислухати і допомогти кожному, а також прагну бути чесною і
справедливою. Люди це знають і, сподіваюсь, що зможу виправдати їх надії.
– А як складаються Ваші стосунки з колегами-депутатами? Чи завжди вдається
порозумітися з депутатами інших фракцій?
– Завжди. Я дуже поважаю усіх депутатів Брегівської міської ради, вони порядні й
активні люди, котрі готові працювати на благо свого міста. Я бачу, що вони прагнуть
того ж самого, що і я. Тому не зважаю на їхню політичну орієнтованість, для мене вони
всі рівні. Гадаю, що ставши міським головою, я зможу консолідувати роботу депутатів
та спрямувати їх активність у правильне русло.
– Чи встигаєте Ви при такій завантаженості на роботі приділяти увагу
своїй родині?
– Обов’язково. Чоловік і донька вже звикли, що робота іноді стоїть у мене на першому
місці. Рідні – це мій надійний тил. Я знаю, що вони підтримують мене в усьому. До речі,
донька також юрист за фахом і «alma mater» у нас з нею одна, ми обидві навчалися в
Київському університеті права.
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Зустріч словацької делегації на чолі з ректором КУП НАНУ з Президентом Рівненської торгово-промислової палати
Одним із основних векторів розвитку Київського університету права та його структурних підрозділів є міжнародна
діяльність, спрямована на забезпечення інтеграції вузу в
міжнародну університетську спільноту. З огляду на це, ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький для формування
професійної юридичної компетентності студентів постійно
розширює географію провідних юристів-практиків і теоретиків, що так чи інакше впливають на законотворення у
своїх країнах або мають досвід наукової діяльності та готові
представити результати своєї роботи студентам нашого університету.
Продовжуючи традиції, що склалися в нашому університеті, 5–6 квітня 2013 року на запрошення Ю. Бошицького у
Рівненський інститут Київського університету права завітала делегація з Республіки Словаччина у складі президента
Міжнародного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією, генерал-майора Й. Затка та бізнесмена з м. Підголіска (Словаччина) Е. Міхакової.

Під час переговорів

Крім ознайомчої екскурсії по Рівненському інституту
гості взяли участь у проведенні V Міжвузівського конкурсу
краси «Міс Феміда – 2013», що проходив у рамках проекту
Київського університету права НАН України «Майбутнє
України в руках талановитої молоді».
Того ж дня гості університету мали нагоду зустрітися з
Президентом Рівненської торгово-промислової палати М.
Ярощуком, який підкреслив іноземним гостям позитивні
зміни, що відбулися за останній час у стінах Рівненського
інституту. Він наголосив, що оновлена будівля вузу дозволяє ефективно використовувати його матеріально-технічну базу для потреб регіону.
Студенти та колектив Рівненського інституту КУП
НАНУ вкотре упевнилися в тому, що ректор Ю. Бошицький, розуміючи важливість партнерських угод робить все
для того, щоб поліпшити навчально-виховний процес у
вузі відповідно до європейських та світових стандартів.

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КУП НАНУ Ю. БОШИЦЬКОГО З МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ М. РІВНЕ В. ХОМКОМ
Студенти та колектив Рівненського інстипроектом щодо благоустрою території прилеглої
туту Київського університету права НАН
до будівлі Рівненського інституту. Зокрема, розУкраїни вкотре упевнилися в тому, що ректор
глядалося питання облаштування автомобільної
університету Ю. Бошицький, розуміючи важстоянки для транспортних засобів викладачів та
ливість партнерських угод робить все для того,
студентів вузу, розміщення в рекреаційній зоні
щоб поліпшити навчально-виховний процес у
гідропарку скульптурних зображень видатних
вузі відповідно до європейських та світових
юристів тощо. В. Хомко підкреслив, що Рівстандартів.
ненська міська рада, готова підтримати ініціаОдним з основних векторів розвитку КУП
тивну діяльність ректора КУП НАНУ щодо
НАНУ та його структурних підрозділів є діяльперетворення Рівненського інституту в осередок
ність, спрямована на забезпечення інтеграції вузу
юридичної освіти краю. Адже саме під його
в міжнародну університетську спільноту. Для
керівництвом навчальний заклад отримав друге
формування професійної юридичної компетентдихання – повністю відремонтований сучасний
ності студентів ректор Ю. Бошицький постійно
навчальний корпус, впроваджені нові методики
запрошує провідних іноземних юристів-практинавчання та високий рівень якості освіти стуків та теоретиків, які так чи інакше впливають на
дентів.
законотворення у своїх країнах та мають досвід
У свою чергу, гість університету Й. Затко обнаукової діяльності.
говорив з мером питання інвестицій та вислоНещодавно у Рівненський інститут Київського
вив сподівання, що спільними зусиллями адміуніверситету права завітала делегація зі Словаччини
ністрації вузу, місцевої влади та закордонних
у складі президента Міжнародного комітету по бопартнерів університет і надалі забезпечуватиме
ротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та
підготовку висококваліфікованих спеціалістів
Під час зустрічі
корупцією, генерал-майора Й. Затка та бізнесмена з м.
не лише області та України, але й інших провідПідголіска (Словаччина) Е. Міхакової.
них держав світу. Наостанок закордонні гості
Після екскурсії по інституту ректор разом з гостями відвідали мерію та зустрілися з міським запросили В. Хомка відвідати Словаччину та домовилися про співпрацю щодо розвитку Рівголовою В. Хомком. Під час цієї зустрічі ректор Ю. Бошицький ознайомив пана Хомка зі своїм ненського інституту КУП НАНУ.

У РІ КУП НАНУ ВІДБУВСЯ V КОНКУРС КРАСИ

«МІС ФЕМІДА – 2013»

Під час конкурсу

У квітні 2013 року в РІ КУП НАНУ відбувся V конкурс
краси «Міс Феміда – 2013», який став міжвузівським та отримав статус обласного.
Конкурс проходив у рамках проекту Київського університету права НАН України «Майбутнє України – в руках талановитої молоді». Цього разу місцем його проведення став
міський палац культури «Текстильник».
Цього року охочих взяти участь у конкурсі було чимало,
адже вперше конкурс набув статусу міжвузівського. Кращих
обирали серед студенток п’яти вишів міста. Дівчата представляли Рівненський інститут КУП НАНУ, Рівненський
кооперативний економіко-правовий коледж, Рівненський
аграрний коледж, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в м. Рівному, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С. Дем’янчука.
Після відбіркового туру у фінал пройшли 14 студенток.
Метою конкурсу було об’єднати студентів-юристів Рівненщини, надати змогу проявити свої таланти та довести
усім, що справжні юристи мають бути не лише гарними, а
й розумними, талановитими, інтелектуально розвинутими та
впевненими у собі.
Головою журі став ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький. До складу журі також увійшли: заступник голови
Рівненської обласної державної адміністрації О. Губанов;
заступник начальника Обласного управління освіти, начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти П.
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Коржевський; директор Східноєвропейського агентства
розвитку (ЄЄДА) Словаччина Й. Затко; бізнесмен м. Підголіска (Словаччина) Е. Міхакова; депутат Рівненської обласної ради О. Ткачук; президент юридичної компанії «Бабич, Сисоенко і Партнери» І. Сисоєнко; голова Рівненської
обласної молодіжної громадської організації «Молоді Регіони» Б. Масовець; директор агентства моделей «Панна» та
власниця салону краси «Енджел» В. Дембіцька; координатор проектів «Перлина Рівного», «Бурштинова корона», менеджер Агенства моделей ARTmodels Н. Пивовар; власниця
Торгової марки ARTmodels О. Ігас; голова правління Асоціації будівельної галузі міста Рівне та Рівненської області І.
Мічуда.
Рівненський інститут Київського університету права
НАН України представляли чотири студентки, зокрема, М.

Наші красуні

Почесне журі конкурсу

Левчук, А. Гнітецька, О. Прохор та О. Соломіцька. Незважачи на те, що володаркою головного титулу стала студентка
юридичного факультету Рівненського державного аграрного коледжу А. Ющишина, Другою віце-Фемідою є наша М.
Левчук, а Фемідою глядацьких симпатій та «Міс-інтелект»
– А. Гнітецька. О. Соломіцьку нагородили титулом «Місусмішка», а звання «Міс-індивідуальність» виборола О.
Прохор.

