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сторІнка ректора

ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ КРИМУ ТА УКРАЇНИ В
СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Третє десятиріччя незалежності
нашої держави поглиблює питання
щодо ролі та місця України в сучасній системі міжнародних відносин.
Ситуація ускладнюється також і
тим, що існуючий світовий порядок,
зазнаючи істотних змін, увійшов у
стадію системної перебудови архітектури глобального управління.
Кардинальним чином трансформуються характеристики геополітичної картини світу, «… відходить
у минуле панування національної
держави як єдиного суб’єкта геоЮрІй Бошицький —
ректор Київського університету політичних процесів» . Слід зазнаправа НАН України, професор, чити, що ця теза підтверджується
заслужений юрист України переосмисленням
власної місії
провідними державами світу.
Сьогодні в нашій країні відбувається глибока соціальнополітична криза, спровокована внутрішніми політизованими кланами за підтримкою зовнішніх геополітичних гравців,
які конкурують за геостратегічний контроль над Україною.
У цьому контексті необхідно наголосити на політиці Російської Федерації щодо України, яка створює загрозу системі
міжнародного права.
По-перше, 01 березня 2014 року о 17:21 Рада Федерації
Федеральних Зборів Російської Федерації одностайно підтримала звернення Президента В.В. Путіна щодо введення
«обмеженого військового контингенту» збройних сил Росії
на територію України. Це рішення було ухвалено порушуючи Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права 1970 року, Гельсінкського заключного акту НБСЄ
1975 року, Договір про дружбу та співробітництво між Російською Федерацією та Україною 1997 року, а також ряд
інших міжнародних договорів. Демонстративна відмова Російської Федерації від попередніх консультацій з Україною
та державами-гарантами її територіальної цілісності (Великою Британією, США, Францією та Китаєм) також є показовим нехтуванням її міжнародно-правовими зобов’язаннями,
закріпленими у Будапештському меморандумі 1994 року.
По-друге, Російська Федерація, використовуючи збройні
сили на території України, спотворила зміст норм міжнародного права щодо ситуацій, коли захист прав та законних
інтересів громадян, які перебувають за кордоном, потребує
військового втручання країни їх громадянства. Згідно з Конституцією України та відповідними нормами міжнародного
права Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України і однією з адміністративно-територіальних одиниць держави Україна.
По-третє, події, які відбуваються у Криму, констатують,
що Російська Федерація порушила положення Угоди між
Україною і Російською Федерацією про статус та умови
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації
на території України від 8 серпня 1997 року (дію якої було
подовжено у квітні 2010 р.), зокрема, пункту 1 статті 6 Угоди, де зазначається, що військові формування ЧФ РФ «здійснюють свою діяльність у місцях дислокації відповідно до
законодавства Російської Федерації, поважають суверенітет
України, додержуються її законодавства та не допускають
втручання у внутрішні справи України».
По-четверте, Росією порушено статті 8 і 15 зазначеної
вище угоди, якими встановлюється необхідність узгодження з компетентними органами України (зокрема Міністерством оборони) пересувань, пов’язаних із діяльністю
військових формувань поза межами місць дислокації Чорноморського флоту.
Водночас, угодою не встановлено, які правові наслідки
та відповідальність можуть настати в разі порушення її
норм. Встановлено порядок вирішення конфліктів між сторонами угоди шляхом створення спільної комісії та дипломатичним шляхом.
По-п’яте, у 1994 році Україна, Росія, США і Велика
Британія в Будапешті підписали Меморандум про гарантії
безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї. Сторони взяли на себе

зобов’язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ
поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони
України. У пункті 2 меморандуму встановлено: «Російська
Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують
їх зобов’язання утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної
незалежності України, і ніяка їхня зброя ніколи не використовуватимуться проти України…». У разі, якщо Україна стає
жертвою агресії, країни-підписанти цього меморандуму
зобов’язані вимагати негайних дій Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Перелік таких дій (не є вичерпним) визначено в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Про визначення агресії»
1974 р., де вказано, зокрема, що дії кваліфікуватимуться
як акт агресії, якщо має місце вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави, або будь-яка
військова окупація, який би тимчасовий характер вона не
носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, чи
будь-яка анексія із застосуванням сили на території іншої
держави або її частини. Крім того, міжнародне право прояви актів агресії вбачає не тільки у здійсненнях безпосередніх агресивних дій, але й кваліфікує їх такими на етапі
організації та планування, як це визначено в поправках,
внесених у 2010 році до Статуту Міжнародного кримінального суду (Римського статуту) 1998 року.
Російська Федерація відмовилася виконувати свої
зобов’язання країни-гаранта України відповідно до Будапештського меморандуму, який зобов’язує Росію, а також інших постійних членів Ради Безпеки ООН, утримуватися від
загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності
України. Також Росія офіційно відкинула пропозиції України
провести невідкладні двосторонні консультації (відповідно до
ст. 7 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною та Російською Федерацією від 1997 року).
Необхідно підкреслити, що Російська Федерація грубо порушила базові принципи Статуту ООН, який зобов’язує усіх
держав-членів уникати погроз або застосування сили щодо
територіальної цілісності та політичної незалежності будьякої держави. Відповідно до Статуту ООН, Російська Федерація у відносинах з Україною має утримуватися від погрози
силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності, так і якимось іншим
чином, несумісним із Цілями Об'єднаних Націй.
Спираючись на актуальність вищевикладеного матеріалу,
доцільно перерахувати угоди Росії з Україною, які на сьогодні є порушеними. Так, мова йдеться, зокрема, про:
- Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною і Російською Федерацією 1997 року. У ст. 3 якого
йдеться про побудову відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності,
непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні
та інші способи тиску, невтручання у внутрішні справи; та
ст. 6, де зазначено про утримання сторін від участі у діях,
спрямованих проти іншої договірної сторони.
- Угоду про параметри поділу Чорноморського флоту
1998 року. Порушення стосуються перевищення кількості
бойових броньованих машин у складі ЧФ РФ понад визначену кількість (132 одиниць) (ст. 1) та перевищення чисельності особового складу в частинах морської піхоти та
морської авіації понад 1987 осіб (ст. 7);
- Угоду між урядами країн про використання силами та
засобами ЧФ РФ повітряного простору України та повітряного простору над акваторією Чорного моря 1999 року в
частині, пов’язаної із проведення навчань та перевірок чергових сил протиповітряної оборони ЧФ РФ за погодженням
з Генеральним штабом Збройних Сил України та відповідно
до режиму і умов, встановлених Українським центром планування використання повітряного простору України.
У контексті політичних подій, які відбуваються сьогодні в
Криму, варто звернути увагу і на юридичний зміст принципу самовизначення. Так, уряд Росії посилається на принцип
рівноправності і самовизначення народів, закріплений у Ста-

туті ООН. Ще в 1970 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про загальновизнані принципи міжнародного
права, вказавши, серед інших, і «Принцип рівноправності і
самовизначення народів». Ніщо у наведених вище пунктах
не повинно тлумачитися як те, що санкціонує або заохочує
будь-які дії, які вели б до розчленовування часткового чи
повного порушення територіальної цілісності, або політичної єдності суверенних і незалежних держав, що дотримують у своїх діях принцип рівноправності і самовизначення
народів, який викладений вище, і, внаслідок цього, уряди,
що представляють без відмінностей раси, віросповідання
чи кольору шкіри весь народ, що проживає на даній території. Кожна держава повинна утримуватися від будь-яких
дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності будь-якої іншої
держави або країни.
Виключно тільки в разі неможливості самовизначення народу в рамках держави створюються передумови для його
виходу і створення власної держави, а також те, що інші держави не мають права втручатися у цей процес.
Так як Крим – єдина автономна республіка у складі унітарної держави, вона представлена депутатами у Верховній
Раді України, які просувають свої законотворчі ініціативи, а
Київ гарантував, що автономії будуть надані додаткові повноваження. Тобто можливості самовизначення у межах
України не були вичерпані. АРК – грубий виняток із зазначеного правила, оскільки категоричне неприйняття незалежності Криму з боку кримських татар і українців, які проживають на півострові, не було взято до уваги.
При цьому, жодна уповноважена національна, іноземна чи
міжнародна інституція не заявляла про порушення на території України (зокрема у Автономній Республіці Крим) прав
людини, що вимагало б втручання будь-якого іноземного
суб’єкта чи міжнародного співтовариства. Отже, звернення
самопроголошених керівників складової частини України
– Автономної Республіки Крим до російської влади щодо
надання військової допомоги є протиправним, а будь-які рішення, ухвалені на підставі цього звернення, є нікчемними.
Зважаючи на зазначені обставини, дії Російської Федерації
розцінюються як акт агресії, що є міжнародним злочином.
Відтак, міжнародне право передбачає особливий режим
міжнародної відповідальності держави, яка порушила імперативні норми загального міжнародного права, а особи, винні у вчиненні злочину агресії, несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за міжнародним правом.
Відповідно, недотримання та порушення Російською
Федерацією основних принципів міжнародного права призвело до дестабілізації ситуації не тільки у Східній Європі,
але й усередині Росії. Крім того, використання Росією як
приводу для військової агресії уявного порушення колективних прав населення певного регіону чи регіонів України
у майбутньому з великою ймовірністю стане прецедентом
для аналогічного військового втручання у внутрішні справи інших держав з боку багатонаціональної РФ, та може
бути використано іншими державами для втручання у
справи Росії та підтримки сепаратистських рухів у її складових частинах.
Практичними кроками для відбиття агресії Російської
Федерації є реалізація Україною свого невід’ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, закріпленого у ст. 51 Статуту ООН, заручившись підтримкою
як міжнародної, так і європейської спільнот. До того ж,
зважаючи на численні порушення Російською Федерацією багатосторонніх та двосторонніх договорів, наша
держава також має право зупинити виконання будь-яких
своїх зобов’язань за двосторонніми договорами з Росією,
зокрема щодо тимчасового базування Чорноморського
Флоту Російської Федерації на території України.
Резюмуючи все вищевикладене, можна зробити такі висновки про політику Російської Федерації щодо України.
По-перше, така політика руйнує двосторонню міжнародноправову базу відносин між Україною та Росією; по-друге,
становить загрозу загальній системі міжнародного права;
по-третє, така політика має бути засудженою міжнародним
співтовариством у цілому.

Звернення трудового колективу та студентства Київського університету
права НАН України до освітянської та наукової громадськості
стосовно ситуації, що склалася в Україні

Колектив університету висловлює щиру солідарність усім
академічним громадам та студентству університетів, які
прагнуть цілісності, соборності та незалежності України.
Україна і Росія – це братерські народи, які завжди плічо-пліч існували, працювали та розвивалися, виходячи із
вікової історії, культури, традицій тощо.
Друга світова та Велика Вітчизняна війни принесли
величезні страждання та втрати. Значна кількість жертв
випала на долю громадян колишнього Радянського Союзу.
Як ніколи український та російський народ були поруч,
вистоявши та завоювавши величезною ціною, у цій
страшній кривавій війні, мирне небо над нашими головами.
У своїй подальшій історії людство не бажало повторення
цих подій, тому вся світова спільнота прагнула до побудови
міцної міжнародної системи захисту прав і свобод людини в
умовах існування самостійних та незалежних держав. Була
побудована комплексна система міжнародно-правового
механізму врегулювання конфліктів мирним шляхом під
егідою Організації Об’єднаних Націй, ОБСЄ, а з часом

2

– захисту основних прав і свобод людини в межах Ради
Європи.
У Декларації про принципи міжнародного права,
що стосуються дружніх відносин і співробітництва
між державами відповідно до Статуту Організації
Об’єднаних Націй від 1970 р., прописані основні принципи
міжнародного права щодо співробітництва між державами
у своїх відносинах, у тому числі принцип суверенної
рівності держави. Вона є основним учасником міжнародних
відносин як загальновизнаний суб’єкт міжнародного права,
яка має населення, територію, уряд і можливість вступати
у відносини з іншими державами не порушуючи при
цьому своєї територіальної цілісності. Фундаментальний
принцип міжнародного права полягає у тому, що держави
повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах
від загрози силою або її застосування сили. Проблемні
питання повинні вирішуватися мирними засобами таким
чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир,
безпеку та справедливість. Ці принципи включено у тексти

практично до всіх міжнародно-правових документів, які
стосуються миру та безпеки, що складають основу будьякого міжнародного співробітництва. Аналізувати всю
систему міжнародного-правого механізмі у контексті
даного питання є нелогічним, так як ці істини відомі всім, і
сприймаються сьогодні як належне.
Необхідно пам’ятати уроки історії, величезні людські
втрати, мужність та стійкість українського та російського
народу в умовах побудови незалежних, соборних,
демократичних держав, ідеєю яких є не агресія та війна,
а верховенство права та ПРАВА ЛЮДИНИ. Саме тому,
задля збереження, насамперед, життя кожної людини
та територіальної цілісності незалежних держав, з
урахуванням усіх норм, рекомендацій та принципів
міжнародного права, необхідно не утриматись від агресії, а
назавжди ВІДМОВИТИСЬ від неї.
Ми підтримуємо дії Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо стабілізації ситуації в Україні на
засадах принципів та норм міжнародного права.

цікаві університетські події

ЗВЕРНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ДО
НАУКОВЦІВ, ДО ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Національна академія наук України у цей складний та відповідальний момент у житті
нашої Вітчизни, зумовлений як внутрішньополітичною кризою, так і зовнішньою загрозою
її безпеці та територіальній цілісності, звертається до науковців Академії, всіх громадян
України і Росії з закликом зберегти мир та спокій, не допускати загострення протистоянь.
Науковці НАН України самовіддано працюють у всіх регіонах України, роблячи свій
внесок у становлення та розвиток Української держави. Крім Києва наша Академія має
потужні наукові центри в Дніпропетровську, Донецьку, Криму, Львові, Одесі, Харкові, які
об’єднують науковий та освітній потенціал усієї країни. Ніколи, за всю 95-річну історію
Академії, вчені її установ не ділили себе за територіальним принципом, не допускали
жодної дискримінації за національними, мовними чи релігійними ознаками.
І зараз ми всі повинні згуртуватися, спільними зусиллями не допустити подальшого
погіршення суспільно-політичної ситуації, кровопролиття та розділу країни. Всі вітчизняні
науковці, всі наші співгромадяни − Півночі і Півдня, Заходу і Сходу − мають бути разом
задля досягнення єдиної мети всього українського народу − жити в країні, де панує мир,

поважають права і свободи кожної людини.
Національна академія наук України має багаторічні та плідні стосунки з вченими
Російської академії наук та іншими науковими організаціями Росії. Наші академії спільно
виступили ініціаторами створення понад 20 років тому Міжнародної асоціації академій наук
− організації, яка об’єднала зусилля науковців усіх країн СНД для збереження та розвитку
традиційних наукових зв’язків на благо наших народів.
Ми закликаємо наших колег і друзів із Російської академії наук, усіх науковців Російської
Федерації вжити всіх можливих заходів для мирного врегулювання ситуації. Ми звертаємося
до російського народу, який завжди вважали і вважаємо братнім, − не допустити застосування
зброї. Спільне коріння, спільна історія, спільне бажання жити в добросусідських стосунках
− це те, що ми повинні зберігати як найвищу цінність.
У цей критичний момент історії нашої країни ми закликаємо всю світову наукову спільноту
докласти необхідних зусиль для збереження миру та територіальної цілісності України.

у КУП НАНУ відбувся День жалоби у зв'язку з людськими
жертвами на Євромайдані у Києві

На території вишу, біля приспущеного державного прапора України, з чорною стрічкою, в
скорботі вишикувалися студенти, професорсько-викладацький склад, адміністрація навчального закладу для вшанування світлої пам’яті Небесної сотні. До присутніх звернувся ректор
КУП НАНУ зі словами
глибокого смутку, скорботи за людьми, які віддали
своє життя за те, щоб ми
мали змогу здобувати знання, будувати демократичну, правову державу і керуватися у своєму житті, в
подальшій своїй професії
юриста винятково правовими нормами, та запропонував хвилиною мовчання вшанувати пам’ять
Небесної сотні. «Серед
тих, хто віддав своє життя,
були й ровесники студенПід час заходу біля університету зібралось багато студентства
тів» – зазначив ректор. Ю.

Бошицький ініціював під час проведення 12 квітня Всеукраїнської толоки «Зробимо Україну
чистою» висадження 100 кущів білих троянд – алею пам`яті «Небесної Сотні». До присутніх
під час вшанування світлої пам’яті звернулися: Олена Чернецька, проректор з наукової та науково-педагогічної роботи; Галина Левківська, проректор з гуманітарної освіти та виховної
роботи; Дар’я Полінська,
президент СП КУП НАНУ;
Андрій Матат, Голова Наукового товариства студентів
КУП НАНУ; Ілля Шляхов,
президент СП КУП НАНУ
2012–2013 н. р.; Ірина Бігунець, студентка ІV курсу
юридичного
факультету;
Катерина Коврик, керівник
центру культурно-дозвілевої діяльності звернулася з
власною поезією «Не будьте
байдужими, коли вмирають
діти…»
Керівництво університету під час проведення акції

У Київському університеті права НАН України
відбулися урочистості з нагоди 18−річчя вишу

Київський університет права НАН України відзначив своє
18-річчя з дня заснування.
У святковому залі зібрався увесь науково-педагогічний колектив вишу. Ця дата є знаковою, оскільки за ці роки в університеті досягнуто значних успіхів у розбудові матеріально-технічної бази, яка сприяє розвитку освіти європейського
рівня в Україні.
Архімандрит Ігумен Сільвестр (Стойчев), викладач Київської духовної академії і семінарії, настоятель каплиці Київського університету права НАН
України провів урочисту службу у каплиці Преподобного Нестора Літописця. Серед почесних гостей були присутні: Бондар Юрій Іванович, Голова
Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, який звернувся до присутніх зі щирими словами вітання та висловив свою впевненість
в успішному зростанні вишу, надію на подальшу
плідну співпрацю з КУП НАНУ; Шемшученко
Юрій Сергійович, почесний ректор КУП НАНУ,
директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Карпачова Ніна Іванівна,
перший уповноважений Верховної Ради України з
прав людини 1998−2012 років, професор кафедри
конституційного права КУП НАНУ; Маркуш Марія Андріївна, суддя Конституційного суду України; представники Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра: доктор, професор
Єлісавета Калінова-Панова; Аугуст Понов, юрист

у галузі морського права.
Святковий захід розпочав ректор, професор, заслужений
юрист України Бошицький Юрій Ладиславович, який у своїй
промові зазначив, що КУП НАНУ – це сучасний, креативний,
динамічний, повний ідей та розумних амбіцій, завжди відкритий для співробітництва вищий навчальний заклад. Юрій

Подарунки від духовенства

Бошицький зробив екскурс в історичний розвиток університету, окреслив перспективи розширення міжнародних зв`язків,
структурних підрозділів університету. Зокрема наголосив на
важливості вивчення іноземних мов майбутніми юристами
(крім чотирьох іноземних мов, які входять у навчальні плани
студентів КУП НАНУ, додано китайську мову). Свої привітання та побажання на адресу вишу висловили почесні
гості та партнери.
Музичним вітанням присутніх віншували талановиті студенти КУП НАНУ.
Феєричною подією для всіх присутніх став подарунок від ректора – виступ театру мод «Ангел» із
презентацією колекції художника-модельєра Ірини
Зайцевої «Зимова казка».Студенти КУП НАНУ вразили присутніх багатогранністю своїх талантів, довівши, що справжні професіонали можуть проявити
себе у творчості так само успішно, як і в спеціальності. Керівник центру культурно-дозвілевої діяльності
Катерина Коврик заповнила зал срібним звучанням
бандури. Своїми дзвінкими голосами зачарували
слухачів вокалістки – Юлія Сіончук, Юлія Дімітрова, Ольга Корчагіна, Інна Міщук, Марія Шнирікова,
Анна Абраамян та Дарія Ярцева. Справжню майстерність сучасного танцю показала студентка 1 курсу
Валерія Едігер. Під час концерту прозвучали вірші
студентів КУП НАНУ Анни Савіної та Валерії Едігер. Наприкінці святкування веселими та дружніми
жартами привітала рідний вуз команда КВК.

Президенту Національної академії наук України,
академіку Б. Патону 95 років
Ректор Київського університету права НАН України Ю. Бошицький особисто при зустрічі мав нагоду привітати Президента Національної академії наук України, академіка Б. Патона з
нагоди 95-річного ювілею Національної академії наук України.
Привітання від КУП НАНУ відрізнялось з-поміж інших творчим змістом. Подарунком стала чудова картина з бурштину із

Ю. Бошицький презентує нові видання університету

зображенням Бориса Євгеновича на фоні будівлі академії наук.
На зустрічі були присутні академіки Національної академії
наук України, а саме: О. Онищенко, академік-секретар відділення історії, філософії та права НАН України, академік НАН України та Ю. Шемшученко, Почесний ректор Київського університету права НАН України, Директор Інституту держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України, академік НАН України.
Гарний настрій спонукав і до обговорення конструктивних
питань щодо подальшої розбудови Київського університету
права НАН України на подальші декілька років. Також Ю. Бошицький ознайомив Бориса Євгеновича з новими виданнями
КУП НАНУ 2013 року, які були підготовлені фахівцями університету.
Б. Патон підтримав та підтвердив, що Київський університет права НАН України та Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького є єдиним навчально-науковим комплексом
Національної академії наук України, який здійснює освітянську
діяльність, та побажав успіхів у підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів.
Користуючись нагодою та з метою налагодження питань
співпраці, Ю. Бошицький зустрівся з Президентом Академії

педагогічних наук України, академіком НАН України В. Кременем та Директором Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка,
академіком НАН України М. Жулинським.
Наприкінці зустрічі було зроблено фото на згадку за участю ректора КУП НАНУ Ю. Бошицького разом із Б. Патоном та академіками в приміщенні Національної академії наук України.

Фото на згадку
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новини наукового життя
Міжнародна науково-практична конференція
«Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України»

19 грудня 2013 року на базі Національної школи
суддів України за підтримки Проекту Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе
правосуддя» та у співпраці з Верховним Судом України
пройшла міжнародна науково-практична конференція
«Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід,
завдання для України».
У конференції, яка відбулась напередодні третьої

Під час роботи конференції

річниці діяльності Національної школи суддів України,
взяли участь представники Адміністрації Президента
України, народні депутати України, керівники
Верховного Суду України та вищих спеціалізованих
судів, керівники і члени Ради суддів України, Вищої
ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, судді, представники вищих юридичних
навчальних закладів, міжнародних та громадських
організацій, працівники Національної школи суддів
України. Київський університет права НАН України
на заході представляв ректор, професор, заслужений
юрист України Юрій Бошицький.
Відкрив конференцію і привітав її учасників
ректор Національної школи суддів України Микола

Оніщук. Радник Президента України Андрій Портнов
виголосив вітання колективу Національної школи
суддів України від Президента України Віктора
Федоровича Януковича. Від імені Верховного Суду
України учасників конференції привітав його голова
− Ярослав Романюк. Цікавою та змістовною була
промова Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України Ігоря Самсіна, в якій він торкнувся історії
створення та становлення Національної школи суддів
України.
Привітали учасників і Голова Національної асоціації
адвокатів України та Ради адвокатів України, член
Вищої ради юстиції Лідія Ізовітова, Голова Ради суддів
України Василь Онопенко, Голова Союзу юристів
України, Президент Всесвітньої Асоціації юристів
Валерій Євдокимов, заступник Голови ДСА України
Володимир Півторак.
Урочиста
частина
конференції
завершилась
підписанням договору про співпрацю між Верховним
Судом України (Я. Романюк) та Національною школою
суддів України (М. Оніщук), а також договорів про
співпрацю між Національною школою суддів України
і Радою суддів України (В. Онопенко), Вищим
господарським судом України (В. Татьков), Вищим
адміністративним судом України (І. Темкіжев),
Апеляційним судом міста Києва (Г. Крижанівська,
заступник голови). Сторони домовились про здійснення
спільної діяльності, що спрямована на підготовку
висококваліфікованих кадрів для судової системи,
науково-методичне забезпечення діяльності судів
загальної юрисдикції, підвищення якості здійснення
правосуддя в Україні на засадах верховенства права.
Пленарне засідання конференції відкрив як
модератор Микола Оніщук. Ректор представив бачення
інституційного розвитку установи, виступивши із
доповіддю: «Роль Національної школи суддів України
в підготовці кадрів для судової системи: реалії та
перспективи». Далі взяв слово керівника Проекту
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

«Справедливе правосуддя» Девід Майкл Вон. Він
запропонував до уваги учасників конференції доповідь:
«Професійні якості судді: міжнародний досвід та його
застосування». Новий погляд на тему «Інноваційні
методики у підготовці суддів» представила у своєму
виступі суддя Верховного Суду України Валентина
Сімоненко. Як за передовими стандартами готують
суддів розповів у своїй доповіді «Європейські
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стандарти та тенденції підготовки суддів» головний
експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка
реформ у сфері юстиції в Україні», віце-президент
Міжнародної асоціації суддів Віргіліюс Валанчюс.
Широту поглядів і практик щодо підготовки суддів
у доповіді «Освіта суддів – міжнародний досвід»
продемонстрував директор із юридичних та освітніх питань
Групи міжнародного співробітництва Національного
суддівського інституту Канади Дональд Чіассон.
Закриваючи конференцію, ректор Національної
школи суддів України Микола Оніщук підсумував
виступи, подякував учасникам і гостям за плідну
роботу, вітання та увагу до Національної школи
суддів України.

відбулася IІ Міжнародна науково-практична конференція
«міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавста»

Почесна президія заходу

12 грудня 2013 р. у Київському університеті права
НАН України (КУП НАНУ), за участі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася
IІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства».
У роботі міжнародної науково-практичної конференції
взяли участь практики, вчені, аспіранти, здобувачі та студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжних
країн, а також представники установ та організацій.
Зі вступним словом до учасників конференції на пленарному засіданні звернувся ректор КУП НАНУ, професор Ю.Л. Бошицький. Юрій Ладиславович зазначив, що
попри дослідження торгівельного мореплавство вченими
різних наукових шкіл, представниками різних держав,
науковий інтерес до розробки даної проблеми тільки
зростає. У перспективі планується спільними зусиллями
світової спільноти налагодити співпрацю між країнами
та представниками наукової еліти у сфері торговельного
мореплавства.
На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи привітання від Президента Національної
академії наук України, академіка НАН України Б. Патона,
Голови Союзу юристів України В. Євдокимова, в яких, зокрема, зазначається, що правова робота, яка проводиться у
сфері торговельного мореплавства, має за своїм змістом
міжнародний характер та пов’язана з розвитком політичних та економічних відносин України з іншими державами. Тому важливе місце відводиться науково-практичній
роботі у морському праві. Україна має вигідне географічне положення та розвинуту морську інфраструктуру, що
уможливлює використання транспорту повною мірою на
морських шляхах, розробку живих морських мінеральних ресурсів.
Тому цілком закономірним та об’єктивним є обрання
КУП НАНУ саме такої проблематики для обговорення у
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форматі міжнародної конференції.
На пленарному засіданні міжнародної конференції з вітальним словом виступила доктор права, доцент, директор Інституту морського права та логістики у м. Варна
(Болгарія) Е. Калинова.
У наукових доповідях, виголошених на пленарному
засіданні, піднімалися актуальні питання щодо проблем
міжнародного морського права, міжнародного приватного морського права, морського права, зокрема «Ще
раз про парадокси сучасного міжнародного морського
права» (Г. Анцелевич, завідувач кафедри міжнародного
права Українського державного університету фінансів
та міжнародної торгівлі, к.ю.н.); «Внесок академіка В.М.
Корецького в розвиток теорії і практики міжнародного
морського права» (К. Савчук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, к.ю.н.), «Проблеми міжнародно-правого
регулювання в галузі розвідки та розробки мінеральних
ресурсів Міжнародного району морського дна» (К. Ва-
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рес, доцент кафедри міжнародного права Українського
державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, к.ю.н.), «Щодо джерел міжнародного та міжнародного
морського права» (О.О. Нігрєєва, доцент кафедри загально-правових дисциплін і міжнародного права Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова, к.ю.н.),
«Мореплавство і науково-господарська діяльність в Арктиці та Антарктиці: міжнародно-правовий режим та аспекти міжнародної безпеки» (А.М. Кузьменко, доцент
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАНУ, к.ю.н.); «Деякі проблеми безпеки на
морі» (Е. Калинова, доцент, директор Інституту морського права та логістики у м. Варна (Болгарія), «Структура
та напрями діяльності МОП щодо регулювання праці моряків» (О. Переверзєва, директор Центру правових проб-

Переможці конференції

лем сучасного торговельного мореплавства КУП НАНУ,
к.ю.н., науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України), «Особливості ліцензування круїзних перевезень іноземними компаніями на
території України» (О. Мельничук, старший науковий
співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, к.ю.н), «Окремі аспекти захисту прав
моряків» (І.М. Проценко, молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України, Старший викладач кафедри міжнародного права
та порівняльного правознавства КУП НАНУ), «Охорона
морського середовища: правовий аспект, екологія» (О. Семенюк, студентка 5 курсу кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства КУП НАНУ) та інші.
Робота міжнародної науково-практичної конференції
«Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства» складалася з пленарного засідання та
засідання наукової секції. Конференція пройшла на високому науково-теоретичному та практичному рівнях, з
дискусіями та великим зацікавленням як з боку молодих
учених, практиків, так і студентської молоді.
Наприкінці конференції оргкомітет визначив найкращі
наукові доповіді учасників, які, своєю чергою, були нагородженні дипломами за науково-обґрунтоване дослідження міжнародно-правових проблем сучасного торговельного мореплавства.
Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем
із торговельного мореплавства дали можливість присутнім на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства» напрацювати та схвалити рекомендації
щодо подальшого розвитку цього напряму.
За результатами конференції буде опублікована збірка
матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

міжнародне співробітництво

КУП НАНУ відвідали представники
Батумського державного університету
ім. Шота Руставелі, Грузія

Під час зустрічі

Гості відвідали студентський храм

Фото на згадку

28 березня 2014 року гостями Київського університету права НАН
України стали представники партнерського грузинського вишу – Батумського державного університету
ім. Шота Руставелі, Грузія, а саме
професор, академік інженерної академії Грузії, керівник департаменту
комп’ютерних наук Ібраім Дідманідзе зі студентами.
Під час свого візиту гості мали
нагоду ознайомитись із діяльністю
КУП НАНУ, його матеріально-технічною базою, бібліотекою, а також
поспілкуватись із ректором, Юрієм
Бошицьким, представниками професорсько-викладацького складу,
адміністрацією університету та
студентською молоддю. Також студенти мали можливість обмінятись
контактами для подальшого безпосереднього спілкування та організації молодіжних заходів. Адже
такий підхід не лише підкреслює
демократичний стиль управління
університетом, але й сприяє розвитку лідерських навичок та студентській ініціативі.
Серед напрямів подальшої співпраці, які обговорювались під час зустрічі, було культурне та освітянське
співробітництво, яке може бути реалізоване найближчим часом, зокрема навчання грузинських студентів у
КУП НАНУ на спільній українськоболгарській програмі, відпочинок
українських студентів у молодіжному міжнародному таборі, який розташовано на батумському узбережжі
Чорного моря, участь обох сторін у
науково-практичних заходах тощо.
Наприкінці візиту ректор КУП
НАНУ вручив подарунки від імені
університету. Своєю чергою, грузинські гості висловили своє захоплення
КУП НАНУ, впевненість у реалізації
спільних заходів, вдячність за щирість та гостинність ректора і всього
колективу університету.

підписано меморандум про співпрацю між КУП НАНУ
ТА Асоціацією нотаіусів м. Кошице (Словаччина)
06 січня 2014
року ректор Київського
університету права НАН
України, професор
Юрій Бошицький
перебуваючи з робочим візитом у
Словаччині
мав
нагоду зустрітися
з представниками
нотаріату Словаччини, а саме з головою
Асоціації
нотаріусів м. Кошице (Словаччина) Мартіною Мізіковою.
На зустрічі таПід час зустрічі з ректором
кож був присутній
керівник районної адміністрації Старе Місто м. Кошице, пріматор, магістр Кароль Тілль.
Під час зустрічі обговорювалися перспективні ідеї можливої спільної
співпраці. Перш за все, це співпраця між нотаріусами м. Києва (Україна)
та м. Кошице (Словаччина), проведення та розширення тематики спільних конференцій та сприяння встановленню співробітництва в галузях,
які становлять взаємний інтерес. Також у ході зустрічі було підписано
Меморандум про співпрацю між Київським університетом права НАНУ
та Асоціацією нотаріусів м. Кошице, що є новим
етапом
розвитку
співробітництва.
На завершення
іноземні
колеги
виявили бажання
найближчим часом
відвідати
Київський університет
права НАН України, щоб ознайомитися з діяльністю
навчального закладу та детальніше
обговорити питання співпраці.