Організатори конкурсу щиро вдячні своїм партнерам, які
вразили присутніх вишуканістю та ексклюзивністю нагород
та подарунків.
Гості зі Словаччини, зокрема, Й. Затко та Е. Міхакова, із великим задоволення приєдналися до проведення заходу та подарували двом учасницям конкурсу
п’ятиденний відпочинок на базі відпочинку в Словаччині у термальних басейнах, від туроператора «Чайкатур». Одна з учасниць отримала у подарунок Євротур
по Європі, а президент юридичної компанії «Бабич,
Сисоенко і Партнери» І. Сисоєнко подарувала кожній з
учасниць ювелірні прикраси.
Переможниця конкурсу «Міс Феміда – 2013» отримала у
подарунок від Київського університету права НАН України та особисто від ректора нову модель електронної книги, що є дуже актуальним подарунком, адже сучасний
студент–юрист повинен бути начитаним, тому для всіх
учасниць ректор подарував книги по юриспруденції, які
будуть корисними для навчання, бо в наш час справжня
красуня–студентка, а тим паче юрист має бути не лише
вродливою а ще й розумною. Свято мало значний резонанс у м. Рівне та ще раз підтвердило креативний потенціал Київського університету права НАН України, а особливо керівника закладу, ректора, професора, заслуженого
юриста України Ю. Бошицького.
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Студенти взяли участь у проведенні та організації святкування
«Музейних гостин» Рівненщини, які відбуваються 21 рік поспіль

У 1992 році в першу весну незалежної України Рівненський обласний краєзнавчий музей до
Міжнародного дня музеїв започаткував проведення фольклорно-етнографічного свята «Музейні
гостини». У цей день музейне подвір’я та прилеглу територію заповнюють представники різних
напрямків народного мистецтва, які демонструють свій талант і вміння. Традиційно в числі гос-

Екскурсія містом

тей свята є працівники та студенти Рівненського
інституту КУП НАН України, адже краєзнавчий
музей – це наші хороші сусіди. Тому, коли керівництво музею звернулося до студентства із проханням про допомогу у проведенні цьогорічних
«Музейних гостин», знайшлося чимало охочих.
Із самісінького ранку студенти, такі як: С.
Дрозд, О. Давидович, Б. Шкодич, О. Жук, В.
Притиченко та О. Хмелярук допомагали учасникам фольклорно-етнографічного дійства переносити та розміщувати стенди, за що отримали
від майстрів народної творчості щиру подяку.
Надзвичайно смачним виявився медовий квас,
яким Гільдія медоварів України пригостила своїх студентів–помічників. В. Атрощенко допоміг
працівникам музею в озвученні виступів фольклорних колективів.
Студенти отримали незабутні враження від
оглядин величезної кількості виробів декоративно-ужиткового мистецтва – гончарства,
писанкарства, різьблення, вишивки, соломоплетіння, захоплено спостерігали за роботою

У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАН УКРАЇНИ ОБГОВОРИЛИ АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Відповідно до плану наукової роботи кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту
Київського університету права НАН України 28 березня
2013 року відбувся «круглий стіл» на тему: «Організаційноправові проблеми проведення адміністративної реформи в
Україні». Головною метою «круглого столу» було обговорення ключових змін і проблем адміністративної реформи
України. У центрі уваги присутніх були такі питання:
– основні етапи та правове підґрунтя проведення адміністративної реформи в Україні;
– реформування органів виконавчої влади;
– реформування у сфері державної служби;
– тенденції розвитку інформаційного права в Україні
та організаційно-правові проблеми доступу до публічної
інформації;
– адміністративно-правові проблеми проведення земельної реформи;
– проблеми поглиблення засад адміністративної реформи в Україні.

Під час роботи круглого столу

Відкрила захід координатор «круглого столу»,
доцент Рівненського інституту Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук
Т. Корнева, котра відзначила, що актуальність обраної теми визначається стратегічними завданнями на
шляху до євроінтеграції та вдосконаленням системи
державного управління.
Начальник юридичного відділу головного управління
Держземагентства у Рівненській області Ю. Дремлюга
виступив з доповіддю про роботу зазначеного управління
з приводу організації та проведення земельної реформи.
Особливу зацікавленість з боку присутніх привернула
доповідь старшого прокурора області з питань доступу до публічної інформації В. Шевчук, яка представила
аналітику виконання законів України: «Про звернення
громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про
інформацію» у Рівненській області.
У ході засідання було представлено досвід роботи територіальних підрозділів ЦОВВ. Зокрема, представник
митної служби – головний юрисконсульт сектору правового забезпечення Рівненської митниці О. Скіданова роз-

Студенти інституту жваво обговорювали
проблеми законодавства

повіла про послідовні кроки назустріч бізнесу та новий
рівень взаємовідносин: від фіскального органу до якісної
сервісної служби.
Директор Рівненського обласного контактного центру
М. Шустов поінформував про діяльність центру з питань
забезпечення прозорості влади та доступу фізичних та
юридичних осіб до публічної інформації.
А студентка IV курсу РІ КУП НАН України Є. Ступчук
у своєму виступі підкреслила важливість обговорюваних
питань для підвищення авторитету влади, зміцнення довіри населення до державних установ та будування громадського суспільства.
Присутні також мали можливість почути думку юристів–практиків та науковців із зазначеної вище тематики,
зокрема, заступника начальника головного управління
юстиції у Рівненській області Л. Серватович та старшого
викладача кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін М. Маркевича, які зосередили увагу присутніх на
питаннях прозорості діяльності органів влади у контексті
європейського вибору України.
Концептуальні засади адміністративної реформи в
Україні знайшли своє відображення також і в тематичній
виставці «Реалізація адміністративної реформи в Україні: загальний огляд та практичні аспекти», підготовленої
бібліотекою РІ КУП НАНУ.
Особливий інтерес у гостей, викладачів та студентів
викликала підрубрика, яка висвітлювала проведення реформ у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя «Адміністративні реформи: світовий досвід».
Наприкінці заходу помічник ректора Київського університету права НАН України В. Якимчук відзначив,
що цим заходом лише розпочато ознайомлення з найкращими практиками, які існують у регіоні, і найближчим
часом його організаторами будуть визначені шляхи для
подальшого діалогу.
За підсумками проведення засідання «круглого столу» його учасниками прийнято Резолюцію щодо розвитку співпраці між науковцями та практикуючими юристами Рівненської області.

народних умільців під час проведення майстеркласів. Кожен із гостей міг придбати сувенір на
свій смак і гаманець.
«Музейні гостини» 2013 року започаткували
активну співпрацю в рамках Меморандуму між
Київським університетом права НАН України і
Рівненським обласним краєзнавчим музеєм.

Під час творчого майстер-класу

У РІ КУП НАНУ ВІДБУВСЯ
ТУРНІР ІЗ ШАХІВ

Під час турніру

У РІ КУП НАНУ відбувся турнір із шахів, в
якому взяли участь студенти І–ІV курсів.
Перше та друге місце вибороли першокурсники ЮСТИН ОМЕЛЬЧУК та ВАДИМ
КОВАЛЬЧУК, на третьому місці – студент ІV курсу МИХАЙЛО ГОРДІЙЧУК.
Усі вони були нагороджені грамотами та
медалями. Змагання відбувалися під керівництвом викладача фізвиховання РІ КУП
НАНУ Ю. ЗАЛАДОВСЬКОГО. Головним
суддею шахового турніру був кандидат у
майстри спорту із шахів П. КОЗАЧОК.

Нагородження переможців
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ПЕРШИЙ ВИПУСК БАКАЛАВРІВ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НАН УКРАЇНИ НА ВІННИЧЧИНІ

27 квітня 2013 року в Київському університеті права
НАН України відбулися урочистості з нагоди вручення
дипломів бакалаврам заочної форми навчання. Вперше
дипломи бакалавра права отримували 53 випускники
Вінницького відділення КУП НАНУ. Ця подія стала
історичною як для студентів, так і для викладачів. Два
роки навчання пролетіли як один день.
Навчання у Київському університеті права НАН
України, та ще й на теренах рідної вінницької землі є
великим здобутком. Регіональна політика нашого вишу
полягає у тому, щоб надати можливість мешканцям
обласних центрів України отримати диплом університету
не залишаючи межі області.
На урочистих зборах з вітальною промовою до

випускників звернувся ректор університету, професор,
заслужений юрист України Ю. Бошицький, який
тепло і сердечно привітав випускників із закінченням
навчання побажавши їм зайняти гідне місце в житті та
успішно реалізувавши себе у професійній діяльності.
Випускники 2013 року пройшли фахову підготовку
відповідно до державних стандартів вищої освіти, з
урахуванням новацій, що були впроваджені у навчальний
процес упродовж останнього навчального року. Було
акцентовано увагу присутніх на тому, що усі напрямки
діяльності університету були забезпечені належним
чином і свідченням цього є відзнаки та нагороди, які
ми отримали упродовж цього року. Ректор зазначив, що
особлива гордість університету – відмінники навчання,

які отримали дипломи з відзнакою, таких на сьогодні – 9.
Серед почесних гостей на церемонії вручення дипломів
були присутні: заступник начальника Департаменту
освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації А. Лисак; ректор Вінницького фінансовоекономічного університету П. Білоконний; декан
юридичного факультету КУП НАНУ М. Короленко та ін.
Дипломи випускникам вручав ректор Ю. Бошицький.
Після завершення урочистостей випускники та
професорсько-викладацький склад зробили фотографії на
згадку про цю вагому в житті кожного випускника подію.
Попереду у молодих людей, за бажанням, продовження
навчання. Вони можуть здобувати фах юриста за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра.