делегація КУП НАНУ відвідала
Ізраїльський культурний центр при Посольстві
держави Ізраїль в Україні

Під час зустрічі

Представники КУП НАНУ під час знайомства

Фото на згадку

12 березня 2014 року на запрошення директора Ізраїльського культурного центру
при Посольстві держави Ізраїль в Україні
делегація КУП НАНУ на чолі з ректором
Юрієм Бошицьким взяла участь у зустрічі з представниками Посольства та центру. Така форма міжнародної діяльності
як зустріч студентства, професорсько-викладацького складу, співробітників КУП
НАНУ у дипломатичній установі іноземної держави в Україні з іноземними фахівцями відбулася вперше. Представниками
від КУП НАНУ стали близько 70 осіб, з
них 50 – студенти юридичного факультету
та факультету міжнародних відносин.
З ізраїльської сторони участь у заході
взяли: директор Ізраїльського культурного центру при Посольстві держави Ізраїль
в Україні, другий секретар Посольства
пані Гіта Відер та помічник Головного
Равіну в м. Київ та Україні Генадій Білоріцький, кандидат юридичних наук.
Під час зустрічі представники КУП
НАНУ ознайомились із загальною інформацією щодо системи вищої освіти в
Ізраїлі, а також з окремими програмами
для іноземних студентів та фахівців. Крім
того, гості Посольства із цікавістю переглянули фільм про Ізраїль, культуру та
розвиток цієї держави.
Особливою подією у рамках заходу
стала лекція пана Генадія Білоріцького
на тему: «Державний устрій та право Ізраїлю», яка викликала жваве обговорення
серед присутніх.
Викладена ізраїльським юристом інформація стала відправним пунктом для
обговорення напрямів подальшої співпраці, зокрема щодо наукового та освітнього співробітництва КУП НАНУ з вищими навчальними закладами держави
Ізраїль, проведення спільних наукових
досліджень та заходів у рамках програм
обміну фахівцями та студентами, організації телемосту «Україна – Ізраїль» із
використанням технічних можливостей
університету.

Новий партнер КУП НАНУ – Вища школа
в Сладковічово (Словаччина)

Фото на згадку

04 січня 2014 року ректор Київського
університету права НАН України, професор Юрій Бошицький на запрошення
словацьких колег із робочим візитом відвідав Вищу школу в м. Сладковічово (Словаччина).
Під час
переговорів, у яких брали
участь власник Вищої школи Джалал
Гасімов, ректор Мірослав Даніс та
керівник районної адміністрації Старе
Місто м. Кошице, пріматор, магістр Кароль
Тілль, були визначені питання нових
векторів співробітництва між вузами.
Перш за все, це проведення спільних
наукових досліджень із різних галузей
міжнародного права; створення спільної
наукової лабораторії у сфері міжнародного
права, права інтелектуальної власності
та міжнародних економічних відносин;
спільної організації та проведення циклу
занять на тему: «Єврошколи»; створення
на базі Київського університету права
НАН України Інформаційного центру ЄС,
а також у Вищій школі в м. Сладковічово
Інформаційного центру України з метою
сприяння науковим дослідженням та
викладання в галузі європейської інтеграції;
створення на базі Київського університету
права НАН України Центру словацької
мови і культури, а також у Вищій школі в
м. Сладковічово Центру української мови

і культури з метою популяризації мови і
культури двох країн, а також зміцнення
розвитку міжнародних відносин; спільне
створення програми стажування для
викладачів двох вузів, а також спільні
освітні програми; проведення майстеркласів, лекцій, семінарів викладачами
Вищої школи у м. Сладковічово в
Київському університеті права та участь
у міжнародних конференціях, семінарах,
симпозіумах,
конгресах,
виставках
Київського університету права НАН
України та Вищої школи у м. Сладковічово,
а також спільне видання публікацій.
У
результаті
переговорів
було
підписано Меморандум про співпрацю
між Київським університетом права
Національної академії наук України
та Вищою школою в Сладковічово,
(Словаччина), що є новим етапом
розвитку співробітництва.
Ректор Юрій Бошицький запросив
іноземних колег відвідати Київський
університет права НАН України для
ознайомлення з діяльністю нашого
навчального закладу та початку реалізації
питань спільної магістерської програми,
дистанційної освіти, організації літніх
шкіл, а також інших креативних форм
спільної наукової діяльності та інших
напрямів співпраці.

Підписання меморандуму про співпрацю
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сторінка факультету міжнародних відносин

Вітаємо студентів факультету міжнародних відносин КУП
НАНУ з відмінним захистом магістерських робіт

13 лютого 2014 року на факультеті міжнародних відносин відбувся захист магістерських робіт
студентами 6 курсу спеціальності
«Міжнародне право».
У роботі державної екзаменаційної комісії із захисту магістер-

Почесна екзаменаційна комісія

ських робіт взяли участь: ректор, професор, заслужений юрист
України Ю. Бошицький, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та
Міжнародного центру космічного права, доктор юридичних
наук, професор, почесний ректор Київського університету права
НАН України Ю. Шемшученко, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права Національного університету державної
податкової служби України Л. Тимченко, к.ю.н., доцент, декан
факультету міжнародних відносин М. Дей, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства О.
Харчук, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Е. Тітко.
Варто підкреслити, що присутність академіка НАН України, директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Міжнародного центру космічного права,
доктора юридичних наук, професора, почесного ректора Київського університету права НАН України Ю. Шемшученко на
захистімагістерських робіт є знаковою та дуже вагомою для
майбутніх юристів-міжнародників. Це пояснюється активною
міжнародно-правовою діяльністю Ю. Шемшученка, адже він є
експертом Ради Європи, членом Міжнародного арбітражного
суду, Міжнародної ради з прав навколишнього середовища (з

В КУП НАНУ відбулася презентація

«Малої енциклопедії
міжнародного права»

1990 по 1992 рік був Регіональним координатором цієї ради),
Комісії екологічного права Міжнародного союзу захисту
природи, почесним членом Інституту правових досліджень
Польської академії наук, брав участь у багатьох міжнародних
форумах.
Магістрати захищали свої роботи на високому рівні, використовуючи сучасні інформаційні технології, та отримали позитивні оцінки. За результатами захисту магістерських робіт
студентам була присвоєна кваліфікація 2421.2 «Юриста-міжнародника», за спеціальністю 8.03020201 «Міжнародне право».
Відповіді студентів на додаткові запитання магістерських
робіт показали, що вони достатньо оволоділи теоретичним та
практичним матеріалом, який використовували у своїх магістерських роботах.
Найкращою можна вважати роботу студентки Зайцевої Вікторії Вікторівни «Територіальні спори в міжнародному праві:
механізми та принци їх вирішення» (наук. консультант – к.ю.н.
О. Бурлак).
Чимало дискусій викликала й робота Тетяни Своріної «Знаменитий кодифікаційний міжнародно-правовой акт Конвенція
з міжнародного морського права 1982 року» (наук. керівник –
к.ю.н. О. Харчук). У цьому аспекті варто зазначити, що академік НАН України Ю. Шемшученко, особисто брав участь під
час обговорення тексту даного міжнародного документу і був
одним із делегатів від СРСР. Також у межах Київського університету права діє Сектор із морського права.
Необхідно наголосити на тому, що за бажанням випускники
можуть продовжити навчання в аспірантурі КУП НАНУ або
Інституті держави і права ім. В.М. Корецького.

Захист дипломної роботи

АнгломовнI презентацI¿ на тему
«УнIверситет очима студента-першокурсника»
(Mastering the Art оf Effective Presenting.
Yоu and Yоur Audience)

9 грудня 2013 р. в приміщенні Київського університету
права НАН України відбулася презентація навчально-довідникового видання «Малої енциклопедії міжнародного
права», виданого університетом під редакцією ректора
КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького.
Цей захід проводився в рамках Днів факультету міжнародних відносин КУП НАНУ. Його метою була популяризація
даного видання як серед студентів факультету міжнародних
відносин, так і серед численних його гостей, які відвідували його на цьому тижні. Із розгорнутим вступним словом на
презентації виступила декан факультету міжнародних відносин, кандидат юридичних наук, доцент М. Дей.
Вона висловила подяку рецензентам цього видання:
професору, д.ю.н Л. Тимченко та к.ю.н. О. Переверзєвій,
а також наголосила на здобутках цієї енциклопедії.
Ведучою презентації виступила старший викладач
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАНУ І. Проценко, яка коротко охарактеризувала «Малу енциклопедію міжнародного права»,
розповіла про етапи її підготовки, а також про великий
внесок окремих авторів в її розробку (зокрема професора, д.ю.н. В. Денисова, к.ю.н., доцента М. Дей, к.ю.н.,
ст.н.с. К. Савчука, к.ю.н. О. Стрєльцової, к.ю.н. А. Кузьменка, к.ю.н. О. Мельничук, к.ю.н. О. Бурлак, Т. Борисової, К.Шумеляк).
«Мала енциклопедія міжнародного права» дуже
зацікавила учасників презентації, а безпосередня цільова аудиторія енциклопедії – студенти – висловила
щире бажання працювати з нею під час підготовки до
семінарських занять, заліків та іспитів.

У рамках тижня факультету міжнародних відносин було
проведено захід, присвячений опануванню мистецтвом
ефективних презентацій на тему: «Університет очима
студента-першокурсника», на якому були присутні
студенти групи МП 11 та МП 21, а також викладачі кафедри
іноземних мов, завідувач кафедри і декан факультету
міжнародних відносин Дей Марина Олександрівна. Захід
був організований та проведений старшим викладачем
кафедри іноземних мов Гетман Вікторією Іванівною.
На початковому етапі заходу студентам було запропоновано
виконати інтерактивні завдання із застосуванням сучасних
медіа-технологій. Наступним етапом стала демонстрація
підготовлених студентами презентацій із застосуванням
програми Power Point. Яскравими, незабутніми і креативними
були презентації таких студентів групи МП 11:
1. Міркеєв Ярослав: «KUL of the NASU. General
Information».
2. Маліновська Маргарита, Чайковська Тетяна: «Our
Favorite Subjects».
3. Пашков Кирило, Ярцева Дарія: «Cultural Life of
KUL of the NASU».
На заключному етапі заходу студенти переглянули
відео фрагменти презентацій професійних англомовних
спікерів, що дало їм змогу проаналізувати та порівняти
власні виступи із запропонованими, оцінити свої
можливості в роботі з аудиторією.
Студенти та викладачі продемонстрували високий
рівень володіння англійською мовою, а також підготовки
до такого важливого виду професійної діяльності
юриста-міжнародника як презентації.

Під час презентації

Доповіді учасників заходу
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Відбувся конкурс наукових робіт
ім. В.М. Корецького
Вже другий рік поспіль Київський університет права
НАН України за підтримки Союзу юристів України та Міністерства юстиції проводить для учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл та гімназій конкурс наукових робіт ім. В.М.
Корецького на тему: «Права людини в сучасному світі: погляд молоді». Цей захід проводиться в рамках Міжнародної
науково-практичної конференції «Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького» і має на меті підвищити зацікавленість учнів до юридичної науки та практики,
а також заохотити їх до проведення власних досліджень
у цій сфері; сприяти розвитку громадянського суспільства
залучаючи молодь до обговорення найбільш актуальних
правових питань.
Тематика конкурсу була обрана не випадково. Сьогодні
беззаперечною є теза про те, що за умови вирішення на
міжнародному та національному рівнях питання щодо належного забезпечення поваги та захисту прав людини, людство отримає перспективу свого цивілізованого розвитку в
усіх інших напрямах власного існування. У сучасному світі
універсальність проблеми захисту прав людини визнається
державами на міжнародному рівні. Показовим є проголошення ООН 1995–2004 рр. Міжнародним десятиріччям
освіти щодо прав людини. Протягом цієї декади держави
домовились спрямовувати діяльність своїх урядів, міжнародних органів, неурядових організацій, професійних установ на вивчення та розповсюдження інформації щодо прав
та основних свобод людини.
Понад 60 років минуло з часів прийняття Загальної декларації прав людини Генеральною асамблеєю ООН у
1948 р., проте реальна ситуація у сфері захисту прав людини майже у всіх без винятку країнах залишилася або проблемною, або критичною. Розповсюдженим є порушення
права на життя (смертна кара, евтаназія), рівності прав чоловіків та жінок, права на свободу та особисту недоторканість, на свободу думки, совісті та релігії, мирні збори та
свободу асоціацій. Часто трапляються й акти дискримінації, катувань, рабства, геноциду, торгівлі людьми, піратства,
політичних ув’язнень. Жахливі порушення прав жінок, дітей, біженців, національних меншин, корінних народів та
інших вразливих груп, крайнє зубожіння населення залишаються ганьбою XXI ст.
З набуттям Україною незалежності наша держава проголосила необхідність її побудови як правової, орієнтованої
на загальнолюдські цінності. Це стало принциповим напрямом розвитку України на засадах демократичної держави і необхідною умовою входження України до світової та
європейської спільнот. У статті 3 Основного Закону України закріплено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є її головним
обов’язком.
Сьогодні Україна є учасницею практично всіх міжнародних договорів у сфері прав людини. Зміст закріплених в
Конституції прав і свобод людини свідчить, що в цілому
вона відповідає положенням Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакту
про громадянські і політичні права та факультативному
протоколу до нього. Певною мірою цей комплекс прав узгоджується з положенням Конвенції про захист прав людини
й основоположних свобод 1950 р. та протоколами до неї.
Однак, попри ратифікацію Україною значної кількості договорів у цій сфері, національне законодавство ще не повною мірою узгоджено з ними, що свідчить про недостатній рівень імплементації міжнародних стандартів у сфері
прав людини, неналежне виконання Україною своїх міжнародно-правових зобов’язань. Тому проблема забезпечення
прав і свобод людини продовжує бути однією з найбільш
актуальних у нашій державі. Це також демонструє факт
входження України в п’ятірку держав за кількістю розгляду
скарг у Європейському суді з прав людини.
Молодь завжди залишалась рушійною силою розбудови
громадянського суспільства на різних етапах української
державності. Це найактивніша категорія населення безпосередньо від якої залежать темпи реалізації конституційних
вимог у нашій країні щодо побудови суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, успішність інтеграції українського народу у світову спільноту.
Конкурс вкотре показав, що сучасна молодь не залишається осторонь актуальних питань у галузі прав людини,
здатна висловлювати власну позицію, пропонує нові ідеї
та шляхи вирішення проблемних напрямів цієї тематики;
демонструє вміння аналітично мислити, аналізувати національні та міжнародно-правові акти у цій сфері, спирається
на власний досвід у формулюванні висновків.
Тематика конкурсних робіт стосується широкого спектру
правових питань у різних сферах прав людини: права дитини; право людини на шлюб; проблеми реалізації конституційних прав громадян України; конституційна скарга як
інструмент захисту прав і свобод людини; сучасні проблеми евтаназії в контексті забезпечення прав людини; торгівля людьми; права неповнолітніх через призму злочинності;
проблема гендерної рівності тощо. Дослідження характеризуються актуальністю, науковим підходом, креативністю
та оригінальним викладенням матеріалу (використання
графічних зображень, графіків та діаграм), містять результати особистих соціологічних досліджень.
Цього року конкурсна комісія розглянула понад 130 робіт
з усіх областей України. У результаті було обрано 15 найкращих робіт, автори яких запрошені до фінальної частини
конкурсу – очних змагань (усного захисту робіт), яка відбудеться у березні 2014 р.

сторінка юридичного факультету

Студенти взяли участь у міжнародній конференції
в Полтаві з нагоди Міжнародного Дня прав людини
Студенти Київського університету права НАН
України взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», яка відбулася у Полтавському юридичному
інституті Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого у
грудні 2013 року напередодні Міжнародного Дня прав
людини. Для участі у конференції було подано більше 250
наукових робіт із 38 вищих
навчальних закладів та наукових установ України, Росії,
Білорусії, Литви, Грузії, Азербайджану. Серед них праці
видатних науковців, представників провідних вищих
навчальних закладів України
та інших держав світу, зокрема Московського державного університету імені М.В.
Ломоносова, Бєлгородського
державного
національного
дослідницького університету,
Бакинського державного університету, Азербайджанської
дипломатичної академії, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «КиєвоМогилянська академія», Львівського національного
університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Академії
митної служби України, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
Київського університету права НАН України, Одеського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при
Президентові України, НДІ державного будівництва
та місцевого самоврядування НАПрН України, Національного університету «Острозька академія»,
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» та інших навчальних закладів. Також до конфе-

Фото на згадку

ренції долучилися практичні діячі, судді загальних та
спеціалізованих судів, представники Державної судової адміністрації, представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
у Полтавській області та інші поважні гості.
Робота конференції передбачала розгляд окремих
проблем у межах таких секцій:
1. Теоретико-методологічні аспекти прав і свобод
людини.
2. Права і свободи людини в історичному вимірі.

День відкритих дверей
у КУП НАНУ
8 лютого 2014 року у
Київському університеті
права НАН України відбувся День відкритих
дверей, на який завітали
майбутні абітурієнти. Серед присутніх – випускники шкіл та студенти випускного курсу коледжів,
які готують юристів за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста.
Гості університету –
майбутні студенти та їх
батьки – мали нагоду познайомитися з особливостями організації навчальСтудентський парламент зустрічав гостей
но-виховного процесу в
у холі університету
КУП НАНУ. Майбутні
студенти відвідали бібліотеку, науково-криміналістичну лабораторію, мультимедійну аудиторію з вивчення іноземних мов, кабінет Студентського парламенту,
етнографічну кімнату, тренажерну залу тощо.
Абітурієнти ознайомилися з науковим доробком викладачів КУП НАНУ, їхніми навчальними посібниками та найрізноманітнішими буклетами про насичене
студентське життя в університеті. Також вступники мали нагоду безпосередньо
поспілкуватися з проректорами, завідувачами кафедр, керівниками структурних
підрозділів, представниками Студентського парламенту, зустрітися з керівництвом університету.
Від імені ректора університету професора Ю. Бошицького гостям була представлена концепція розвитку КУП НАНУ, перспективи розвитку та креативні
проекти, в яких беруть активну участь студенти. Окремо була акцентована увага
на Правилах прийому до КУП НАНУ у 2014 році. Кожен із присутніх мав змогупоставити запитання, які його турбували, і відразу отримати на нього компетентну, вичерпну відповідь.
Декан юридичного факультету С. Бевз, декан
факультету міжнародних
відносин М. Дей, декан
факультету заочної та
дистанційної форм навчання К. Лісова презентували свої факультети та
розповіли про особливості їх функціонування. Повну інформацію про життєдіяльність КУП НАНУ
охочі могли довідатися з
університетської газети
«Калейдоскоп університетських подій», яка розповсюджувалася
серед
гостей.
Фото на згадку

3. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини.
4.Роль інститутів громадянського суспільства в забезпеченні прав людини і громадянина: філософськоправовий вимір.
5. Органи публічної влади у механізмі реалізації прав і свобод людини в
Україні.
На секціях із доповідями
виступили студенти 3-го
курсу юридичного факультету КУП НАН України, зокрема Альона АвраменкоХомич, Ілля Гольцов, Євген
Звонков, Андрій Матат, Антон Подать та Дмитро Санченко. Студенти гідно продемонстрували рівень своїх
теоретичних та практичних
знань, що з легкістю допомогло їм виступити опонентами щодо різних тем доповідей, які обговорювалися
учасниками в межах роботи
секцій конференції.
Студенти-учасники КУП
НАН України висловлюють щиру вдячність організаторам заходу, а особливо координатору Любченку
Олексію Олександровичу та студентам Полтавського
юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого за гідний рівень організації та теплий і гостинний
прийом у місті Полтава.
За результатами Міжнародної науково-практичної
конференції видано збірник матеріалів наукових повідомлень, який отримали всі учасники, у тому числі
й ті, хто брав участь у роботі конференції заочно.

Завершився І етап Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності
«Правознавство»
На базі Київського університету права Національної академії наук
України 26 лютого 2014р.
завершився І етап Всеукраїн-ської
студентської
олімпіади зі спеціальності
«Правознавство», в якому
взяли участь 34 студенти
юридичного
факультету
4–5 курсів денної форми
навчання. За підсумками
олімпіади визначили переможців I етапу, які представлятимуть Київський
університет права НАН
України на II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальносПід час олімпіади
ті «Правознавство», що
відбудеться 14–17 квітня
2014 р. в Державному вищому закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Юридичний інститут за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а.

Вітаємо переможців:

Кошель Надія Миколаївна – студентка 4-го курсу юридичного
факультету денної форми навчання групи ПБ-42;
Гречаник Анна Вікторівна – студентка 4-го курсу юридичного
факультету денної форми навчання групи ПБ-44;
Грищенко Євгеній Юрійович – студент 4-го курсу юридичного
факультету денної форми навчання групи ПБ-46.

Під час олімпіади
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новини наукового життя
Відбулися загальні збори трудового колективу та
нагородження кращих працівників КУП НАН України
Наприкінці 2013 року відбулися загальні збори
трудового колективу Київського університету права НАН
України. Основними питаннями порядку денного були:
1) звіт ректора університету Ю.Л. Бошицького;
2) звіт голови Ради трудового колективу І.М. Бокоча
про діяльність Ради у 2013 році;
3) внесення доповнення до колективного договору;
4) обрання голови і складу РТК;
5) нагородження кращих працівників університету.
Перш ніж зупинитися на найважливіших питаннях,
ректор Ю.Л. Бошицький назвав ті завдання, які були
поставлені перед ним у 2013 році.
Детальна інформація про основні результати роботи за
2013 рік зазначена у таких розділах:
1. Робота Вченої ради та ректорату.
2. Організаційна структура та кадровий склад університету.
3. Навчально-методична робота.
4. Профорієнтаційна робота.
5. Контингент студентів.
6. Науково-дослідна робота.
7. Видавнича діяльність.
8. Науково-теоретичний журнал «Часопис Київського
університету права».
9. Аспірантура.
10. Бібліотека.

11. Виховна робота.
12. Міжнародне співробітництво.
13. Розвиток матеріальної бази, господарська діяльність.
14. Основні досягнення колективу університету.
Друга частина доповіді була присвячена аналізу
головних завдань, поставлених перед колективом
у 2014 році, щодо навчального процесу, навчальновиховної роботи, міжнародної, наукової, господарської
та соціальної діяльності університету.
Було затверджено звіт ректора, визнано виконання
Колективного договору у повному обсязі. Загальні
збори трудового колективу університету визнали роботу
ректора задовільною.
Голова Ради трудового колективу (РТК) І.М. Бокоч
під час своєї доповіді наголосив на основних завданнях,
які були закріплені перед РТК. Зазначив, що з метою
виконання основних завдань діяльності РТК та реалізації
відокремлених напрямів роботи за 2013 рік було здійснено
ряд заходів, які були оголошені. Також невід’ємною
частиною звіту стало визначення недоліків у роботі РТК.
Роботу голови РТК та РТК у цілому протягом 2013 року
було також визнано задовільною.
На загальних зборах трудового колективу були внесені
доповнення до колективного договору КУП НАНУ на
2013–2014 роки. Також відбулося переобрання голови

РТК та складу РТК КУП НАН України. Головою РТК
був обраний старший викладач кафедри кримінального
права та процесу І. Бокоч.
До складу РТК КУП НАН України були обрані:
В. Бойко – проректор із адміністративно-господарської
роботи;
І. Боценко – бухгалтер відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;
Б. Ващук – доцент кафедри кримінального права та
процесу, к.ю.н., доцент;
Н. Рижкова – бібліограф;
А. Вардугіна – лаборант комп’ютерного класу.
Визначною подією загальних зборів трудового
колективу стало відзначення п’ятьох кращих
співробітників за результатами 2013 року.
Цьогорічну іменну нагороду (сучасну електронну
книжку) отримали:
1. Батіна Ірина Алімівна – доцент кафедри іноземних мов;
2. Сонюк Василь Адамович – старший викладач кафедри господарського права та процесу;
3. Сарських Олена Павлівна – референт ректора;
4. Войцехівська Наталія Олексіївна – бухгалтер;
5. Кравець Людмила Вікторівна – методист.
Вітаємо усіх працівників із високим визнанням КУП
НАН України. Бажаємо подальших успіхів та натхнення!

Збори трудового колективу

Доповідь ректора

Нагородження кращих працівників

Фінал конкурсу наукових робіт ім. В.М. Корецького на тему:
««Права людини в сучасному світі: погляд молоді»»

У стінах Київського № 5, Запорізька область;
університету права НаІІ місце – Шуляк Тетяна
ціональної академії наук Олександрівна («Права люУкраїни відбувся фіналь- дини в сучасному світі: поний етап конкурсу науко- гляд молоді. Гендерна ріввих робіт ім. В.М. Корець- ність чоловіків та жінок»),
кого серед молоді.
« Н а вч а л ь н о - в и хо в н и й
До КУП НАН України комплекс: загальноосвітня
надійшло понад 100 робіт школа I-II супенів-ліцей
учнів 10–11-х класів шкіл, № 7 Вінницької Міської
ліцеїв та гімназій. Серед Ради»;
яких були виокремленні, на
ІІІ місце – Скоробогатьдумку комісії, найкращі 14 ко Олександра Сергіївна
робіт, автори яких змагали- («Права та свободи людини
ся у фіналі.
і громадянина в сучасному
Роботи були надіслані з світі»), Броварська спеціаНагодження переможців
Учасники конкурсу
різних куточків нашої дер- лізована школа І – ІІІ ступежави, а саме Запорізької, нів № 5, Київська область;
Івано-Франківської, Кіровоградської, Вінницької, Київської та Донецької областей.
ІІІ місце – Воробець Назар Романович («Права дитини в сучасному світі: погляд
Членами робочої комісії Київського університету права НАН України були:
молоді»), загальноосвітня школа № 22, м. Івано-Франківськ.
1. Заступник завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавДипломи учасників отримали:
ства КУП НАН України, к.ю.н.– Тітко Ельвіра Валентинівна.
1. Гавриленко Олександр Анатолійович («Ювенальна юстиція – крок до справедли2. Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Універси- вості»), Помічнянська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської
тету, к.ю.н. – Поліванова Олена Миколаївна.
районної державної адміністрації Кіровоградської області;
3. Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, старший
2. Грабова Віталія Григорівна («Порушення прав людини в Україні: особистий понауковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, к.ю.н. – Сав- гляд на проблему»), Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. І. Пирочук Костянтин Олександрович.
гова Вінницької міської ради»;
За підсумками конкурсу комісією було зазначено, що кожна робота мала високий
3. Загородня Анна Вадимівна («Права людини в сучасному світі: погляд молоді»),
рівень підготовки, всі учасники вільно володіли ораторськими навиками та були гід- середня школа № 120, м. Київ;
ними опонентами.
4. Макаров Олександр В’ячеславович («ОсноУрочиста частина вручення дипломів I, II,
ви міжнародно-правового захисту прав людини
III місць та дипломів учасника була відкрита їх реалізація в різних державах світу»), Бота ректором Київського університету права
ярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Київська область;
НАН України, заслуженим юристом України,
5. Корячко Богдан Володимирович («Еволюпрофесором Бошицьким Юрієм Ладиславоція уявлень про права людини в історії людства
вичем та деканом факультету міжнародних
та сучасність»), НВК «Знам’янська ЗШ І–ІІІ
відносин, к.ю.н., доцентом Дей Мариною
ступенів № 2 - ліцей», Кіровоградська область.
Олександрівною.
Всі учні були нагороджені дипломами учасРезультати фіналу:
ника конкурсу та подарунками від Київського
І місце – Леміш Маргарита Володимирівна
університету права НАН України.
(«Права людей, хворих на ВІЛ/СНІД. ЗаконоАдміністрація Київського університету права
давство та його дотримання»), Запорізький ліНАН України висловлює подяку всім учням за
цей № 34;
участь у конкурсі та їх керівникам за відмінну
І місце – Мулюкова Ельвіра Шамілівна
підготовку. Бажає успіхів, натхнення та твор(«Права людини в сучасному світі: погляд мочих звершень!
лоді»), Іллічавіська СШ І–ІІІ ступенів КостянАдміністрація Київського університету права
тинівського району Донецької області;
НАН України висловлює подяку всім учням за
ІІ місце – Аврутіс Михайло Олегович
участь у конкурсі та їх керівникам за відмінну
(«Найбільшого успіху досягає той, хто волопідготовку. Бажає успіхів, натхнення та твордіє кращою інформацією (Б. Дізраелі)»), Токчих звершень!
Фото на згадку
мацька загальноосвітня І–ІІІ ступенів школа
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У рамках відзначення Шевченківських днів відбувся усний журнал
«Такий далекий та близький Шевченко: творча спадщина Кобзаря»

Як наголосив ректор, професор, заслужений
юрист України Юрій Бошицький, досконале
володіння рідною мовою – важливий критерій
професіоналізму юриста. Майстерне вживання
норм усної та писемної літературної мови, загальна
мовна ерудиція, мовна культура визначають високе
реноме юриста в сучасному суспільстві. Також
Юрій Бошицький процитував слова Міністра освіти
і науки України Сергія Квіта: «Сьогодні вітчизняна
освіта повинна здійснювати системні реформи,
спрямовані на досягнення високих європейських
стандартів якості, впроваджувати у навчальновиховний процес сучасні педагогічні та інформаційні

Вітальне слово ректора

технології, формувати у молодого покоління
професійні компетенції, здатність до неперервної
самоосвіти, духовного самовдосконалення, вміння
працювати в умовах ринку».
Студенти, гості та професорсько-викладацький склад
університету мали змогу переглянути фільм про життя
Т.Г. Шевченка та послухати декламацію «Заповіту»
різними мовами світу, зокрема угорською мовою
прочитав твір ректор Юрій Бошицький, а студенти
презентували «Заповіт» українською, англійською,
німецькою, японською, французькою, польською,
болгарською, вірменською мовами. У межах загально
університетської програми «Пізнай свій край» студенти

прочитали вірші українських поетів із різних регіонів
України. Студентка 1 курсу Евеліна Сабова прочитала
твір Катерини Мотрич «Молитва до мови», що став
своєрідним епіграфом до заходу.
Всі присутні радо вітали гостей Київського
університету права: голову студентської ради
Києва Артема Нікіфорова, голову студентського
самоврядування НАВС Мирослава Дурдинця,
головного редактора вісника «Рада студентів» Анну
Качайло, курсантів студентської ради інституту
кримінально-виконавчої служби. Ректор КУП Юрій
Бошицький подарував гостям унікальні видання
книг, присвячені історичному розвитку України.

Вірші поета від студентства

Вшанування пам'яті студентством

відбулося засідання навчально-методичної ради

06 березня 2014 р. в Київському університеті права
НАН України відбулося засідання навчально-методичної
ради. Участь у заході взяли представники адміністрації
університету та професорсько-викладацький склад.
На навчально-методичну раду був запрошений гість
університету – Мельничук Степан Васильович, ректор
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича, з яким було підписано договір про співпрацю
Відкриваючи засідання навчально-методичної ради,

ректор КУП НАНУ Бошицький Юрій Ладиславович
виголосив до громадськості Звернення Національної
академії наук України та Спілки ректорів вищих
навчальних закладів: «У цей складний час для нашої
країни потрібно спрямувати зусилля всієї наукової
спільноти до об’єднання на всіх рівнях співпраці між
двома слов’янськими народами».
На порядок денний навчально-методичної ради були
винесені такі питання: про підсумки організації навчально-

виховного процесу у І семестрі 2013 / 2014 н. р.; про стан
підготовки навчально-методичного забезпечення напряму
підготовки 7.03040101 «Правознавство» (денної та
заочної форм навчання); про основні напрями організації
навчального процесу у другому семестрі 2013 / 2014 н. р.
Члени навчально-методичної ради взяли активну участь
в обговоренні цих питань та запропонували конструктивні
шляхи їх вирішення.

Почесна президія

Урочисте підписання меморандуму між установами

Під час роботи методичної ради

Космічне право в КУП НАНУ
У КУП НАНУ традиційно
розпочалося вивчення «Космічного права». Так, п’ятий
семестр 2013–2014 навчального року студенти третього
курсу юридичного факультету Київського університету
права НАН України розпочали із вивчення навчальної
дисципліни «Космічне право». Лектором є Юрій Сергійович Шемшученко, академік НАН України, директор
Інституту держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України та Міжнародного центру
Ю. Шемшученко під час лекції студентам КУП НАНУ
космічного права, доктор
юридичних наук, професор,
почесний ректор Київського університету права НАН України.
Юрій Шемшученко під час проведення лекції акцентував увагу студентів на питаннях
посилення ролі космічного
права у регулюванні відповідних суспільних відносин. При
цьому йшлося не тільки про
міжнародне право, а й про національне законодавство.
Лектор розкрив сутність
національного космічного
права через призму порівняльного
правознавства.
Саме у цьому аспекті було
проаналізовано чинне космічне законодавство та
механізм його реалізації у
провідних космічних країнах світу. Значну увагу було
приділено космічному праПід час майстер-класу
ву України.

студенти Таращанського агротехнічного коледжу ім. Героя
радянського Союзу О.О. Шевченка - гості університету
19 березня 2014 р. Київський
університет права НАН України
вже традиційно зустрічав студентів випускного курсу відділення
«Правознавства»
Таращанського
агротехнічного коледжу ім. Героя
Радянського Союзу О.О. Шевченка.
Таращанський
агротехнічний
коледж вже кілька років є вузомпартнером Київського університету
права НАН України. У рамках розвитку ступеневої освіти випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання в КУП НАНУ
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» на основі співбесіди.
Гості університету – студенти Таращанського коледжу – мали нагоду
ознайомитись з особливостями ор-

ганізації навчально-виховного процесу в КУП НАНУ. Для майбутніх
студентів була організована екскурсія по університету. Вони відвідали
бібліотеку, лабораторію криміналістики, мультимедійну аудиторію
з вивчення іноземних мов, кабінет
студентського парламенту, етнографічний кабінет, тренажерну залу
тощо.
Випускники коледжу мали можливість безпосередньо поспілкуватись
із проректорами та деканами університету, завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів,
представниками Студентського парламенту. Гостям була представлена концепція розвитку КУП НАНУ,
перспективи розвитку та креативні
проекти, в яких беруть активну участь
студенти.
Окремо була акцентована увага на
правилах
прийому
до Київського університету права НАН
України у 2014 р.
та на роботу приймальної
комісії
університету. Кожен
із присутніх отримав вичерпну відповідь на питання, які
у нього виникли.