Приємна мить отримання диплому

Фото на згадку

Почесні гості свята

В унiверситетi вiдбувся конкурс вишуканостi, гармонi Ї,
iнтелекту та краси «Мiс унiверситет – 2013»

У рамках загальноуніверситетського
проекту «Майбутнє України – в руках талановитої молоді» 16 травня 2013 року
в Київському університеті права НАН
України відбувся конкурс вишуканості,
гармонії, інтелекту та краси «Міс університет – 2013». Вже п’ятий рік поспіль конкурс проходить під особистим патронатом
ректора, професора, заслуженого юриста

Слід зазначити, що в номінації «Міс інтелект» конкурсантки висвітлювали найактуальнішу тему в суспільстві «Освіта як інструмент формування нового суспільства».
Для презентації дефіле «Діловий стиль»
художник-модельєр І. Зайцева персонально розробила та подарувала колекцію вишуканого одягу для конкурсанток. Щирі і
теплі привітання на адресу учасниць кон-

Наші красуні

України Ю. Бошицького.
На святі краси, вишуканого смаку та гарного настрою за почесний титул змагалися
вісім прекрасних конкурсанток, активних у
громадській роботі та успішних у навчанні.
Авторитетність КУП НАНУ була підтверджена присутністю провідних фахівців
у галузі права, громадських діячів, представників посольств країн світу в Україні.
У якості спонсорів та партнерів конкурсу
виступили відомі компанії України та світу.
Конкурс відбувався за чітко вимальованою
моделлю Європейських конкурсів – відборів талантів молоді.
Назва проекту «Майбутнє України – в
руках талановитої молоді» глибоко зворушила не байдужих до проблем майбутнього молоді й провідних митців естради,
серед яких: Київська студія танцю «Тодес»
А. Духової; Народний художній колектив
Театр танцю «Модус – Ніка»; відомий музичний етно-гурт «АСТАРТА»; О. Ошитко
«сценічне ім'я Покутська Писанка» – талановита співачка. Виконані професійні
номери вище зазначених колективів стали
прекрасною підтримкою для номінанток.
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курсу висловили: Л. Парцхаладзе – «Міс
Україна – 2004», випускниця КУП НАНУ;
А. Нікіфоров – координатор студентської
ради м. Києва; В. Бондарчук – відомий співак, кумир молоді України.
Оцінювало конкурсанток, їх таланти, рівень інтелектуальних здібностей, комунікабельність, сценічну майстерність і, звичайно ж, вроду високопрофесійне журі, а
саме: Ю. Бошицький – ректор КУП НАНУ,
професор; В. Євдокимов – президент Всесвітньої асоціації юристів, сенатор-міністр
Міжнародного Парламенту безпеки та
миру, голова Союзу юристів; Ю. Сєдих –
президент Товариства «Україна–Болгарія»,
голова асоціації «Міжнародне співробітництво національної спілки журналістів»,
генерал-полковник, академік; К. Недельчєв-Мінчев – Надзвичайний і Повноважний
посол Болгарії в Україні; Мустафаєв Аббас
Алі огли – консул Посольства Азербайджанської Республіки в Україні; П. Христов
– декан юридичного факультету Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра; І. Сисоєнко – адвокат, патентний
повірений, партнер юридичної компанії

«Бабич, Сисоєнко та Партнери»; І. Зайцева – президент компанії МХТМ театру мод
«Ангел», художник–модельєр, генеральний
продюсер фестивалю «Світ модних дітей»;
Л. Філліпова – директор компанії «СПА
Продукт Україна» (офіційне представництво TM «Care & Beauty Line в Україні»);
А. Нікіфоров – координатор студентської
ради м. Києва; О. Платонова – директор кіно-модельного агентства
«НЕО»; В. Юхименко
– народний артист України, художній керівник
Київського вокально–хореографічного ансамблю
«Україночка».
Н а й оч і ку ва н і ш о ю
подією заходу стало
вручення
найвищого
титулу конкурсу «Міс
університет – 2013»,
який отримала студентка III курсу Ю. Сіончук.
Крім того цей титул даною студенткою було
підкріплено ще й номінацією «Міс Фото».
Титул «І Віце-міс університет – 2013» отримала студентка II курсу
А. Запорожченко. Конкурсантки протягом підготовчого періоду відчули підтримку та щире
ставлення. Саме ці риси
характеру Аліни принципово вплинули на
вибір її кандидатури у номінації «Міс дружба». А «ІІ Віце-міс університет – 2013» стала студентка I курсу Т. Соловйова.
Наступні номінації поважне журі розподілено таким чином: «Міс чарівність»
– студентка II курсу Ю. Клименок; «Міс
талант» – студентка II курсу Т. Кукса; «Міс
інтелект» – студентка II курсу О. Літвіненко; «Міс інтернет симпатія» – студентка
III курсу Ю. Дімітрова; «Міс глядацьких
симпатій» – студентка I курсу Т. Бабцова;
«Майбутня зірка» – студентка III курсу Ю.
Дімітрова; «Міс гармонія» – студентка II
курсу Т. Кукса.
Центр мистецтв – Новий український театр усіх конкурсанток нагородив абонементом безкоштовного відвідування вистав театру протягом року в рамках проекту «Кроки
до прекрасного», а директор Союзу молоді
«Київська Русь» С. Лешик та Т. Мазур подарували абонементи на безкоштовне відвідування фітнес клубів «Тимур GYM».
Захід проходив за підтримки ректора та
поважних спонсорів.

У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ПРАВА НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
20 квітня 2013 року в Київському університеті права НАН України відбувся День
відкритих дверей, на який завітали майбутні
абітурієнти. Серед присутніх – випускники
шкіл та студенти випускного курсу коледжів.
Гості університету – абітурієнти та їхні
батьки мали нагоду ознайомитись з особливостями організації навчально-виховного процесу в КУП НАНУ. Майбутні
студенти відвідали бібліотеку, науковокриміналістичну лабораторію, мультимедійну аудиторію з вивчення іноземних
мов, кабінет студентського парламенту,
етнографічну кімнату, тренажерну залу
тощо. Також вони познайомилися з науковим доробком викладачів КУП НАНУ,
зокрема підручниками, навчальними посібниками, монографіями, які використовуються у навчально-виховному процесі.
Ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький розповів гостям про концепцію
розвитку університету, його перспективи
та креативні проекти, в яких беруть активну участь студенти. Окремо була акцентована увага на Правилах прийому до КУП
НАНУ в 2013 році. Кожен з присутніх
мав нагоду поставити запитання, які його
турбували, і відразу отримати вичерпну
відповідь. Декан юридичного факультету
М. Короленко та декан факультету міжнародних відносин М. Дей презентували
свої факультети та особливості їх функціонування, а проректор з наукової роботи О.
Чернецька поінформувала абітурієнтів про
особливості вступної компанії 2013 року.
Для абітурієнтів – учнів шкіл та 19
слухачів підготовчих курсів КУП НАНУ,
які завітали в цей день до університету, була проведена вікторина. Всі вони
мали можливість обрати для проходження тестування на вікторині ті навчальні
дисципліни, які поглиблено вивчають на
підготовчих курсах, зокрема, українська
мова і література, історія України та англійська мова.
За результатами учасники вікторини відзначені дипломами, зокрема третє місце за
участь у вікторині отримав староста групи
підготовчих курсів Н. Ревчук, за друге місце був нагороджений слухач інтенсивних
підготовчих курсів Я. Приходько. Призове,
перше місце здобула учасниця вікторини,
за її словами, майбутня студентка нашого
університету А. Литвин. Дипломи майбутнім абітурієнтам вручив ректор університету, професор Ю. Бошицький.
Повну інформацію про життєдіяльність КУП НАНУ охочі могли довідатися з університетської газети «Калейдоскоп університетських подій», яка
розповсюджувалася серед гостей.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Київський університет права НАН України –
«ОСВІТА ТА КАР'ЄРА – 2013»
Початок на
стор. 1

довж
багатьох
років прийм а є
активну участь
Близько десяти
у виставці «Освітисяч відвідувачів
та та кар’єра».
побували на презенУчасть нашого
тації професійних
ВУЗу в цій події
досягнень освітяннадала можлиських колективів,
вість презентувавищих навчальних
ти найвагоміші
закладів та наутворчі надбання
кових
установ;
та педагогічні інпознайомились з
новації, ознайомнайкращим досвілювати відвідувадом організації навчів з найкращим
чально-виховного
досвідом органіпроцесу, сучасними
зації навчальнонауково-методичвиховного процеНагорода від поважного журі
ними розробками,
су університету,
інноваційними та
авторськими проінформаційними
ектами,
новим
технологіями, авторськими проектами і новою навпоколінням навчальної літератури.
чальною літературою.
Результати діяльності університету були висо-