Зустріч із майбутнімі абітурієнтами
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Новини ужгородського інституту куп нану

Випуск студентів відділення післядипломної освіти
Ужгородського інституту КУП НАН України
Ужгородського інституту, доцент О. Ващук.
За оцінками членів комісії студенти показали високий рівень
знань і абсолютну готовність до роботи у сфері юриспруденції,
особливо випускники, що отримали дипломи з відзнакою:
Василь Біркович, Наталія Свадеба, Ніколетта Талапко, Йосип
Міня, Федір Петканич, Наталія Петканич, Олег Шрамко.
На цьому наголосив професор В. Іванов у своїй вітальній
промові до випускників під час церемонії вручення дипломів,
побажавши їм плідної праці на правничій ниві та кар’єрних
звершень. Професор В. Іванов передав випускникам вітальні
слова від ректора, професора Ю. Бошицького, підкресливши,
що саме сьогодні особливого значення для держави і народу
України набуває кваліфікована та віддана праця юристів.

Родинне свято отримання диплома

Під час державного екзамену

Під кінець січня в Ужгороді завершили навчання студенти
відділення післядипломної освіти Київського університету
права. Урочистостям з нагоди вручення дипломів передувала
підсумкова державна атестація випускників – комплексний
державний іспит із таких дисциплін: «Цивільне право»,
«Цивільний процес» та «Актуальні проблеми теорії держави
і права». Цього року роботу державної екзаменаційної комісії
очолив новий голова – доктор юридичних наук, професор
Галянтич Микола Костянтинович. Також знання студентів
екзаменували члени ДЕКу: завідувач кафедри теорії та історії
держави і права, професор В. Іванов, професор кафедри
цивільного та трудового права В. Десятник, доцент кафедри
цивільного та трудового права О. Рассомахіна та директор

Вітання випускникам від викладачів

Професор В. Десятник побажав випускникам застосовувати
отримані знання тільки на благо та не відступати від букви
Закону. Директор Ужгородського інституту, доцент О. Ващук
висловила надію, що поєднання двох вищих освіт, одна з яких
юридична, допоможе випускникам реалізувати всі свої задуми
у фаховому житті. Під час урочистої церемонії випускників
також привітали їх викладачі: професор Х. Олексик, професор
А. Ухаль, доцент М. Волощук.
Зі словами подяки на адресу своїх викладачів від імені
студентів виступили Федір Петканич та Олег Шрамко, які
запевнили всіх присутніх, що виправдають високе звання
випускника Київського університету права НАН України та не
забудуть свою almamater!

Фото на згадку

УЖГОРОДСЬКо-СЛОВАЦЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ

Організатори наукових читань

В Ужгороді відбулися словацькі наукові читання на тему:
«Громадянські структури, інтелігенція, студентство у Словаччині
та в Україні: історичні паралелі, сучасні ролі та взаємодія».
Цей захід не тільки покращує добросусідські стосунки, а й
дозволяє використовувати досвід Словацької Республіки, що
пройшла шлях демократизації, консолідації суспільства та стала
повноправним членом Європейського Союзу.
Мета заходу – обговорення сучасних альтернатив
розвитку українського та словацького суспільств у процесі
їх трансформації, зумовлених, насамперед, роллю різних
громадських акторів та соціальних груп. Організаторами
наукових читань виступив Науково-дослідний інститут
Центральної
Європи
Ужгородського
національного
університету, Регіональний філіал Національного інституту
стратегічних досліджень у м. Ужгороді та Українськословацький центр транскордонного співробітництва «Карпати».
У науковому форумі взяли участь близько 60 українських
та словацьких вчених-політологів, соціологів, економістів,
юристів та істориків. Серед почесних гостей словацьких
наукових читань були присутні: Генеральний консул Словацької
Республіки в м. Ужгороді Янка Буріанова та Почесний консул
Словацької Республіки в Україні Олег Адамчук.
Науковці та політики обговорили роль громадянських
структур у сучасному суспільстві, ініціатив та лідерів як
акторів, так і авторів суспільної діяльності. У розрізі цієї
проблематики актуальним став виступ голови Вченої ради
Інституту політології Словацької Академії Наук Юрая
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Марушіака, який проаналізував роль громадянського
суспільства в переході до демократії. Словацькі читання мали
також на меті здійснити аналіз сучасної політичної кризи в
Україні, а особливо ролі інтелігенції та студентства як рушіїв
революційних змін. Прозвучали тези про те, що інтелігенція
– це та частина населення, котра має органічне відчуття
недосконалості суспільства, а тому вона завжди відіграє
провідну роль у трансформаційних процесах своєї держави. У
цілому, виступи українських та словацьких вчених стосувалися
різних сфер суспільних відносин, але особлива увага була
приділена взаємодії на міждержавному, регіональному та
транскордонному рівнях між неурядовими організаціями,
цільовими групами та громадянами.
Активну участь у наукових читаннях взяв і Київський
університет права. Директор Ужгородського інституту Оксана
Ващук виголосила доповідь на тему: «Україна – Словаччина:
реалізація спільних освітніх програм», підготовлену разом
із деканом факультету міжнародних відносин Мариною
Дей. Київський університет права пов’язують із вишами та
науковими установами Словаччини тривалі та плідні зв’язки
(зауважимо, що з 50 угод про співробітництво, що реалізуються
нашим університетом, більше 10 – із словацькими партнерами).
У рамках доповіді учасникам наукового форуму були
презентовані проекти Київського університету права з словацькими
партнерами – Академічним товариством ім. М. Балудянського,
Центральноєвропейською вищою школою м. Скаліца, Вищою

Доповідь від КУП

Вітальне слово Генерального консула СР у м. Ужгороді
Я. Буріанової

школою в Сладковічо (Словаччина), Асоціацією нотаріусів
м. Кошице та ін. Традиційними напрямами партнерських
відносин є діяльність, спрямована на забезпечення
інтеграції вузу до міжнародного простору через міжнародні
конференції, майстер-класи іноземних гостей та академічний
туризм. Цікавим виявився досвід співробітництва КУП
з муніципалітетом м. Кехнец – провідного технопарку
Словаччини, під час перебування у якому наші студенти мали
змогу ознайомитися з надзвичайними результатами вдалої
фінансової і правової політики місцевого самоврядування.
Оксана Ващук також поінформувала учасників наукового
форуму про успіхи у сфері державної політики, що
активізують співробітництво між країнами.
Так, 25 грудня 2013 року на засіданні Кабінету Міністрів
України було схвалено розпорядження «Про підписання
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької
Республіки про академічне взаємне визнання і еквівалентність
документів про освіту, виданих в Україні та Словацькій
Республіці». Доповідачка висловила надію, що підписання
вищезазначеної Угоди дозволить розширити законодавчоправову базу співробітництва зі Словацькою Республікою
в галузі освіти і науки, активізувати співробітництво зі
Словацькою Республікою і спростити процедуру, пов’язану з
визнанням документів про освіту і наукові ступені. Підписання
цієї Угоди створить громадянам обох держав умови для доступу
до освітніх ресурсів України і Словацької Республіки, а також
сприятиме їх академічній мобільності.

новини рівненського інституту КУп нану

Юридична клiнiка «Ad honores» та Рiвненський обласний центр з надання
безоплатноï вторинноï правовоï допомоги провели спiльний круглий стiл
з нагоди «Всеукраïнського тижня права»

У приміщенні Рівненського обласного центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги відбувся круглий стіл присвячений «Всеукраїнському тижню права».
У роботі круглого столу взяли участь начальник Головного управління юстиції Рівненської області С. Данилюк,
директор Рівненського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги В. Овдіюк, керівник юридичної клініки «Ad honores», адвокат А. Мартіросян, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових
дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України,
адвокат С. Оверчук, адвокати та студенти-практиканти
юридичної клініки «Ad honores» РІ КУП НАН України.
Під час зустрічі було обговорено
формат
співпраці
студентів юридичної
клініки та РО центру
з надання безплатної
вторинної допомоги,
методи надання консультацій. Зокрема, у
рамках співпраці між
РІ КУП НАН України та РО центром з
надання безплатної
вторинної допомоги
було вирішено, що
студенти-практиканти юридичної клініФото на
ки «Ad honores» про-

Студенти та викладачі Рівненського інституту
долучилися до відзначення 70-річчя визволення
м. Рівне від німецьких загарбників

Квіти від студентства

Ця вікопомна подія відбулася 2 лютого 1944 року
під час Другої світової війни. Від німецькофашистських загарбників Рівненщину звільняли
частини Першого Українського фронту під
командуванням генерала армії Миколи Ватутіна.
2 лютого 1944 року в місто Рівне ввійшли
радянські війська. Активну участь у визволенні
міста, крім піхотних частин 13-ої армії генерала
Миколи Пухова, взяли козаки 8-ої гвардійської
кавалерійської дивізії імені Морозова, яка отримала
назву«Ровенська». Війна завдала великої шкоди
народному господарству Полісся. Було спалено
і пограбовано 456 промислових підприємств,
зруйновано більше половини житлового фонду,
повністю знищено 176 населених пунктів,
пограбовано 465 колгоспів.
Цей день пам’ятають ветерани: Андрій Моїсеєнко,
Віра Болоніна та Віра Муригіна. Їм зараз по
дев’яносто років.
У цей день викладачі та студенти РІ КУП НАНУ
поклали квіти до підніжжя пам’ятника загиблим.

Фото на згадку

ходитимуть стажування на базі центру.
На думку адвоката А. Мартіросяна, ознайомлення з
роботою практикуючих юристів дозволить студентам
самовизначитись, обрати свою спеціалізацію. Крім
того, стажування допоможе отримати практичні навички, яких так не вистачає студентам після закінчення навчальних закладів, що зробить випускників
РІ КУП НАН України більш конкурентоспроможними на ринку праці. Уміння застосувати знання на
практиці під час вирішення конкретних юридичних
проблем основа для молодих юристів у прагненні
стати успішними фахівцями в майбутньому.
Отже, вже з 12
грудня 2013 року
студенти-практиканти юридичної клініки «Ad honores»
за підтримки Київського університету
права
проходитимуть стажування на
базі
Рівненського
обласного центру з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги, де будуть
надавати безкоштовні консультації мешканцям м. Рівного та
згадку
області.

майстер-класи Генерального секретаря
Європейського Інституту Омбудсмана пана
Йозефа Зігелє

Під час майстер-класу

Знаменним у контексті розширення міжнародної співпраці
КУП НАНУ з міжнародними організаціями та інститутами
став візит генерального секретаря Інституту європейського
омбудсмана Йозефа Зіґелє до Рівненського інституту КУП
НАНУ, де він провів низку майстер-класів, присвячених діяльності Інституту європейського Омбудсмана та діяльності
Омбудсманів Відня та провінцій Тіроль та Форарльберг.
Майстер-класи, у яких взяли участь не тільки студенти
РІ КУП НАНУ, а й майбутні юристи Рівненського державного аграрного та Рівненського кооперативного економіко-правового коледжів, супроводжувалися розлогими презентаціями, під час яких студенти ознайомилися з історією
створення, метою діяльності та принципами роботи ІЄО,
захистом прав людини у сфері політики та на практиці.
Доктор Зігелє поділився особистим досвідом роботи омбудсмана у сфері захисту прав людини як в Європі, так і в
Австрії зокрема. Після завершення майстер-класів студенти мали змогу отримати відповіді на поставлені питання
щодо європейського законодавства. Пан Зіґелє висловив
захоплення своєю поїздкою, оскільки його перебування на
Рівненщині вийшло за межі суто ділового візиту.

Студентство із задоволенням слухало лектора

Добра справа від студентства

Студенти РІ КУП НАН України
відвідали дитячий будинок м. Рівного
Представники РІ КУП НАНУ привітали з Новим роком
та Різдвом Христовим вихованців дитбудинку: привезли
дитячий одяг, іграшки, шкільне приладдя, фрукти та солодощі. Педагогічний колектив дитячого будинку зустрів
студактив РІ КУП НАН України дуже тепло, адже дітям
найбільше потрібна увага та піклування. Зустріч вийшла
зворушливою і залишила глибокий слід у серцях не тільки
вихованців дитбудинку, а й студентів.

Зустріч із маленькими друзями

У центрі наукового пошуку –
сучасні проблеми гуманітаристики
У Рівненському інституті Київського університету права
НАН України відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні
пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії». Її організаторами стали: Київський університет права НАН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
кафедра гуманітарних дисциплін РІ КУП НАНУ.
З вітальним словом до учасників конференції звернувся
доктор права, генеральний секретар Інституту європейського
омбудсмана Йозеф Зіґелє, заступник начальника управління
освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, начальник
відділу професійно-технічної вищої освіти П. Коржевський,
секретар Рівненської міської ради А. Грещук.
Вітальне слово ректора Київського університету права Ю. Бошицького учасникам конференції зачитала проректор із гуманітарної освіти та виховної роботи КУП НАНУ Г. Левківська,
яка, висвітлила міжнародні параметри діяльності університету та його вклад у розвиток гуманітарної проблематики.
Після пленарного засідання робота конференції продовжувалася у таких секціях: «Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір», «Комунікативні стратегії сучасної лінгвістичної науки» та «Шляхи
вдосконалення педагогічного процесу в сучасних закладах
освіти».
Конференція повністю підтведила статус всеукраїнської –

Пі д час рорботи конфернції

її учасниками стали науковці більш як із п’ятдесяти вищих
навчальних закладів України, в тому числі національних,
зокрема: Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Національного авіаційного університету, Національного технічного університету, Львівського національного
університету імені Івана Франка, Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, Інституту
гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного політехнічного університету, Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Національного
університету водного господарства та природокористування,
Національного університету «Острозька академія» та ін.
Прикметно, що участь у конференції взяли відомі науковці України, переважно доктори та кандидати наук,
які репрезентують досягнення сучасної гуманітаристики.
Аналітичний дискурс конференції був екстрапольований
у вимір реалізації людської свободи, трагізму існування,
вибору життєствердних орієнтирів існування, адекватного
використання лінгвістичного та дидактичного інструментарію, що є надзвичайно важливим у сучасному світі.
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дипломи спеціаліста отрималистуденти центру
післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Почесна президія

14 лютого 2014 року на урочистому зібранні дипломи освітньо кваліфікаційного рівня «спеціаліста»
отримали випускники ценру післядипломної освіти
та підвищення кваліфікації та центру дистанційного
навчання
Київського університету
права НАН України.
Урочиста
церемонія
з нагоди випуску відбулася у синьому атріумі
університету за участю
ректора, професора Ю.
Бошицького,
проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи
Г. Левківської, декана
факультету заочного та
дистанційного навчання К. Лісової, завідувача
центру післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації О. Ткачишиної та завідувача центру
дистанційного навчання В. Риндюк. Серед гостей заходу були присутні професорсько-викладацький склад
та керівники структурних підрозділів КУП НАНУ.
З вітальним словом до випускників університету
звернувся ректор Київського університету права НАН
України, професор Ю. Бошицький, який наголосив на
тому, що з отриманням диплому навчальний процес
не закінчується. Кожний поважаючий себе юрист не

повинен зупинятися на досягнутому та протягом усього
життя вдосконалювати свій професійний рівень. Ректор
висловив побажання не забувати про КУП НАНУ та підтримувати зв’язки зі своєю альма матер, продовжуючи
навчання в магістратурі та аспірантурі.
Проректор із гуманітарної освіти та виховної роботи
Г. Левківська підтримала слова ректора і запропонувала випускникам приєднатися до Асоціації випускників Київського університету права, щоб не розривати
зв’язки з КУП НАНУ та сприяти спілкуванню між собою після отримання дипломів.
Далі з теплими словами привітання виступили
завідувач центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації О. Ткачишина та завідувач центру дистанційного навчання В. Риндюк. В. Риндюк
підкреслила, що навчання студентів на дистанційній
формі навчання, крім отримання знань у юридичній
сфері, також дало можливість сформувати такі важливі в професійному зростанні навички, як самоорганізація, самонавчання, саморозвиток.

Фото на згадку

Декан факультету заочного та дистанційного навчання К. Лісова приєдналася до всіх висловлених побажань та привітань зазначивши: «Вручення дипломів у
КУП НАНУ – це визначна подія, оскільки це є остаточне підбиття підсумків роботи професорсько-викладацького складу та студентів, урочисте оприлюднення
результатів їхньої спільної плідної праці».
Кульмінацією свята стало вручення довгоочікува-

Приємна мить отримання диплома

них дипломів усім винуватцям заходу. Почесну місію
вручення дипломів взяв на себе ректор КУП НАНУ,
професор Ю. Бошицький. Випускників, які отримали
дипломи з відзнакою,
було нагороджено подарунковими комплектами
видань університету.
Після отримання дипломів від імені студентів,
нині випускників та
дипломованих фахівців у галузі юриспруденції, виступили староста курсу Міщенко
Світлана Миколаївна,
студент Чехута Юрій
Андрійович та випускник центру дистанційного навчання Ді Фент
Валерійович. У своїх
виступах випускники
подякували за високий рівень отриманих
знань у галузі права,
відзначили високий професійний рівень викладачів
КУП НАНУ та зазначили, що будуть рекомендувати
навчатися в нашому університеті своїм знайомим та
близьким.
Після завершення урочистостей випускники та професорсько-викладацький колектив зробили фотографії на згадку про цю подію.