Студентсво разом з ректором біля стенду КУП НАНУ

В урочистому відкритті виставки взяли участь, зокрема, тимчасово виконуючий обов’язки Міністра
освіти і науки України О. Дніпров, заступник голови
Київської міської державної адміністрації В. Корж,
президент Національної академії педагогічних наук
України В. Кремень, заступник Міністра науки та
вищої освіти Республіки Польща Я. Гулінський, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Г.
Літвін, другий секретар Посольства Чеської Республіки в Україні Д. Остржанська, керівники вищих навчальних закладів з усієї України, науковці, студенти, а
також представники засобів масової інформації.
Київський університет права НАН України упро-

Щорічно у квітні Організація Об'єднаних
Націй вшановує пам‘ять людей, що загинули
під час геноциду 1994 року в Руанді
(починаючи з сьомого квітня понад 800 000
тутсі й поміркованих хуту було вбито за 100
днів). В Україні відзначення Дня пам'яті жертв
геноциду в Руанді пройшло у формі публічного
заходу для студентів, співорганізатором якого
виступило УВКБ ООН.
У цьогорічному заході, який відбувся п’ятого квітня 2013
року за підтримки ООН, від КУП НАНУ взяли участь, зокрема: завідувач відділу міжнародних зв’язків і грантів І. Єдгарова, студенти факультету міжнародних відносин П. Іваніщев, К. Москаленко, С. Строкань і Т. Сенік. Також у заході
взяли участь представники Українського центру вивчення
історії Голокосту, Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії в Україні, громадської організації «Ла Страда», студентство українських вишів та представники громадськості.
У рамках заходу присутні переглянули документальний
фільм «Duhozanye» про об'єднання жінок та дітей-сиріт у
Руанді, які постраждали під час геноциду. Після перегляду
фільму відбулось обговорення у форматі «Живої бібліотеки». Крім того, учасники обговорили такі актуальні для
сьогодення питання як: моральний вибір в екстремальній
ситуації, роль ООН у запобіганні конфліктів та примиренні,
проблему збільшення вразливості жінок у конфліктних ситуаціях та порушень їх прав.

Переможці отримують все!

ко оцінені і цьогорічним журі виставки. Завдячуючи самовідданій наполегливій праці керівництва університету, викладачів і науковців, було
досягнуто значних успіхів у реалізації міжнародних освітніх програм і проектів, здійснення
спільної науково-дослідної діяльності, організації міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» й академічного обміну.
Представники КУП НАНУ та ректор університету Ю. Бошицький вибороли «Гран-прі» у номінації
«Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки».

СТУДЕНТИ КУП НАНУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У
ВІДЗНАЧЕННІ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАХИСТУ
ДІТЕЙ НА БАЗІ ПІДШЕФНОГО ДИТЯЧОГО
БУДИНКУ «КОЛИСКА ДИТЯЧОЇ НАДІЇ»
Міжнародний день захисту дітей широко відзначається в Україні.І це не дивно,
адже до дітей в будь-якій країні відношення однакове – як до майбутнього держави.
За дорученням ректора КУП НАНУ, професора, заслуженого юриста України,
заступника голови Союзу юристів України, Ю.Бошицького, студенти університету
взяли участь у відзначенні Міжнародного дня захисту дітей на базі підшефного навчально-виховного закладу дитячого будинку «Колиска дитячої надії».
Протягом місяця у КУП НАНУ проходила благодійна акція. Студенти, професорсько-викладацький склад університету, працівники Укрзалізниці, які проходили курси підвищення кваліфікації на базі нашого навчального закладу долучилися до соціального проекту.
Програма «Передай тепло своєї руки маленькій дитині» надає студентам глибоко
усвідомити, що від кожного з нас залежить майбутнє нашого суспільства, допомагає привернути увагу громадськості до існуючої в сучасному суспільстві проблеми
дефіциту добра, співчуття, милосердя. Представники студентського активу презентували подарунки для ігрової кімнати, та спроектований ними буклет «Мої права»,
де висвітлили основні права дитини, закріплені у Конвенції про права дитини, проголошеної Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.1989 року.
Зустріч із маленькими друзями дитячого будинку – завжди радість і свято для кожної із сторін. Мета проведення часу із вихованцями – збагачення розвитку світогляду маленьких
друзів, щиросердечне, тепле
спілкування.
В університеті
сьомий рік поспіль під особистим патронатом ректора
Ю. Бошицького
діє благодійна
загальноуніверситетська програма «Передай
тепло своєї руки
маленькій дитині».
Студентсво разом з підшефними дітлахами

СТУДЕНТИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ КУП
НАНУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВШАНУВАННІ
ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДУ В РУАНДІ

Під час акції

Студентка КУП НАНУ є лауреатом
конкурсу «Україна ХХІ століття:
цивілізаційний вибір»

23 травня 2013 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулась конференція на якій виступив зі своєю промовою Л. Кучма.
У конференції взяли участь, зокрема: міністр МЗС України
Л. Кожара, який у своєму виступі стисло ознайомив учасників
конференції з актуальними питаннями зовнішньої політики
України; міністр МЗС (1990–1994 рр., 2000–2003 рр.) А. Зленко;
міністр МЗС (2007–2009 рр.) В. Огризко. Також цю конференцію відвідали провідні політики та експерти.
У рамках даної конференції був проведений конкурс «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір» організований Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда
Кучми «Україна».
Мета конкурсу полягала у тому, щоб з’ясувати ставлення
студентської молоді до пріоритетів зовнішньої політики України, її позаблокового статусу, стратегії європейської чи євразійської інтеграцій з урахуванням нових економічних і політичних реалій у світі – кризових явищ та ізоляціоністських
Приємна мить нагородження
настроїв у Євросоюзі, активізації дій Росії щодо формування
Євразійського союзу.
У цьогорічному конкурсі взяли участь 774 конкурсанти з усіх регіонів України. Від Київського університету права НАН
України у конкурсі взяла
участь студентка II курсу факультету міжнародних відносин К. Озерова.
Студенти українських ВНЗ,
які брали участь у конкурсі,
мали змогу виголосити свої
доповіді. Закінчилася конференція нагородженням переможців стипендіями Президентського фонду Л. Кучми
«Україна» та врученням дипломів.
Завдяки наполегливій праці,
старанню та високому рівню
конкурсної роботи студентка
КУП НАНУ К. Озерова стала
лауреатом зазначеного вище
Фото на згадку
конкурсу.
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КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

РАФАЕЛЬ САНТ І

Рафаель Санті – італійський живописець, графік, скульптор та архітектор. Втілив у своїх творах гуманістичні ідеали
високого Відродження.
Народився Рафаель 28 березня 1483 року в невеличкому
італійському містечку Урбіно в області Марке, що належав
тоді герцогам Монтефельтро. Його батько Джованні Санті був
придворним художником урбінського герцога, про що свідчить фресковий розпис, в якому на стіні свого помешкання він
намалював під виглядом мадонни дружину з сином на руках.
Коли Рафаелю виповнилося вісім років, померла його мати.
Батько часто кликав хлопця до майстерні, де учні малювали
церковні образи, вкривали позолотою зброю та посуд, розписували меблі. Тут Рафаель набував перших фахових навичок.
Батько помер коли Рафаелю виповнилося одинадцять років. Відтепер на виховання підлітка та
зростання його майстерності мали вплив сторонні митці.
Перебравшись до Перуджі у 1500 році Рафаель пішов навчатися до майстерні П'єтро Перуджино – головного митця умбрійської живописної школи. У його майстерні молодий Рафаель пропрацював чотири роки. Вплив художньої манери Перуджино відчутний у ранніх
творах Рафаеля. До цього періоду відносяться три маленькі шедеври молодого художника,
зокрема: «Мадонна Конестабіле», «Заручини Діви Марії» та «Сон лицаря».
У 1504 році художник переїхав до Флоренції – центру тогочасного Відродження в мистецтві Італії.
Серед перших портретних зображень художника – портрети Аджело та Маддалени Доні.
Він зобразив подружжя на тлі далекого пейзажу. Рафаель намалював небагато суто станкових портретів. Значно більше їх лише на фресках у Ватикані. Здається, він брався за їх створення не дуже охоче, хоча їх добре оплачували. Рано позбавлений батьківської любові та опіки, Рафаель штучно уникав драматичних сцен, людських трагедій, невдоволення страшною
дійсністю зламу XV–XVI ст.
У кінці 1508 року Рафаель переїжджає до Рима на запрошення архітектора Донато Браманте,
свого далекого родича. Незабаром художника наймає на роботу сам папа Юлій II – перший запис
про виплачені гроші за виконану Рафаелем роботу
датується січнем 1509 року. Замовлення, отримане
від Юлія, стало поворотним пунктом у його долі. До
цього у своїх 25 років Рафаель залишався художником, що подає великі надії, відомим, але таким, що ще
не досяг дійсних вершин.
Сам він не міг і передбачити, що отримає колинебудь настільки важливе і престижне замовлення.
Шанс, що представився йому, він використав просто блискуче, саме з цього моменту кар'єра художника була тісно пов'язана з іменами Юлія і Льва
X. Роботи, виконані по їх замовленню, дозволили
Рафаелю зайняти видатне положення та стати першим художником Риму.
Престижна праця у Ватикані і наближеність до
папи римського обумовили і коло його замовників. Це вибагливі кардинали, римські аристократи,
можновладці, дипломати. Як правило, це впливові
особи з високою освітою або дуже наближені до
неї. З часом зросли спостереження молодого художника і його майстерність портретиста. Поглиблюються його психологічні характеристики, які
досягають вершин у Римі, у середовищі амбітних
кардиналів, багатих ділків і банкірів, пихатих рим-