Добра справа в підшефному
дитячому будинку «Колиска дитячої надії»

Студенти та керівництво КУП НАНУ з подарунками
для підшефних дітлахів

У рамках загальноуніверситетського проекту «Передай
тепло своєї руки маленькій дитині», який діє під особистим патронатом ректора Юрія Бошицького, студенти КУП
НАНУ провели благодійну акцію у підшефному дитячому
будинку «Колиска дитячої надії».
Даний благодійний захід є корисним для обох сторін:
вихованці мають нагоду навчитися чогось нового у своїх

старших друзів, отримати тепло та увагу, а студентство
може проявити найкращі людські якості: доброту, сердечність, відвертість, щирість, людяність та бажання напередодні новорічних свят творити добро для оточуючих.
Благодійність – найвищий вияв гуманності. Студентиволонтери КУП НАНУ розуміють, що від кожного з нас
залежить майбутнє нашого суспільства. У сучасному світі
існують проблеми дефіциту добра, співчуття і милосердя, зростає кількість дітей, які виховуються без батьків.
Участь у благодійній акції майбутнім юристам (від лат.
juris – право, справедливість) дає змогу робити людям добро, проявляти милосердя до них.
Ректор особисто для вихованців дитячого будинку передав колекційний набір улюблених іграшок малюків –
«олов’яних солдатиків», набори для малювання, сухофрукти та ласощі. У проведенні благодійної акції найактивнішу
участь узяли: Сидоренко Максим, студент І курсу, радник
ректора зі студентських питань; Ткаченко Антон, студент
ІІІ курсу; Теплова Катерина, студентка ІІІ курсу. Осторонь
не залишилися й працівники університету: викладачі кафедри іноземних мов та Машевська Надія, головний бухгалтер КУП НАНУ.
Студенти-волонтери привітали малюків із прийдешніми
новорічними святами, яскравим та захоплюючим дійством

Приємна зустріч друзів

для вихованців стала зустріч із улюбленими казковими
персонажами: Дідом Морозом та Снігуронькою.
Зустріч мала веселий, дзвінкий, пісенний настрій малюків та дорослих.
Вихованцям підшефного дитячого будинку було передано 43 кг сухофруктів.

цікава подія: «Вертеп у КУП НАНУ»

Святковий студентський виступ

12

13 січня 2014 р. студенти КУП НАНУ віншували працівників та професорсько-викладацький склад університету «Вертепом» з нагоди святкування Різдва Христового
та Старого Нового року. «Вертеп» завітав до ректора університету Ю. Бошицького, який привітав та пригостив
учасників за народною традицією і наголосив, що підтримання традицій, які сягають своєю історією глибин віків, є
невід’ємною рисою освіченої людини нового покоління. У
холі відбулося театралізоване дійство, де студенти виступили з віршами, колядками та щедрівками.
З піснями та привітальними словами учасники дійства
завітали до всіх підрозділів університету, де їх гостинно
приймали й пригощали солодощами. До святкової ходи
залучились студенти всіх курсів та факультетів вишу, а
також представники студентського парламенту і центру
культурно-дозвілевої діяльності КУП.
Студенти КУП НАНУ із гордістю підтримують традиції
українського народу в рамках загальноуніверситетської
програми «Пізнай свій край», займаються активною просвітницькою діяльністю, спонукаючи поважати історію та
культуру рідного краю.

Студентські вітання ректору

новини студентського парламенту

Студентське життя надзвичайно насичене різними подіями. Недарма кажуть, що усе починається із
студентської лави: закладаються цінності, професійні якості і, насамперед, відданість улюбленій справі.
З наміром покращити інформаційну політику самоврядування КУП НАНУ, пропонуємо проект – інформаційний вісник «STUDkul», що висвітлюватиме основні події та подальші плани студентської самоврядівної роботи.
Що таке студентське самоврядування? Передусім, це старт у життя. Цілком вірним є твердження, що
громадянське суспільство починається певною мірою зі студентства, адже якщо сформувати про нього
гарну думку, можна забути про застарілі стандарти бюрократичного суспільства, з упевненістю, що урізноманітнить буденне життя закладення фундаменту правової держави
Засновних проекту

Дмитро Санченко

У 2009 році у Київському університеті права НАН України
вперше було створено Студентський парламент. Метою заснування
студентського самоврядування є створення умов для самореалізації
особистості студентів, і формування у них організаторських навичок,
лідерських якостей, відповідальності за результати своїх дій.
Студентство процвітає з кожним днем. Сьогочасна каденція студентського самоврядування не стоїть на місці, а шукає нові ідеї та можливості їх втілення.
Поважаючи думку студентів та уникаючи зіткнення їх інтересів
Студентський самоврядування намагається вирішити усі питання, пов’язані зі

* Комітет інформації та
студентських пропозицій
Комітет інформації та
студентських пропозицій
виконує роль інформаційного центру та розповсюджувача інформації у
стінах КУП НАНУ. Для
того, щоб своєчасно та
об’єктивно донести інформацію про певні події, Комітет інформації та студентських пропозицій повинен
співпрацювати з іншими комітетами.
Основним досягненням Комітету інформації та студентських пропозицій можна
вважати те, що комітет став одним із найважливіших органів Студентського парламенту.
До речі, не применшується роль роботи студентського самоврядування у першому семестрі 2013–2014 н/р., адже за
результатами плідної студентської співпраці Київський університет права НАН
України взяв участь у роботі виставки
«Освіта та кар’єра – 2013». Дуже влучними словами проректора з гуманітарної
освіти та виховної роботи Левківської Галини Петрівни є те, що студентське самоврядування є своєрідним лакмусовим папірцем для визначення того, чи є молодь,

*

студентство споживачем, чи активним
учасником громадського життя.
Щодо подальшої роботи комітету можна ознайомитися на офіційному сайті
КУП НАНУ. Але звертаю увагу на деякі
із таких заходів:
– у рамках загальноуніверситетського
проекту «Кроки до прекрасного» організувати і провести походи до театрів столиці з нагоди відзначення Міжнародного
дня театру (27 березня 2014);
– у рамках заходів до Дня Чорнобильської трагедії відвідати Національний
музей «Чорнобиль» та організувати покладання квітів до меморіалу загиблим
внаслідок цієї трагедії (26 травня 2014р.);
– у рамках загальноуніверситетської
програми «Сьогодні зі спортом – завтра
з майбутнім», провести змагання між
студентами старшокласниками загальноосвітніх шкіл Святошинського району та
студентами студентами І-ІІ курсів КУП
НАН України з міні футболу на спортивній базі університету (20 квітня 2014р.)
– проведення заходів з відзначення
Всесвітнього дня книги і авторського
права (22/26 травня 2014р.).

Комітет спорту та
волонтерства

Голова Комітету інформації та
студентських пропозицій
СП КУП НАНУ
Ярослав Миркєєв

студентством, які входять до компетенції парламенту.
Однією з багатьох функцій парламенту є ознайомлення студентської молоді з
подіями, які відбуваються в житті вишу, а отже – і в їхньому.
Розглядаючи проблеми студентства в цілому та кожного студента нашого
університету індивідуально, ми зіткнулися з проблемою інформованості студентів про
життя університету та майбутні розробки нашого вишу. Саме це і стало поштовхом
для створення проекту «STUDkul» – вісника студентського життя
Президент Студентського парламенту КУП НАНУ,
Дар’я Полінська

* Комітет наукових та
студентських зв’язків
Ефективність роботи студентського самоврядування,
полягає перш за все, у тому,
що шляхом тісної співпраці
між комітетами Студентського парламенту досягається максимально корисний результат.
Було б помилково оминути увагою події, що відбулися у І семестрі
2013–2014 н/р., серед найважливіших зокрема:
– проведення значної кількості круглих
столів спільно із Науковим товариством
студентів КУП НАНУ;
– VІ Тодиківські читання на базі Національного Університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
(27–28 вересня 2013 р.);
– «Дванадцяті осінні юридичні читання»
на базі Хмельницького університету управління та права (8-9 листопада 2013 р.);
– V Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні проблеми правової системи України» на базі КУП
НАНУ (28 листопада 2013 р.).
Продовжуючи традиції студентського
самоврядування минулого року, було ор-

* Комітет культури та
дозвілля

Шановні студенти Київського
університету права, як вам
відомо, у стінах нашого
вишу у складі Студентського
самоврядування діє комітет
спорту та волонтерства. Діяльність Комітету спрямована,
перш за все, на задоволення
ваших спортивних потреб. Комітет займається
організацією та проведенням некомерційних,
розважальних, незалежних акцій, змагань та
масових заходів.
Комітет діє разом із сектором Фізичного
виховання та спорту, завідувачем якого
є кандидат педагогічних наук, доцент
Козленко Олег Миколайович.
Наразі функціонують такі спортивні
гуртки: чоловічий футбол, жіноче регбі,
волейбол, аеробіка та фітнес, танці, шахи та
шашки.
У ІІ семестрі 2013–2014 н/р. плануємо:
– провести акцію «СТОП наркотики» (12
березня 2014 р.);
– провести легкоатлетичні змагання
«Спорт та краса» (16 квітня 2014р.);
– у рамках загальноуніверситетської
програми
«Сьогодні
зі
спортом
–
завтра з майбутнім» провести змагання
між
студентами
старшокласниками
загальноосвітніх шкіл Святошинського
району та студентами І – ІІ курсів КУП НАН
України з міні футболу на спортивній базі
університету (20 березня 2014р.);
– провести змагання з бігу серед студентів
усіх курсів на честь Олімпійського дня бігу
(14 травня 2014 р.);
– взяти участь у міському святі «Ти молодий
– цей день для тебе» (червень 2014 р.).

Діяльність комітету тісно
пов’язана з роботою на
базі КУП НАНУ Центру
культурно-дозвілевої
діяльності, який очолює
Катерина
Коврик.
У
структуру Центру входять
такі підрозділи: вокальна
студія, танцювальна студія,
поетичний гурток, клуб фотохудожника,
театральна студія, клуб веселих та
кмітливих.
Всі охочі та студенти мають змогу
отримати професійні уроки з вокального
мистецтва, ознайомитись з основами
ораторської, театральної, танцювальної,
художньої
майстерності
завдяки
впровадженню
майстер-класів
та
зустрічей із провідними культурними
діячами.
У планах комітету на поточний семестр:
– Міжнародний жіночий день (6–8
березня 2014 р.);
– Шевченківські дні (19 березня 2014 р.)
– Міжнародний день пам’яті жертв
рабства і трансатлантичної работоргівлі
(21 березня 2014 р.);
– День пам'яті жертв Другої Світової
війни;
– Міжнародний день інтелектуальної
власності;
– розробити заходи до відзначення
річниці Великої Перемоги;
– організувати та провести благодійну
акцію
«Передай тепло своєї руки
маленькій дитині»;
– провести спільний захід із Радою
ветеранів Святошинського району на базі
КУП НАНУ у рамках Меморандуму про
співпрацю.

Заступник голови
Комітету спорту та волонтерства
СП КУП НАНУ
Артур Мінаков

Голова Комітету культури
та дозвілля,
СП КУП НАНУ
Юлія Дімітрова

ганізовано та проведено круглий стіл на
базі КУП НАНУ «Студентське самоврядування: роль, місце та значення в контексті
розвитку муніципального управління» (7
грудня 2013 р. ).
У ІІ семестрі 2013–14 н/р. плануємо
взяти участь у таких конференціях, інформація щодо яких надається в кабінеті Студентського парламенту КУП НАНУ:
– VІ Міжнародна науково-практична
конференція молодих учених та студентів
«Закарпатські правові читання» (25–27 квітня 2014р.);
– Міжнародна науково-практична конференція «Десяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та
новації» (10–11 квітня 2014р.) ;
– Міжвузівська студентська науковопрактична конференція «Правова система
України: становлення і перспективи розвитку» (25 квітня 2014р.);
– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми
та перспективи розвитку гуманітаристики
у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»
(30–31 травня 2014р.).
Голова Комітету наукових
та студентських зв’язків
СП КУП НАНУ
Дмитро Санченко

*КВН «ОкКУПація»
Команда КВН «ОкКУПація» була створена у
2013–2014 н/р. Кожен студент із команди дуже
активний і старанний діяч, а головне – особистість.
Вся робота розділена між колективом, у якому
дійсно відчувається прагнення до спільної справи.
До
розробки
кожного
сценарію
було
індивідуальне ставлення, і кожен виступ
відзначився своєю тематикою.
Активно ведеться робота. Відповідальна за
музику Макаренко Олександра; за вокал Ярина
Демків і Абраамян Ганна, а талановитий підхід до
танців і пісень нам демонструє Валерія Едігер.
Робота проходить під чуйним керівництвом Пособчук Валерії.
Ми залюбки допоможемо студентам, пізнавати нові жанри гумору,
хореографії і пробувати себе в різних образах
Член КВК «ОкКУПація»
Валерія Едігер

Наше нове видання
У святковий день відкриття та освячення каплиці
на честь Преподобного Нестора Літописця КУП
НАНУ ректор Юрій Ладиславович Бошицький сказав
чудові слова: «Від слова швидко до діла». Тепер, не
гаючи час, упевнено скажемо і ми, що навчальний
2013 –2014 рік ознаменувався надзвичайною подією:
присвячуючи 95-річчю Національної академії
наук України та 18-річчю Київського університету
права НАН України у світ вийшов Студентський
глосарій, що є першим в Україні словничком
основних юридичних термінів, над створенням
якого працювали студенти юридичного факультету
КУП НАНУ: Андрій Матат, Ілля Гольцов та
Дмитро Санченко під безпосереднім керівництвом
проректора Галини Петрівни Левківської. Такий науковий доробок,
сподіваємось, стане у майбутньому цеглиною студентського інтелектуалізму,
а тому кожен має можливість ознайомитися в бібліотеці університету з
цим виданням, яке стане у нагоді студентам юридичних, політологічних,
історичних та соціологічних факультетів, а також факультетів міжнародних
відносин, молодим науковцям, викладачам, аспірантам, громадським діячам,
юристам-практикам та усім тим, хто цікавиться розвитком юридичної науки.
З повагою,
авторський колектив
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крок до прекрасного

Паоло Уччелло —
художник iталiйського Вiдродження

Паоло Уччелло народився
приблизно в 1397 році, найвірогідніше, у Флоренції. Принаймні його батько, цирульник
Доно ді Паоло, був флорентієць. При хрещенні хлопчик
отримав ім'я Паоло ді Доно
(Паоло, син Доно). З якого
часу і чому художника стали
називати Паоло Уччелло —
невідомо. Цікаву версію походження цього імені пропонує
у «Життєписах знаменитих
живописців» Джордже Вазарі. Він стверджує, що Паоло Уччелло назвали так за його любов до тварин, і насамперед до
птахів («Уччелло» по-італійськи — «маленька пташка»).
У 1415 році П. Уччелло вступив у Флорентійську гільдію лікарів, аптекарів і художників. Цей курйоз історики мистецтва
пояснюють тим, що живописці на той час готували фарби з
тих же матеріалів з яких
фармацевти
готували
свої ліки. Інші ж мистецтвознавці схиляються
до того, що медицина і
живопис «об'єднувалися
небесною ознакою» —
адже покровителем як
лікарів, так і художників
вважався святий Лука.
Втім одне пояснення не
суперечить іншому.
Період життя Паоло
Уччелло з 1415 по 1425 рік
канув в історії. Але з 1425
року є свідчення про перебування живописця вже у
Венеції, де він займається проектуванням мозаїк для собору СанМарко. На жаль, єдина мозаїка, про яку з упевненістю можна було
б сказати, що вона створена за малюнками П. Уччелло (фігура святого Петра на фасаді собору), не збереглася. Щодо інших мозаїк,
то тут авторство П. Уччелло є досить спірним.
У рідну Флоренцію П. Уччелло повернувся не пізніше січня 1431 року, що підтверджує дата на квитанції про сплату
художником податків. На початку наступного року майстер запропонував флорентійській владі свої «послуги» з оформлення
кафедрального собору. Рішення щодо майстра було ухвалене не
відразу. Створення великої фрески в кафедральному соборі почалося у 1436 році, після того, як влада отримала позитивний
відгук із Венеції про Паоло Уччелло від свого представника,