«Святi гори» України
Національний природний парк «Святі гори» – наймальовничіший національний природний парк рівнинної частини України, розташований у Слов'янському
та Краснолиманському районах на берегах річки Сіверський Донець. Парк входить до складу федерації природних та національних парків Європи загальнодержавного значення. Його було створено у 1997 році згідно з Указом Президента
України на площі 405,89 кв. км. Парк займає практично всю вкриту лісом долину
річки та кілька великих лісових масивів на вододільних ділянках її правого берегу в межах Донецької області. Найефектнішим знаковим місцем національного
парку, від якого утворилася назва,
є Святі гори, які здіймаються на
100–120 метрів на правому березі
Сіверського Дінця.
Територія парку вкрита густими
віковими листяними лісами з дуба,
ясена, липи, клена та інших деревних і чагарникових порід. На заплаві переважають вільхові ліси з
домішкою берези, а на боровій терасі – соснові. Особливу ботанічну та історичну цінність являють
збережені на правому березі річки
фрагменти крейдяних борів, що
складаються з релікта третинного
періоду – сосни крейдяної, занесеної до Червоної книги України.
Вважається, що в XVIII ст. практично весь правий берег у районі Святогірського монастиря був
вкритий цією сосною, а дубові ліси
складали лише маленькі вкраплення.
Пізніше широколисті ліси почали
витісняти соснові, і до кінця XIX
ст. площа крейдяних борів значно
скоротилася. Мальовнича природа, чисте повітря та чудова річка задовго до створення національного природного парку зробили долину Сіверського Донця улюбленим місцем відпочинку мешканців усього Донбасу та гостей регіону.
Документально «Святі гори» відомі з 1526 року, а Монастир у скелі вперше згадується в писемних джерелах 1624 року. Із багатьох джерел (записок німецького дипломата С. Герберштейна, «Никонівського літопису» та «Книги великому кресленню»)
відомо, що в цих місцях у XVI ст. річкою проходив своєрідний кордон з Диким полем.
У 1624 році землі уздовж Сіверського Дінця царським указом було подаровано духівництву, і незабаром біля підніжжя крейдяних гір був побудований монастир, який
у 1679 році пограбували та спалили кримські татари. Згодом монастир було віднов-
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ських пап, суворих римських
матрон.
Взагалі, римський період
творчості Рафаеля становить
понад десяти років. Його можна поділити принаймні на три
етапи. Перший – це праця над
фресками у ватиканських приміщеннях. До найвідоміших
і, на думку більшості знавців,
найкращих належать фрески в
Станца делла сеньятура (тобто
в «Кімнаті підписів»). На чотирьох стінах цього відносно невеличкого приміщення Рафаель
намалював картини, присвячені теології («Диспут про святе
причастя»), поезії («Парнас»), філософії («Афінська школа») та алегоричні постаті – («Мудрість,
Міра і Сила»). Лише на двох стінах можна було використати всю площу для створення фрески; на
двох інших цьому заважали вікно і двері. Але митець виявив таку вигадливість, зробивши композицію так природно й невимушено, що вікно й двері цілком вписуються у неї. Так само вирішив
він композиційні проблеми і в другій кімнаті – Станца д’Елідоро – де зображені «Визволення
апостола Петра», «Вигнання Геліодора».
Усі ці фрески демонструють ще одну грань живописного генія Рафаеля – його вміння ілюзорно відтворювати різноманітні світлові ефекти. Майже засліплююче світло випромінює
постать ангела, що виводить Петра із в’язниці; відблиски цього світла бачимо на металевих
латах стражників; зовсім іншим світлом осяває хмари місяць.
В усіх композиціях містяться прозорі натяки: на вигнання французького війська з володінь
папи, на боротьбу папи з неслухняним духівництвом, на визволення посла Юлія (кардинала Медичі) з французького полону. Отож назвати ці розписи релігійним живописом можна
лише умовно.
Найуславленіша з чотирьох фресок Станца делла сеньятура – «Афінська школа», в якій
Рафаель показав себе не лише освіченим гуманістом, блискучим майстром живопису, а й талановитим архітектором. Половину картини займає архітектурна споруда дивовижної краси,
плід його фантазії. Всі свої сили він віддавав проектуванню палаців для визначних осіб папського Рима, серед яких найцікавіша й найоригінальніша споруда – вілла Мадама, комплекс
палацу й парку в передмісті.
Майже дев'ять років присвятив Рафаель розписам Ватиканських станців. У цей же період
він працює над найкращим своїм твором – «Сікстинською Мадонною», яка була замовлена
церквою святого Сікста в П'яченці, звідси й назва її. Уява художника дозволяла якусь конкретну жінку наділити рисами то античної, то християнської богині.
Вже на той час у доробку художника були чудові картини із зображенням Мадонн: «Мадонна-садівниця», «Мадонна Грандука» та інші, які викликали найсхвальніші оцінки сучасників. Але «Сікстинська Мадонна» перевершила все, що було створене Рафаелем раніше.
У 1513 році войовничий і суворий Юлій помер. Новим папою став вище згаданий кардинал
Медичі (Лев Х), великий життєлюб та веселун, син видатного правителя Флоренції Лоренца
Пишного. Крім інших численних праць, додалися Рафаелеві нові: малювати декорації до
комедійних вистав, а також керувати будівництвом собору св. Петра. Розписи ватиканських
станц за ескізами Рафаеля тепер виконували його учні, в числі яких був і видатний художник
Джуліо Романо, вони ж розписали палац Агостіно Кіджі та відкриті галереї у Ватикані.
В останні роки життя Рафаель працював дуже багато. Сам художник робив дуже докладні
шкіци, а розписувати палаци доручав іншим. З великих праць, виконаних після 1515 року,
жодна не належить цілком пензлю Рафаеля. Незавершеною залишилася остання велика картина «Спас», розпочата у 1517 році.
Рафаель Санті прожив відносно доволі коротке життя (лише 37 років) однак за цей маленький проміжок часу встиг навічно вписати своє ім’я в історію, та залишити світу геніальні
шедеври живопису.

лено і за сторіччя він перетворився на великого феодального власника. Проте у 1787
році указом Катерини II Святогірський монастир було скасовано, а церковне майно та
угіддя монастиря перейшли до державної скарбниці. Незабаром власником тутешніх
земель став Г. Потьомкін, який побудував на одній із крейдяних гір розкішний палац
і влаштував на березі мальовничого заплавного озера купальні. Село Банне, що виникло на лівому березі річки, стало найвідомішим на Донбасі курортним містечком.
Відродженню обителі послужило подружжя Потьомкіних. Їх стараннями у 1844
році Святогірський Успенський монастир було відновлено імператором Миколою I.
Після отримання указу і рішення Святійшого Синоду, для відновлення Святогірського монастиря були покликані брати Глинської пустині (сучасний Глухівський район
Сумської області) – найближчі духовні чада старця Філарета (Данілевського) у кількості 12 чоловік, які прибувши до пустині ввели суворий статут Глинський по чиноположенню Святої Афонської Гори. Упродовж
наступного півстоліття було створено сучасний
ансамбль споруд Святогірського монастиря. Біля
підніжжя гори побудовані Покровська церква із
дзвіницею (1851 р.), Успенський собор (1859 р.),
монастирські мури з вежами та павільйони (середина
XIX ст.), а також келії та готель (1887 р.).
В ім'я Всіх святих у 1912 році було освячено храм на монастирському кладовищі. Після
закриття монастиря небагато з братій, що залишилися, мешкали при цій церкві під проводом отця Іоанна (Стрельцова), який пророкував відродження та процвітання Святогірської
обителі після часу запустіння і наруги.
Події 1917 року та прихід Радянської влади
трагічно позначилися на подальшій долі Святогірського монастиря, розграбування якого розпочалося з січня 1918 року. Навесні 1919 року в
монастирі було розміщено колонію дітей з Петрограду, виховання яких проводилося у відповідному
до комунізму дусі. Поступове витіснення чернечої
общини завершилося у 1922 році повною ліквідацією монастиря та націоналізацією монастирських
споруд. У готелі було відкрито Будинок відпочинку імені Артема для трудящих Донбасу, поступово
він обріс санаторіями і пансіонатами.
У 1980 році комплекс колишніх монастирських споруд було оголошено історико-архітектурним заповідником, а в роки незалежності України його було повернуто церкві. А в 2004 році Священний Синод Української Православної Церкви
(Московського патріархату) прийняв рішення надати Свято-Успенському Святогірському чоловічому монастирю Горлівської єпархії УПЦ статус Лаври.
Вже на початку 2000 року було розпочато будівництво нового дерев'яного скиту з
церквою на честь Всіх святих.

КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

Альфред Гарійович Шнітке —
один з найяскравіших композиторів ХХ століття
Альфред Шнітке
народився
24
листопада
1934
року в місті Енгельс
в
Республіці
німців Поволжя у
змішаній єврейськонімецькій
сім'ї.
Його
батько,
Гаррі Вікторович
Шнітке (1914–1975
рр.), народився у
Франкфурті-наМайні, куди його
батьки перебралися
з Лібави у 1910
році. У 1927 році
разом з батьками переїхав до Москви, а в 1930
році в Покровськ, де вступив у партію і працював
журналістом у радянських німецьких виданнях;
розповіді та кореспонденції з фронту російською
мовою друкував у газеті «Більшовик». Мати, Марія
Йосипівна Фогель (1910–1972 рр.), походила з
німецьких колоністів, що переселилися до Росії
в 1765 році та осіли в селі Кам'янка; працювала
вчителькою німецької мови. У 1943 році батька
майбутнього композитора призвали на фронт,
а Альфред з молодшим братом (згодом поетом,
прозаїком і перекладачем Віктором Шнітке) були
відправлені до Москви, де жили у діда і бабусі по
батьківській лінії – інженера Віктора Мироновича
(1889–1956 рр.) та редактора Теї Абрамівни Шнітке.
Теа Абрамівна (уроджена Кац, 1889–1970 рр.)
працювала редактором у Державному видавництві
іноземної літератури, займалася німецькою
філологією і перекладами на німецьку мову, у
тому числі була автором підручника «Граматика
німецької мови» (з Е. Б. Ерліх, Москва: Видавництво
літератури на іноземних мовах, 1963 р., друге
видання. – Київ, 1995 р.), редактором та автором
приміток до німецького видання роману Томаса
Манна «Будденброки» (2-е видання – там же, 1959
р.), роману Яна Петерсона «Наша вулиця» (Unsere
Straße, там же, 1952 р., нім.), переклала на німецьку
мову романи А. А. Фадєєва «Останній із удеге»
(1932 р. і 1972 р.), А. Б. Чаковського «Weither leuchtet
ein Stern» (спільно з сином, Гаррі Шнітке, 1964 р.).
Двоюрідний брат А. Г. Шнітке – правозахисник
і громадський діяч Володимир Едуардович

Шнітке (нар. 1939 р.), голова петербурзького
товариства «Меморіал» (1989 р.), засновник
Петербурзького науково-дослідного центру
«Голокост».
Батьки Шнітке між собою спілкувалися
німецькою і першою мовою композитора
став німецький, однак згодом він звертався
до матері по-німецьки, а до батька поросійськи.
МУЗИЧНА ОСВІТА
Музична освіта Альфреда розпочалася в 1946
році у Відні, куди його батько був відряджений
після Великої Вітчизняної війни кореспондентом
і перекладачем газети «sterreichische Zeitung».
Після повернення до Москви у 1948 році родина
оселилася в підмосковній Валентинівці, і мати і
батько влаштувалися на роботу в редакцію газети
«Neues Leben» (згодом у цій же газеті працювала
і молодша сестра Альфреда Ірина, у ній же
публікувався і його брат Віктор). Батько займався
перекладами радянської літератури на німецьку
мову для видавництва літератури іноземними
мовами «Прогрес».
БІОГРАФІЯ
З 1961 по 1972 рік Шнітке викладав у
Московській консерваторії. У наступні кілька років заробляв собі на життя в основному
написанням музики до кінофільмів.
У 1990 році композитор разом з сім'єю
переїхав до Німеччини. Почав викладати
в Гамбурзькій консерваторії. У 1995 році
Шнітке була присуджена Державна премія
Російської Федерації.
В останні роки життя здоров'я Шнітке
різко погіршилося: композитор переніс три
інсульти, але тим не менш до кінця зберігав
творчу активність. Шнітке помер у Гамбурзі
3 серпня 1998 року. Похований у Москві, на
Новодівичому кладовищі.
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО СВІТУ
ШНІТКЕ
Творчість
Альфреда
Шнітке
характеризується концептуальністю задумів,
масштабністю,
експресією,
типовою
складно диференційованою оркестровою та
ансамблевою фактурою, полістилістикою,
системою цитат. Помітне переважання
інструментальних жанрів.

Відбулася презентація персональної
виставки творів С. Шаповалова

У рамках загальноуніверситетської програми «Інтелектуальна власність України – перлини
сучасного живопису для
студентської молоді» відбулось проведення персональної виставки творів
члена Національної спілки
художників України, члена
клубу ректорів Європи –
Оксфорду Великої Британії, заслуженого художника України С. Шаповалова.
Серед почесних гостей
Під час презентації
виставки були присутні:
Надзвичайний і Повноважний посол Румунії в Україні К. Юнеско, радник Посла Болгарії в Україні
П. Танів; начальник відділення змісту вищої освіти Інституту інноваційних
технологій МОН України Ю. Сафронов; заступник голови керівника апарату
Київської обласної державної дміністрації А. Спаський; заступник начальника докторантури Національної академії внутрішніх справ України С. Мозоль;
проректор протоієрей Київської Православної Богословської академії УПЦ
Київського Патріархату В. Клос; архітектор, художник Ю. Пісковський; представники громадської організації Київська ініціативна група Альпбаха, зокрема, О. Чернова та Д. Воюта.
У своєму зверненні до митця та усіх присутніх ректор КУП НАНУ Ю. Бошицький, зазначив про те, що ідея проекту полягає в проведенні поруч з творами мистецтва зустрічей з фахівцями-юристами, зокрема тими, хто працює у
сфері охорони та захисту інтелектуальної власності. Наші студенти – майбутні правознавці мають бути обізнаними відносно проблем правового характеру. Поза всяким сумнівом, ця виставка, а також сам проект має велике значення для формування майбутніх юристів – духовно розвинутих особистостей.
Культурне життя студента, природність зв’язків з творчістю та мистецтвом
повинні мати ще й виховний характер.
А голова наукового товариства студентів КУП
НАНУ О. Кулик, зі словами щирої вдячності та
захоплення подякувала за
надану можливість участі
в проекті «Інтелектуальна
власність України – перлини сучасного живопису
для студентської молоді», оскільки цей проект
сприяє глибшому вивченню дисципліни «ІнтелекПочесні гості виставки
туальна власність».

В університеті відбулася персональна виставка картин А. Сіденко
вок. Її роботи представлені в музеях
України та Росії, приватних колекціях в
Австрії, Андорі, Іспанії, Італії, Канаді,
Німеччині, Франції, США та Японії.
Також Ангеліна захоплюється поезією. І сьогодні на сторінках нашої
газети ви можете познайомитися з її
віршованою творчістю.

Ангеліна
Сіденко

Відомий український художникграфік, член Національної Спілки
художників України.
У 1970 році закінчила навчання
в Національній академії мистецтва та архітектури (майстерня
книжкової графіки професора В.
Касіяна); у 1974 році – відділення графічного мистецтва Академії
мистецтв СРСР (майстерня професора М. Дерегуса).
За серію офортів «Українські пейзажі» відзначена дипломом Академії
мистецтв СРСР, стажувалася в Італії.
А. Сіденко вільно володіє графічними техніками. Серії робіт
«Скарби України», «Козацька
слава», «Київське бароко», «Перші християнські святі Київської
Русі», «Ангели храму Софії» вражають філігранною витонченістю
й віртуозною технікою офорту з
пунктиром.
Ангеліна Сіденко активний учасник
всеукраїнських та міжнародних виста-

Геній – безвісний художнику
Що так Оранту зробив,
Звідки дізнався про тугу,
Тугу, що в серці моїм?
Жінки земної відчув ти
Біль і страждання душі,
Дивні стривожені очі
Ти відтворив на стіні.
Руки підняті в молитві,
Вічній молитві за нас.
Діво, Марія – Оранта!
Допоможи нам в цей час.
Скільки років ти тримала
Небо над сивим Дніпром,
Предків моїх підіймала,
Силу і віру давала,
Їм в боротьбі з ворогом...
Довго дивилась їй в очі
Сповнені вічной журби
Тільки тримай свої руки.
Щоб ми в надії жили!
●●●
Все будуєм, все малюєм
Розцяцьковуєм церкви,
А в душі, які ж то зміни
Через совість пролягли?
Хрестим лоба, свічку ставим,
Просим «Бог допоможи!»
І неправе діло правим
І багатство тільки славим
«Господи благослови!»
Ні, не дам і краплі крові
На алтар таких «чеснот»!
Хочу собі тільки волі,
І майстерності сваволі,
Відлечу тепер в блакить,
Буду диво там творить!