який 23 березня 1432 року отримав доручення зібрати відомості про художника. Ця фреска, на якій зображений пам'ятник
серу Джону Хоквуду, англійському лицареві, який бився в XIV
столітті в рядах флорентійської армії, — перша дійшла до нас із
точно документованих робіт П. Уччелло.
У 1445–1446 роках П. Уччелло відвідав Падуї. Як стверджує
Джордже Вазарі, він поїхав туди на запрошення свого друга,
скульптора Донателло, який знайшов для художника вигідне замовлення. На жаль, сьогодні немає й сліду серії фресок, створеної
майстром для Падуанського палацу Вітальяні. Не залишилося навіть письмових джерел, які б описували ці фрески. Про них згадує
лише Джордже Вазарі, і то побіжно.
У 1446 році П. Уччелло повернувся у Флоренцію і, за даними
заповненої їм тоді ж податкової декларації, оселився на Віа-делля-скала, поруч із церквою Всіх Святих. У цьому ж році він одружився, хоча відомості про точну дату його вінчання не збереглися
(церковні записи були втрачені). У 1456 році дружина П. Уччелло
Томмазо померла після невдалих пологів. Дівчинка, що з'явилася
на світ, вижила, і її іменували Антонією.
Коротке сімейне життя художника склалося досить благополучно. Про це свідчить «анекдот», розказаний Джордже Вазарі в
«Життєписах знаменитих живописців»: «Одного разу П. Уччелло
до пізньої ночі засидівся над вивченням перспективи. Коли, нарешті, дружина покликала його йти спати, майстер посміхнувся
і вигукнув: «Мабуть, така перспектива мені подобається найбільше»». Про своєрідний гумор художника свідчить і така історія
(її теж розповів нащадкам Вазарі). Працюючи над фресками для
флорентійського монастиря Сан-Мініатоаль Монте, П. Уччелло
харчувався день у день одним лише сухим хлібом і козячим сиром,
оскільки нічого іншого скупий настоятель монастиря не пропонував живописцеві. Такий раціон незабаром набрид йому, і він пішов
з монастиря, залишивши фрески недописаним. Настоятель послав
за художником ченців, щоб вони повернули його. Однак П. Уччелло відмовився повертатися в монастир, сказавши, що настільки
просочився сиром, що боїться, як би у нього не склеїлися нутрощі. Ченці розреготалися і, повернувшись до настоятеля, пояснили
йому суть непорозуміння. Через певний час художник продовжив
роботу над фресками, але годували його тепер набагато краще.
Найзначнішою з пізніх робіт Паоло Уччелло є серія з трьох
великих панелей, де зображена битва при Сан-Романо (у цій
битві, що відбулася в 1432 році, Флоренція здобула перемогу над сусідньою Сієною). Вперше «Битва при Сан-Романо»
згадується в описі майна впливового сімейства Медічі в 1492
році. Замовлена вона була герцогом Козімо I Медічі, який був
товаришем флорентійського полководця і керував боєм при
Сан-Романо. Мистецтвознавці вважають, що П. Уччелло створив всі три панелі в 1450-ті роки, хоча інші історики мистецтва
оскаржують цю дату, як і твердження, що «Битва при СанРомано» спочатку призначалася для палацу Медічі.

Вівтарний образ для церкви «Тіла Христового» став останньою роботою Паоло Уччелло. За словами Джордже Вазарі,
майстер провів свої останні роки «у бідності та самотності,
закрившись у себе в будинку і з головою поринувши у вивчення перспективи». Проте 11 листопада 1475 року П. Уччелло
написав заповіт, який засвідчує, що живописець був зовсім
не такий бідний, як вважав Джордже Вазарі. Через місяць, 10
грудня, Паоло Уччелло помер у лікарні. В одному з джерел
XVI століття стверджується, що в цей час живописцю виповнилося 78 років. Тіло художника поховали поруч із прахом
його батька у флорентійській церкві Святого Духа.

Весільний генерал-романтик − Мендельсон
Німецький композитор і диригент, один із найбільших представників романтичного напряму
в музиці, автор знаменитого весільного маршу Фелікс Мендельсон
народився в сім'ї банкіра Авраама
Мендельсона. Дідом композитора
був відомий єврейський філософ
Мозес (Мойсей) Мендельсон, засновник руху Хаскала («єврейська
просвіта»). Через кілька років після
народження Фелікса, сім'я Мендельсонів, яка мала єврейське походженням, прийняла лютеранство
і взяла друге прізвище ‒ Бартольді.
У 1811 році родина Мендельсонів
переїжджає до Берліна.
Юний Фелікс ріс у творчій та
інтелектуальній атмосфері. У будинку Мендельсонів часто бувало
багато знаменитих людей того часу, зокрема знаменитий філософ
Фрідріх Гегель і видатний музичний педагог та композитор Карл
Цельтер. Саме Карл Цельтер звернув увагу на музичні здібності Фелікса і почав давати йому уроки з теорії музики. Водночас Фелікс
Мендельсон почав займатися на фортепіано у Людвіга Бергера і на
скрипці спершу у Карла Хеннінга, а потім у Едуарда Ріца (якому в
1822 році присвятив свій юнацький концерт). Вже у дев'ять років Фелікс Мендельсон успішно виступив як піаніст, а рік по тому в Берліні
вдало відбувся його вокальний дебют (Ф. Мендельсон мав добрий
альт). До цього ж часу належать його перші серйозні композиторські
доробки: соната для скрипки і фортепіано, фортепіанне тріо, дві фортепіанні сонати, ряд органних творів. У 1821 році К. Цельтер познайомив Ф. Мендельсона з Гете, який прихильно поставився до таланту
12-річного музиканта. Незабаром відбулося знайомство Ф. Мендельсона з Вебером, який приїхав до Берліна на постановку своєї опери
«Вільний стрілець».У цей період Ф. Мендельсон вже веде активну
концертну діяльність, виступаючи як піаніст і диригент. Знайомство
Ф. Мендельсона зі знаменитим піаністом Ігнацієм Мошелес переросло в багаторічну дружбу і творчу співпрацю.
1825 року Авраам Мендельсон здійснює поїздку в Париж і бере
з собою сина. Париж того часу був одним із музичних центрів Європи, де працювали найвидатніші композитори ‒ Джоаккіно Россіні
та Джакомо Мейєрбер. Фелікс Мендельсон зустрічається з ректором
Паризької консерваторії Луїджі Керубіні, який дає його даруванню
найвищу оцінку. Французька композиторська школа не справила на
Ф. Мендельсона великого враження, про що свідчить його листування, що не завадило йому, тим не менш, заприятелювати з представниками музичних кіл Франції.
У травні 1825 року батько з сином повертаються до Берліна, де Фелікс вдруге у житті зустрічається з Гете. У будинку письменника був
вперше виконаний присвячений йому фортепіанний квартет Ф. Мендельсона. У серпні композитор закінчує свою двохактну оперу «Весілля Камачо» по одному з епізодів «Дон Кіхота» Сервантеса. Цього
ж року сім'я Мендельсонів оселяється в просторому старовинному
будинку з великим музичним залом на Leipziger Strasse, 3. Так, традиційними стали суботні концерти Ф. Мендельсона, на які приходило
по декілька сотень глядачів.
У 1826 році Ф. Мендельсон написав один із найвідоміших своїх творів ‒ увертюру до комедії Шекспіра «Сон у літню ніч». Згодом він часто диригував оркестром, який виконував цей твір, на своїх концертах.

14

1827 рік відзначений першою постановкою «Весілля Камачо». Публіка добре прийняла оперу, проте через численні інтриги, які виникли
навколо неї, вдруге так і не побачила. Композитор так розчарувався у
своєму творінні, що більше не написав жодної опери, зосередившись
на інструментальній музиці. Цього ж року Ф. Мендельсон відвідує
Берлінський університет, де слухає лекції Фрідріха Гегеля. Ф. Мендельсон активно цікавився музикою Баха, на той час майже зовсім
забутого композитора. Ще в 1823 році бабуся подарувала йому копію
манускрипту «Страсті за Матвієм». Хорові твори Баха давав Ф. Мендельсону для роботи Цельтер, вважаючи їх не більше ніж навчальним
матеріалом. Коли в 1829 році спільно з режисером Едуардом Деврінтом Ф. Мендельсон задумав продиригувати «Страсті за Матвієм»,
Цельтер активно був проти. Однак концерт відбувся (це було перше
виконання музичного твору після смерті Баха), правда, в скороченому
вигляді (Ф. Мендельсон був змушений прибрати деякі арії, речитативи
і хорали, інакше виконання могло б затягнутися на дуже довгий час) і з
деякими змінами у складі оркестру (партія клавесина виконувалася на
хаммерклавіре, а Деврінт виконував партію Ісуса). Твір мав великий
успіх, і Мендельсон керував оркестрами, які виконували «Страсті за
Матвієм», в найближчих концертах ще двічі.Через деякий час після виконання наймасштабнішого вокального твору Баха Ф. Мендельсон на
запрошення Мошелеса прибуває з гастролями до Лондона. Тут він на
концертах Філармонічного товариства диригує своїми оркестровими
творами, виступає як піаніст із доробками Вебера і Бетховена. Концерти Ф. Мендельсона мали величезний успіх. У 1829 він їде у турне по
Шотландії і повертається до Берліна вже європейською знаменитістю.
Під враженням від візиту до Шотландії композитор створює симфонію, що згодом отримала назву «Шотландська», яка була завершена і
виконана у 1842 році, і увертюру «Гебріди».
Відвідування Англії стало лише першою частиною грандіозного
концертного туру, який спонсорував батько Ф. Мендельсона. У 1830
році композитору було запропоновано звання професора в Берліні,
однак Ф. Мендельсон від нього відмовився і поїхав на нові гастролі,
цього разу до Італії, по дорозі зупинившись у Веймарі й відвідавши
Гете, який у той час жив там.
Після повернення з Італії Ф. Мендельсон дає цілу серію концертів
у Мюнхені, Штутгарті, Франкфурті, і в грудні 1831 року прибуває до
Парижа. Провівши там чотири місяці, Ф. Мендельсон познайомився
з Лістом і Шопеном. Однак паризька публіка вельми прохолодно зустріла нові твори композитора.
У березні 1832 року Ф. Мендельсон заразився холерою, через що
довелося відмінити заплановані концерти. На щастя, Ф. Мендельсону досить швидко вдалося вилікуватися. Вже у квітні цього ж року
Ф. Мендельсон дає ряд концертів в Лондоні, де виступає не тільки як
диригент, але й як органіст, а також подає до друку першу книгу своїх
знаменитих «Пісень без слів». Влітку Ф. Мендельсон повертається
до Берліна.
У травні 1832 року помирає Карл Цельтер, перший учитель Ф. Мендельсона та директор Співецької Академії в Берліні. За бажанням свого
батька Ф. Мендельсон висуває свою кандидатуру на цю посаду, проте
члени Академії проголосували за віце-директора Карла Рунгенхагена,
при чому, як стверджував Едвард Деврінт, не останню роль у цьому
рішенні відіграли антисемітські погляди деяких членів Академії. Через
деякий час композитор приймає рішення покинути Берлін.
У 1833 році Ф. Мендельсон утретє відвідує Лондон, де виконує
свою симфонію A-dur (яка пізніше отримала назву «Італійська»).
Після цього Ф. Мендельсона запрошують продиригувати оркестром
на Рейнському музичному фестивалі в Дюссельдорфі. Концерт мав
величезний успіх і композитору пропонують місце генерального му-

зичного директора. Ф. Мендельсон погоджується і протягом двох років регулярно диригує оперними постановками і симфонічними концертами, які радо приймає публіка. Проте стосунки Ф. Мендельсона
з керівниками театрального життя міста складалися не завжди вдало.
Тому, коли в 1835 році після блискучого виступу на Кельнському музичному фестивалі йому запропонували посаду капельмейстера симфонічних концертів лейпцигського Гевандхауза, композитор одразу
прийняв цю пропозицію.
4 жовтня 1835 року в Лейпцигу відбувся перший концерт під керуванням Ф. Мендельсона. На ньому була виконана увертюра «Морська тиша й щасливе плавання». Невдовзі концерти Гевандхауза
стають одними з найважливіших подій музичного життя Європи, а
Ф. Мендельсон ‒ однієї з основних її постатей. У 1836 році Лейпцизький університет присвоює композитору ступінь доктора філософії
«honoriscausa». Ще в Дюссельдорфі Ф. Мендельсон задумав написати трилогію ораторій на біблійні теми «Ілія ‒ Павло ‒ Христос», проте постійна концертна діяльність не давала йому можливості взятися
за цю роботу. У Лейпцигу композитору вдалося розпочати втілювати
свій задум. Ораторія «Павло» була закінчена навесні 1836 року і виконана під керуванням автора на Рейнському музичному фестивалі.
У березні 1837 року Ф. Мендельсон одружується на Сесілії Жанрі,
з якою він познайомився у Франкфурті. Протягом життя у композитора було п'ятеро дітей. Згодом Ф. Мендельсон знову гастролює Лондоном, де диригує ораторією «Павло», виступає з органними концертами і дає майстер-класи. Починається робота над ораторією «Ілія».
У 1841 році прусський король Фрідріх Вільгельм IV запросив Ф.
Мендельсона на посаду капельмейстера до Берліна. Король хотів
зробити це місто культурним центром Німеччини. Композитору було
доручено реформувати Королівську Академію мистецтв і керувати
соборним хором. Однак реформаторська діяльність Ф. Мендельсона
в Берліні зіштовхнулася із шаленим опором, і він вирішив повернутися до концертної діяльності.
1842 року Ф. Мендельсон із дружиною вкотре відвідують Англію,
де його концерти, як і раніше, користуються великим успіхом. У цей
період творчості Ф. Мендельсон пише музику для театральних постановок: «Антігона», «Цар Едіп», «Сон в літню ніч».
У 1843 році за активної участі Ф. Мендельсона в Лейпцигу була
відкрита Консерваторія. Це був перший вищий музичний навчальний
заклад у Німеччині.
Викладачами були запрошені Шуман, Давид, Мошелес та інші
великі музиканти того часу. Рік по тому Ф. Мендельсон знову дає
концерти в Англії, а після повернення подає королю прохання про
відставку з поста берлінського капельмейстера.
У вересні 1845 року Ф. Мендельсон повертається до Лейпцига, де
займає колишній пост диригента концертів Гевандхауза, викладає в
Консерваторії і пише ораторію «Ілія». Твір було закінчено в 1846 році
і вперше виконано в Бірмінгемі.
Після повернення до Лейпцига композитор розпочинає написання
третьої частини трилогії — «Христос», однак припиняє роботу над
ораторією у зв’язку з погіршенням здоров'я. 1847 року Ф. Мендельсон востаннє їде в Англію, де диригує ораторією «Ілія» в Манчестері
та Бірмінгемі.
14 травня 1847 року у 42-річному віці помирає старша сестра Ф.
Мендельсона Фанні. Вражений цією звісткою, композитор припиняє
концертну діяльність і на деякий час їде до Швейцарії. 28 жовтня того
ж року в Лейпцигу переживає перший напад інсульту, а 3 листопада — другий. Наступного дня Ф. Мендельсон помирає. У будинку
на Goldschmidtstrase, 12, де помер композитор, сьогодні знаходиться
Музей Ф. Мендельсона.

Виповнюється 200 років від дня
народження великого українського поета, художника і мислителя Тараса Григоровича Шевченка, світогляд якого формувався і
розвивався, коли в Росії і Україні
мала місце криза феодально-кріпосницької системи, посилювався
процес формування капіталістичного укладу і визрівання революційної ситуації.
Український поет-пророк народився 9 березня 1814 року
на Черкащині в сім’ї кріпаків. Рано залишившись сиротою,
малий Тарас наймитував, був школярем-попихачем у дяка,
а коли йому минуло 14 років, поступив козачком до пана
Енгельгардта та поїхав за ним у Вільно, де і почав навчатися
малярству. По переїзду Енгельгардта до Петербургу, пан
«законтрактував» Шевченка майстру живопису Ширяєву,
в якого юнак пройшов важку школу професійного
вдосконалення. Майстерність молодого художника
помітили учні Академії мистецтв, які ввели його в гурток
вже відомого художника Брюллова. Зусиллями Брюллова
і поета В. Жуковського Шевченка викупили у поміщика
Енгельгардта, і в двадцять чотири роки художник одержав
вільну та вступив до Академії мистецтв у Петербурзі, а
вже 1840 року вийшов у світ «Кобзар», який поставив
Шевченка в один ряд з великими поетами світу.
Після закінчення Петербурзької академії мистецтв
та одержання звання художника Тарас Григорович
повертається
до
України,
знайомиться із членами КирилоМефодіївського товариства, саме за
участь у товаристві через рік його
арештовують та відправляють до
Петербурга. Царський уряд покарав
Шевченка тяжче, ніж усіх інших
членів
Кирило-Мефодіївського
товариства: заслав рядовим до
окремого Оренбурзького корпусу
із найсуворішою забороною писати
й малювати. І тільки через 10 років,
завдяки клопотанню друзів, поета
звільнили з заслання.
Тяжкі умови неволі та переслідування царизмом
підірвали здоров’я великого Кобзаря. Він помер 10
березня 1861 року у віці 47 років. Поховали поета
спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі,
а 8 травня останки його перепоховали у Каневі
на Чернечій, тепер Тарасовій горі. Це місце стало
святинею для всього українського народу.
Аналіз спогадів сучасників, листування, мемуарів дає
можливість стверджувати, що Т. Г. Шевченко ніколи
не перебував осторонь суспільно важливих процесів і
явищ. Доказом того, що питання права і справедливого
закону на теренах України
були
небайдужими
поетові,
свідчать
основні
положення
Статуту Кирило-Мефодіївського
братства, в якому, поміж іншого,
зазначалося: «Кожне плем’я
повинне мати народний уряд
і зберігати повну рівність
громадян щодо їх походження,
християнських віросповідань і
становища. Уряд, законодавство,
право власності й освіта в усіх
слов’ян повинні основуватися на
християнській релігії. При такій
рівності освіта й чиста моральність повинні служити
умовою участи в уряді».
Суспільно-політичні та правові погляди Шевченка
формувалися під впливом визвольного руху в Росії та
Україні, він високо цінував декабристів, був безпосередньо
пов'язаний не тільки з Кирило-Мефодіївським
товариством, а і з гуртком петрашевців, вивчав твори
Герцена, Бєлінського, зблизився з Чернишевським та
Добролюбовим. Великий український поет і художник
залишив велику літературну спадщину, надзвичайно
важливим у якій є питання держави і права.
Твори Шевченка закликають до боротьби за волю
народу, викривають антинародний характер царської
влади, закликають до революційного знищення неволі.
Схаменіться! будьте люди,

крок до прекрасного

Держава і право у творчості Т. Г. Шевченка
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших... і не буде
Кому помагати.