Невже почув мої благання
І повернув мені буття?!
І днів похмурих забуття
Тепер я довго не відчую?
Я знов в майстерні, я творець!
Пишу, малюю без останку
І від світанку до світанку
Не відчуваю плин часу.
І крила творчої уяви
Несуть мене у дальню путь,
А що там далі, що там далі...
●●●
Ти співала так красиво,
І сама була красою,
Квіткою-троянди осіннім тлі.
Голос ніжний і прекрасний
Діставався аж до серця,
І душа моя співала
Разом всі твої пісні.
Навіть Ангели Софії
Захотіли вийти з рами,
Тихо встали за бандурой,
Схвально крилами махали
І над древньою Софієй
Звуки музики пливли.
●●●
Від любові двох сердець
народилось диво –
Козелецький храм Різдва
на дорозі зринув.
Жив собі пастух Олекса, дивним
голосом співав.
Доспівався до цариці
та її причарував.
Закохалась до нестями
Лизавета в Розума,
Став він графом Розумовським
от така історія...
Храм-подяку збудувала
мати Олексія
Вдячна долі і випадку,
що підніс так сина
Жовті квіти Козельця
розцвіли під храмом
Богородиці Різдва
і не знають сраму.

11 квітня 2013 року в рамках проекту «Інтелектуальна власність
в Україні – перлини живопису для студентської молоді», створеної
за ініціативою ректора, професора, заслуженого юриста України
Ю. Бошицького у КУП НАНУ відбулась презентація персональної
виставки картин «Духовні скарби України» української художниці, члена Національної спілки художників України А. Сіденко.
Почесними гостями на заході були: Ю. Шемшученко – директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
академік НАН України, почесний ректор Київського університету права НАН України; Г. Барамідзе – віце-спікер Парламенту
Грузії, почесний доктор КУП НАНУ; К. Юнеск – Надзвичайний
і Повноважний Посол Румунії в Україні; Г. Думбадзе – головний
радник Посольства Грузії в Україні; Г. Захарія – Консул з політичних відносин посольства Румунії в Україні; К. Коваль – заступник
голови Союзу юристів України, заступник голови Національної
асоціації адвокатів України та ради адвокатів України, заслужений юрист України; О. Піддубчак – президент Всеукраїнської
г р ом а д с ь ко ї
організації
державного
управління
«Еліта
держави», член
громадських
рад при МЗС
та Мінсоцполітики; Т. Чабанець – директор філії
Українського
центру
інноватики та
Подарунок від автора
патентно-інформаційних
послуг ДП «Український інститут промислової власності»;Н.
Скрипка – виконавчий директор Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання «Національна Асамблея інвалідів
України»; О. Ветлинська – начальник управління організаційного
забезпечення Національної академії державного управління при
Президентові України; І. Козел – заступник начальника Управління організаційного забезпечення Національної академії державного управління при Президентові України; І. Сисоєнко – директор
Патентно-юридичної агенції «Бренд-Груп», патентний повірений
України; А. Токарєв – український художник-живописець, графік,
монументаліст, член спілки художників України.
Студенти та професорсько-викладацький склад щиро вдячні ректорові, професорові Ю. Бошицькому за організацію виставки А. Сіденко.
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Законодавство України: проблеми та
перспективи розвитку: збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Київський ун-т
права НАН України; редкол.: Ю.С.
Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В.
Чернецька та ін. – К.: Видавництво
Ліра-К, 2013. – 335 с.
У збірнику матеріалів ХІV
Всеукраїнської науково-практичної
конференції опубліковані статті провідних правознавців, молодих учених та студентів, в яких
аналізуються теоретичні та практичні проблеми розвитку
та функціонування системи законодавства України, зокрема, окремі проблеми конституційного, адміністративного,
інформаційного, цивільного, господарського, трудового,
кримінального законодавства.
Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів,
студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного
стану та подальшого розвитку системи законодавства
України.
Сучасні проблеми розвитку законодавства в Україні та Угорщині: збірник
наукових праць / вступ. ст. В. Ламм,
Ю. Шемшученка; упоряд. М. Товт, І.
Холас; пер. з угорськ. О. Кордонець,
пер. з укр. Ч. Фединець. – К.: Вид-во
«Юридична думка», 2013. – 222 с.
У збірнику висвітлюються актуальні проблеми й події у розвитку
внутрішнього права України та
Угорщини. Зокрема, у статтях акцентується увага на
питаннях конституційного процесу, європейської інтеграції, адміністративних систем і місцевого самоврядування у цих державах. Розглядаються також питання
законодавчого регулювання відшкодування ядерної
шкоди, мовних відносин та захисту інтелектуальної
власності. Видання є двомовним – статті публікуються
українською та угорською мовами.
Наукові читання, присв'ячені
пам'яті В.М. Корецького: збірник наукових праць. Вип. 5 / Мін-во освіти,
науки, молоді та спорту України ;
Київський університет права НАН
України; [редкол.: Ю.С. Шемшученко.,
Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька]. –
К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 444 с.
У збірнику матеріалів конференції,
присвяченоі 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.
В опублікованих працях простежується історичний
екскурс наукової спадщини Володимира Михайловича
Корецького, яка і зараз становить неабиякий інтерес для
юридичної науки і практики.
Міжнародно-правові проблеми
сучасного торговельного мореплавства : збірник матеріалів І Міжнародної
науково-практичної конференції (11
грудня 2012 року, м. Київ). Вип. 1 /
Київський університет права НАН
України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко,
Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька та
ін.]. – К. : Ліра-К, 2013. – 270 с.

Вінстон Черчілль – художник та політик

Всесвітньо відомий державний діяч Великої
Британії Вінстон Черчілль
був надзвичайно плодовитим художником, написавши за своє життя близько
500 картин. Художньою
творчістю Черчілль зайнявся у важкий період своєї
політичної кар’єри. На
початку Першої світової війни провалився
розроблений ним план із захоплення проливу
Дарданели. Амбітному політику довелось
вийти з нового складу кабінету міністрів, і
для відновлення душевного спокою Вінстон
разом із дружиною Клементиною оселився в
орендованому на літо старовинному заміському будинку. Подружжя відвідувало мало
гостей, але серед них був молодший брат
Черчілля Джек зі своєю дружиною Гвенделін,
однак ніщо не відволікло політика від важких
думок.
Психологічний стан Черчілля, за спостереженнями його близьких, був небезпечний
навіть для його життя та здоров’я, але вихід
випадково було знайдено. Одного дня
Гвенделін, яка захоплювалась малюванням
аквареллю, демонстративно вийшла на галявину перед будинком і стала малювати. Це
заняття привернуло увагу Черчілля, і помітивши це родичка запропонувала йому взяти
участь у творчому процесі. Спочатку без особливого бажання екс-прем’єр зробив декілька
мазків, але згодом захопився, малювати йому
хотілося ще й ще. Відчуваючи його нетерпіння, Гвенделін віддала набір для малювання
свого шестирічного сина, але Черчілль хотів
писати олією, і лише олією.
Так нове захоплення вилікувало політика
від важкого нападу депресії. З подивом він
зрозумів, що концентруючись на живописі
забуває про всі політичні сварки та неприємності. З того часу живопис став постійною
складовою життя великого британця.
Мольберти, фарби, громіздкі полотна завжди
супроводжували політика в постійних поїздках та відрядженнях; в усіх місцях його перебування влаштовувались студії, і навіть у
надзвичайно жорсткому графіку державного
діяча він намагався викроїти час для своїх
занять живописом. Вінстон малював усюди:
в королівських покоях та міністерських кабінетах, в пустелі Марракеш та на побережжі
Франції, на англійських просторах та канадських озерах.
Інколи ці заняття були небезпечними для
політика. Так, під час Каїрської конференції він вирішив зробити декілька ескізів
єгипетських пірамід, але впав з верблюда,

отримавши
серйозні
ушкодження.
Незважаючи на це, він продовжив подорож
і таки зробив малюнки пустелі Сахари.
На відміну від політики та літератури,
де Черчілль почувався як риба у воді, свої
успіхи у живописі він оцінював дуже
скромно, завжди був відкритий до критики, порад, нових ідей, а до похвал ставився
з підозрою, розуміючи, що вони з огляду
на його посаду можуть бути нещирі. Але в
1921 році Вінстон послав декілька своїх
полотен на Міжнародну паризьку виставку під вимишленим ім’ям Чарльз Морин,
і там шість його робіт було відзначено
журі та виставлено на продаж. А в 1925
році на виставці у Лондоні його картина,
також анонімна, зайняла перше місце
серед творів непрофесійних художників.
Справжнім подарунком для політика–

художника було відвідання королівської резиденції Балморал. Більшу частину вік-енду
Черчілль провів за мольбертом, малюючи
чудовий пейзаж за вікном, про що розповів
особистому секретарю короля Георга V: «Я з
великим задоволенням провів час у Балморалі.
Не часто трапляється, щоб шляхи обов’язку та
насолоди пересікались у настільки невимушеній манері. Я дуже радий з того, що Його
величність дозволив мені використати королівські покої в якості студії, а я, у свою чергу,
вжив усіх запобіжних заходів, щоб не залишити плями на вікторіанській шотландці».
У роки Другої світової війни Черчілль призупинив свої заняття живописом, але під час
проведення конференції в Касабланці запросив
президента Сполучених Штатів Америки
Рузвельта відвідати разом з ним Марроканську
пустелю. Рузвельт погодився, і під охороною
військових патрулів та військової авіації президент та прем’єр дісталися вілли Тейлора, яка
належала американському віце-консулу. Вони
вибрались на дах, сиділи поруч та спостерігали
величний захід сонця. Це були хвилини спокою

Цікаві закони минулого

У продовження серії публікацій «кумедних» або «цікавих» законів
сучасного світу (див. «Калейдоскоп університетських подій» 2010–
2012 рр.), пропонуємо читачам повернутися у минуле – правові особливості та законодавчі казуси Давнього Риму, на наш погляд, зможуть
зацікавити не лише першокурсників, але й юристів зі стажем.
Отже, за давньоримськими Законами ХІІ таблиць злочинами вважались чаклунство, жертвування храму речей, які є предметом
судового процесу, шлюб вдови до закінчення річного трауру.
Неправдиве свідчення в суді каралось скиданням з «Тарпейської
скелі». До смертної кари засуджувався суддя, який взяв хабар.
Згідно Законам ХІІ таблиць встановлювали шлюбний вік для
дівчат з 12 років, а для юнаків – на підставі огляду.
Закон Капулея (Рим, 445 р. до н.е.) дозволяв вважати шлюб дійсним, якщо чоловік та жінка фактично проживали спільно протягом
року. Але якщо жінка була відсутня дома три або більше ночей,
влада чоловіка не виникала.

По горизонталі:

4. Виступ оратора. 7. Фактична частина обвинувачення, його зміст. 8. Вищий
законодавчий орган Ізраїлю. 9. Документ, що засвідчує право придбати в
майбутньому цінні папери. 12. Сукупність характерних ознак, властивих чомунебудь. 13. Італійський мислитель і поет, один з семи членів уряду Флоренції,
автор наукових трактатів «Монархія», «Бенкет». 15. Офіційна резиденція
римських пап. 16. Посадова особа органів прокуратури. 17. Загальна назва
позивача, відповідача у суді. 18. Ударний музичний інструмент з визначеною
частотою звуку, який асоціюється с перемогою. 19. Священна книга мусульман.
23. Організована групова злочинність. 27. Вид міжнародного договору. 28.
Столиця Хорватії. 29. Нісенітниця, у філософії Камю – одне з головних понять,
яке характеризує життя людини. 30. Відмова від нерухомості у зв’язку з її
неприбутковістю, непродуктивністю, заборгованістю за нею.

По вертикалі:

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

Відповіді:
По горизонталі:
4. Промова. 7. Фабула. 8. Кнесет. 9. Дериватив. 12. Стиль. 13. Данте. 15. Ватикан. 16. Слідчий.
17. Сторона. 18. Литаври. 19. Коран. 23. Мафія. 27. Конвенція. 28. Загреб. 29. Абсурд. 30. Абандон.
По вертикалі:
1. Холдінг. 2. Ломбард. 3. Мандат. 4. Пакет. 5. Акциз. 6. Цедент. 10. Електорат. 11. Магістрат.
12. Спартак. 14. Еритрея. 20. Отаман. 21. Адвокат. 22. Кеннеді. 24. Імпорт. 25. Бомба. 26. Ліван.
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Юлій Цезарь був першим, хто ввів правила дорожнього руху. Для
попередження заторів колісницям було дозволено рухатися тільки в
одну сторону. Були й регулювальники на перехрестях. Крім того,
знатні вельможі висилали вперед своїх служок, які перекривали рух
на перехрестях до проїзду господаря. Проїзд приватних колісниць,
возів та екіпажів по Риму був заборонений з ранку до заходу сонця.
«Іногородні» власники транспортних засобів повинні були залишати їх на кордонах міста та пересуватися по Риму пішки або на
«таксі» – в найманих паланкінах.
У Давньому Римі були вперше розроблені правила катувань: той,
хто їх застосовував, не повинен бути садистом; катування не можна
було застосовувати у присутності дітей, якщо катований зізнавався,
катування повинно було терміново припинитись.
Великий Рим не міг страчувати власних громадян, тому їх висилали у далекі провінції на поселення. Так, наприклад, була заселена
Румунія, а на північному узбережжі Чорного моря відбували покарання римські поети та політики–невдахи.

Кросворд

У збірник увійшли матеріали І
Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародноправові проблеми сучасного торговельного мореплавства»,
яка відбулась 11 грудня 2013 року в Київському університеті
права Національної академії наук України за участю
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України. У першому випуску збірника знайшли відображення проблеми сучасного морського права, історії міжнародного морського права, міжнародного приватного морського права, національного морського законодавства.

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

та краси посеред жахіття та громів війни.
Наступного дня Рузвельт повернувся додому, а
Черчілль залишився писати картину, яку на
честь закінчення війни подарував Рузвельту.
Влітку 1945 року партія консерваторів
потерпіла поразку на виборах, і Черчілль
знову відійшов від справ, що не могло його не
засмучувати. Як і тридцять років тому, для відновлення душевної рівноваги він звернувся
до мольберту та фарб. У 1947 році Черчілль
направив декілька своїх робіт до Королівської
академії мистецтв, які знову були підписані
вигаданим ім’ям – Девід Вінтер. На превеликий подив автора, дві його роботи були прийняті, а ще через рік він став почесним членом
Королівської академії мистецтв.
Незважаючи на високу оцінку своїх живописних робіт, Черчілль досить скромно оцінював власні художні досягнення. Коли
наприкінці 40-х років йому запропонували
провести виставку творів, він відмовився,
зауваживши: «Вони не варті того. Дані картини являють цінність лише тому, що написані прославленою людиною». Якось одному зі своїх друзів він зізнався: «Мені незручно виставляти свої картини напоказ. Вони
для мене скоріше як діти – хоча поводять
себе погано, все одно любимі».
Всього Вінстон написав понад 500 картин.
З часом його роботи виставлятимуться у
різних європейських країнах, зокрема,
Канаді, США, Австралії, Японії. Картини,
написані його рукою, увійдуть до постійних
експозицій таких всесвітньо відомих музеїв,
як: Королівська академія мистецтв, галерея
Тейт, Музей мистецтва в Далласі,
Метрополітен-музей у Нью-Йорку.
Маючи блискуче почуття гумору, Черчілль
був не проти пожартувати в живописі. Його
подруга Вайолет Бонем-Картер згадувала,
як одного разу вони зупинились в заміському будинку, і Вінстон вирішив написати
нецікавий, однокольоровий місцевий пейзаж. Але, подивившись на картину свого
друга, вона побачила ефектні горні масиви,
які невідомо звідки взялись на цій рівнині.
Даремно Вайолет вдивлялясь у туман, намагаючись знайти хоча б якісь ознаки гір. «Ну
так що? – зауважив Вінстон, випереджаючи
її запитання. – Я ж не міг залишити все
таким позбавленим життя».
Черчілль завжди притягував до себе
публіку, і його живописна творчість не стала
виключенням. Кількість людей, що відвідували його виставки, була небаченою. Багато
знавців мистецтва готові були побачити в
його роботах властиві для непрофесійних
художників помилки, але були надзвичайно
здивовані, побачивши, наскільки гармонійні
ці полотна.

1. Господарюючий суб’єкт у формі акціонерного товариства, що контролює
юридично самостійні дочірні підприємства. 2. Кредитна установа. 3. Документ,
що засвідчує законність та обсяг повноважень депутата. 4. Лист офіційного
змісту в конверті. 5. Непрямий податок на товари і послуги. 6. Кредитор, який
передає своє право вимоги. 10. Сукупність виборців. 11. У Франції – посадова
судова особа, суддя. 12. Римський гладіатор, організатор і керівник найбільшого
повстання рабів в Італії (73–71 до н.е.). 14. Держава у Східній Африці, на
узбережжі Червоного моря. 20. Виборний або призначений ватажок війська,
начальник збройного загону в козаків. 21. Правозахисник. 22. 35-й Президент
США. 24. Привезення товарів, послуг, капіталу із-за кордону. 25. Один із видів
ядерної зброї. 26. Держава у Західній Азії, територія якої з XVI століття до
1918 року входила до складу Османської імперії.
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