Розуміючи недосконалість існуючого ладу та правової
системи, через призму своєї творчості Т. Г. Шевченко
робить спробу дати їй аналіз у таких рядках:
І звір того не зробить дикий,
Що ви, б’ючи поклони,
З братами дієте… Закони
Катами писані за вас,
То вам байдуже, в добрий час…
Найвищим законом, яким мають послугуватися всі,
Т. Г. Шевченко вважає «Закон Господній», про що,
зокрема, зазначає:
А в законі Господньому
Серце його й воля
Навчається, і стане він,
Як на добрім полі
Над водою посажене
Древо зеленіє,
Плодом вкрите. Так і муж той
В добрі своїм спіє,
А лукавих, нечестивих
І слід пропадає…
У поемі «Гайдамаки» Т. Г. Шевченко вищим законом
визначає «Святий закон» та піддає сумніву діяльність
польської шляхти та російської самодержавної адміністрації
на українських землях, запитуючи та зауважуючи:
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде …
Не ховайте, не топчіте
Святого закона,
Не зовіте преподобним
Лютого Нерона.
Не славтеся царевою
Святою войною.
Бо ви й самі не знаєте,
Що царики коять.
Шевченко з повагою ставиться до закону, до народних
звичаїв, що простежується в його поезії. Знання поетом
правових норм Козацької доби дозволяє йому у драмі
«Назар Стодоля» вкласти у вуста Хоми такі слова:
«Стривай. Ти знаєш наш закон козацький», що свідчить
про добру обізнаність автора в козацькому праві та давав
зрозуміти, яке покарання чекає героя драми за провину. В
інших рядках поет називає козацькі закони «вольними» та
висловлює сподівання на відродження козацької слави та
демократизму в сучасному йому світі:
И наши вопли, наши стоны
С их алчной яростью умрут,
И наши вольные законы
В степях широких оживут.
Неодноразово через рядки поезії Кобзаря простежувався
натяк на пряме порушення громадянських прав
російськими урядниками щодо народів, що входили до
складу Російської імперії в ХІХ столітті. Підтвердженням
цього є рядки з поеми «Єретик»:
Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить…
Не дивлячись на те, що відкрито Шевченко не вказує на
ті правові порушення, які побутують у сучасному йому
суспільстві, проте поетичні рядки яскраво засвідчують
злочинну діяльність урядників та порушення природних
прав людини:
Продаєм або у карти програєм
Людей… не негрів… а таких,
Таки хрещених… но простих.
Ми не гішпани; крий нас, Боже,
Щоб крадене перекупать,
Як ті жиди. Ми по закону!.

План заходів у КУП НАНУ,
присвячених 200 річчю
від дня народження Т.Г.Шевченка
1. Висадження 200-х тюльпанів на території вишу, присвячених 200 річчю від дня народження Т.Г.Шевченка.
2. Оновлення експонатів у кабінеті «Українознавства»
3. Відвідати мистецький проект «Шевчен-коMANIA»
4. Організувати та провести олімпіаду з української мови
для вшанування пам`яті Кобзаря.
5. Взяти участь у заходах музею Т.Г.Шевченка на Пріорці з нагоди вшанування 200 річчя від дня народження Т.Г.Шевченка
та відвідати історичне місце перебування поета в м. Києві
(400 річний дуб).
6. Проведення конкурсу тематичних листівок, присвячених спадщині великого Кобзаря.

7. У рамках загальноуніверситетської програми «Пізнай
свій край» розробити проект «Доля моєї землі рушникова»,
присвяченого 200 річчю від дня народження Т.Г.Шевченка.
8. У рамках відзначення Шевченківських днів у стінах
КУП НАН України провести усний журнал «Такий далекий та близький Шевченко: творча спадщина Кобзаря».
(У заході візьмуть участь слухачі Київської духовної академії і семінарії, Політико-правовий коледж «АЛСКО», Рада
ветеранів Святошинського району м. Києва).
9. У рамках загальноуніверситетської програми «Пізнай
свій край» відвідати могилу Т.Г.Шевченка в Каневі.

Зрозуміло, що в цих рядках звучить прихована критика
російського законодавства та викриваються найтяжчі
злочини – торгівля людьми та порушення елементарних
громадянських прав.
Шевченко одним із перших прямо звернувся до народу із
закликом до повстання:
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
Тарас Шевченко увібрав і синтезував у своїй творчості
надбання і сподівання української і російської інтелігенції,
думки
західноєвропейських
мислителів, поєднав їх із одвічними
прагненнями українського народу
до волі і самостійності. Гостро
виступаючи проти будь-яких форм
деспотизму і поневолення народу,
Шевченко осуджував системи
імперського
законодавства
і
судочинства, закликав до боротьби
за національне і соціальне
визволення, соціальну рівність,
політичні свободи, що ґрунтуються
на вселюдській справедливості;
до самоуправління народу й
колегіальної форми реалізації влади, ліквідації національного
гніту і утвердження державної самостійності українського
народу; до встановлення рівноправності слов'янських
народів, справедливого життя всіх людей на Землі.
Поет у гострій формі висловив антимонархічні,
антикріпосницькі, національно-патріотичні ідеї, у т. ч.
й думки про самостійність України. Гострій критиці він
піддавав російське законодавство, судочинство, протестував
проти царських законів і юридичної практики, що царизм
використовував, насамперед, для захисту інтересів панівних
класів, утверджувала безправ'я селянина-кріпака, українського
та інших народів.
Суспільно-політичним поглядам Т. Шевченка притаманна
орієнтація на природні потреби людини, причому не в
абстрактному тлумаченні, властивому представникам школи
природного права, а в конкретноісторичному захисті пригнічених
верств
населення.
Виводячи
суспільство і державу з потреб
природи
людини,
Шевченко
особливу увагу звертав на умови
забезпечення прав і свобод людини.
Право Шевченко розглядав як явище
історичне, мінливе, залежне від
інтересів правлячої верхівки. Його
погляд незмінно був спрямований
у майбутнє, у зв'язку з чим він,
зокрема, обґрунтував несумісність
кріпосницьких законів зі справедливими законами
прийдешнього соціально-політичного устрою.
Шевченко мріяв про утвердження соціальної рівності
й політичної свободи громадського самоврядування
і справедливої законності. Він вважав, що буржуазна
республіка – це історично прогресивний порівняно з
монархією державний устрій. Проте майбутнє суспільство
Шевченко пов'язував із самоуправлінням народу,
колегіальною формою реалізації влади як гарантії від свавілля.
Важливою передумовою справді людяного суспільства він
вважав наявність «праведного закону», який би відповідав
поняттям «правда», «істина», «справедливість».
Кінцевою метою народного повстання, на думку поета,
має бути встановлення демократичної республіки. Тому
він оспівував демократичні засади устрою та організації
Запорозької Січі, боротьби українського народу за свою
свободу. Але поет звертався не тільки до минувшини:
взірець демократизації державно-політичного ладу свого
часу Шевченко вбачав у республіканському устрої США,
а діяльність першого президента Сполучених Штатів
Джорджа Вашингтона вважав послідовною боротьбою
за демократію. «Коли ми діждемося Вашингтона з новим
і праведним законом», і стверджував, що діждемосьтаки колись». Він засуджував французького імператора
Наполеона, який ліквідував республіканський лад і
проголосив себе імператором, називаючи того злочинцем,
котрий знищив елементарні політичні свободи, що їх
завоював французький народ у революційній боротьбі.
Поет не ідеалізував капіталістичне суспільство, бачачи
його невиліковні хвороби: багатство і розкіш з одного боку,
злиденність і голод – з іншого. Майбутнє України Шевченко
пов’язував із колегіальною формою реалізації влади як
гарантії від свавілля, продовжуючи ідеї соціалістів-утопістів,
пропагував селянський соціалізм, знищення кріпацтва, волю
і рівність усіх людей.
Твори Шевченка дали могутній поштовх розвитку
національної самосвідомості українського народу. Його шлях
як поета й суспільно-політичного мислителя був постійним
ствердженням ідей соціального і національного визволення,
що набуває дедалі більшої актуальності в умовах розбудови
правової держави та громадянського суспільства сучасної
України. Не дивлячись на те, що з часів Т. Г. Шевченка
минуло два століття, проте його творчість залишається
надзвичайно цінною і в наші дні, оскільки й до сьогодні у
державному вимірі не завершено пошуки напрямів правової
основи незалежної України.
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Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
28 листопада 2013 року. Вип. 5 /
Київський університет права
НАН України; редкол. Ю.С.
Шемшученко, Ю.Л. Бошицький,
О.В. Чернецька. – К.: Кондор,
2013. – 507 с.
У збірнику матеріалів Міжнародної науковопрактичної конференції вміщено статті, в яких
аналізуються теоретичні та практичні проблеми
сучасного стану розвитку окремих елементів правової системи України, досліджується місце національної правової системи серед правових систем сучасності.
Розвиток публічного адміністрування: збірник матеріалів
науково-практичної конференції
(24 – 25 жовтня 2013 р., м. Рівне,
Україна) / Київський університет
права НАН України; Науковий
центр у м. Київ Польської академії наук; Рівненська обласна державна адміністрація редкол.:
[Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький,
Г. Собчук, О.В. Чернецька, В.В. Луць, О.В. Потєхін]
– Рівне: НУВГП, 2013. – 233 с.
До збірника увійшли матеріали міжнародної
щорічної науково-практичної конференції
«Розвиток публічного адміністрування, яка
відбулась у Рівненському інституті Київського
університету права НАН України за підтримки
Наукового центру у м. Києві Польської академії
наук та при сприянні Рівненської обласної
державної адміністрації. Розкрито окремі
аспекти теоретико-методологічних засад
розвитку публічного адміністрування, його
організаційно-правову, фінансово-економічну,
інформаційну, безпекову, соціальну, професійну
складові. Проаналізовано міжнародний досвід
публічного
адміністрування,
висвітлено
проблемні питання управлінської діяльності та
надання послуг в органах державної влади та
місцевого самоврядування.
Дей М.О., Ткач О.І. Політологія: у
схемах, таблицях та визначеннях:
навч. посібник. – К.: Вид-во Ліра-К,
2014. – 172 с.
У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні проблеми політологічного знання, проаналізовано місце та роль політичних суб’єктів у системі політиковладних відносин суспільства і держави, показано
засади політики, її сутність, першооснову, причину
і джерела її існування, що їх покликані реалізувати
політичні інститути, соціальні спільноти та особи.
Особливість навчального посібника є те, що він
висвітлює питання політології з точки зору міжнародних відносин України за допомогою логічних
схем та таблиць. У посібнику розкрито питання,
пов’язані з політичними режимами, етнонаціональною та демографічною політикою, світовим політичним процесом, сучасними глобальними проблемами. Особливу увагу приділено питанням міжнародних відносин та міжнародного права.

Перлина степуАсканія-нова

Біосферний заповідник «Асканія-Нова»
імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна ‒
найстаріший степовий резерват миру, одне з
7 природних чудес України, що входить до
сотні найвідоміших заповідних територій
планети, вже відсвяткував своє сторіччя.
Історія формування заповідності в АсканіїНовій почалася в другій половині XIX
століття, коли ще юний Фрідріх Едуардович
Фальц-Фейн (1863‒1920 рр.), нащадок
німецьких колоністів, що освоювали
південноукраїнські степи і володіли цією
територією, почав створювати перші вольєри
для птахів і звірів. Дитяче захоплення
Фрідріха незабаром стало справою його
життя, якій він залишався вірний до кінця
своїх днів. Вже до початку 80-х років XIX
століття звістка про незвичайний зоопарк
із напіввільним утриманням тварин у
безводних степах Таврійської губернії Росії
рознеслася по всій Європі. Він дивував не
тільки своїми масштабами, а й незвичайними
для європейських зоопарків сайгаками
та конем Пржевальського. У великому
степовому вольєрі почали гніздувати страуси,
паслися антилопи, зебри й інші екзотичні
види копитних.
Засновник степового оазису поставив
високу природоохоронну планку, яку
подолав із запасом, як мінімум, у сто років.
Створивши зоопарк, Фрідріх Фальц-Фейн
з 1887 по 1892 рік закладає дендрологічний
парк на штучному зрошуванні, а в 1898 році
заповідає ділянку типчаково-ковилового
степу на вічні часи. Як достовірно свідчать
наукові джерела, до 1898 року в Асканії-Новій
Ф. Фальц-Фейн створив природоохоронну
структуру, подібну тій, що була прийнята
за основу Біосферного резервату рішенням
сесії ЮНЕСКО тільки в 1972 році.
Ні війни, ні революції, ні могутня хода
соціалістичних перетворень і «перемог» над
природою не змогли зламати природоохоронний
дух, закладений засновником. У 1919 році
заповідник був націоналізований. Його
реконструювали, переназивали, змінюючи
то на Центр гібридизації і акліматизації
тварин, то на Інститут тваринництва степових
районів, але, при цьому, завжди залишалися
заповідні об'єкти: зоопарк, дендропарк і степ.
«Асканія-Нова» ‒ первісток заповідної справи,
який з роками продовжує рости, набираючи
потужність із кожним подальшим поколінням
дослідників природи. Якщо за часів засновника
площа зоопарку складала близько 100 га, то

Правники сміються…
США, місто Ла-Грейдж
Едгард Мерфі з привітною
посмішкою протягнув касиру банку
аркуш паперу, на якому було написано: «Ніякого шуму! Негайно віддайте мені всі 50-доларові купюри». Не
моргнувши оком, касир відрахував
гроші, а потім простягнув грабіжникові бланк квитанції і тицьнув пальцем в останній рядок: «Підпис отримувача і адреса». Нерви грабіжника,
напевно, були настільки напружені,
що він слухняно розписався, вказавши своє прізвище та місце проживання. Через годину горе-грабіжник
був заарештований, а гроші повернуті в банк.

США, Штат Охлакома
Під час засідання суду суддя говорить підсудному:
– А тепер розкажіть нам детально,
як ви пограбували банк?
– Не можу, відповів підсудний, – в
залі знаходяться мої конкуренти.
Шотландія, замок Доннатар
Американський міліонер Уолт
Пруст купив старовинний шотландський замок, в якому, на запевнення
господаря, водяться привиди, що
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Впродовж теплого періоду року степові
види трав різнокольоровою каруселлю
змінюють зовнішність ландшафту. Залежно
від домінування барв серед трав квітучих видів
степ набуває смарагдово-зелених, блакитних,
бузкових, жовтих, сріблястих та інших
кольорових гам. Килими з природних кольорів
змінюють свої барвисті візерунки до середини
червня, після чого різноманіття трав степу
згасає до вересня.
Аборигенний тваринний світ пристосований
до незаселеного в сухому жаркому кліматі.
Над заповідником увесь світловий день
ллється пісня степового, польового і сірого
жайворонків, б'є перепел, парять лугові луні і
степові канюки.
Фальц-Фейнівські
традиції
розводити
тварин не тільки у вольєрах зоопарку, а й на
степових просторах мали подальший розвиток.
Асканійській зоопарк із напіввільним
утриманням тварин довгий час залишався
одним із найбільших парків світу, а також
центром наукових розробок щодо їх збереження
і повернення до дикої природи. Завдяки цьому
біологічному заповіднику збережено рідкісний
вид – кінь Пржевальського, поява якого в
Європі з Монголії починалася в 1899 році саме
звідси. У 1992 році, після довгої відсутності

США, місто Олдійджигвестбері
Шериф Джон Берне із ліжка був
вночі піднятий поліцейським та заарештований. Виявилося, що при підписанні наказу про арешт шериф замість
прізвища злочинця вказав своє.

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

зараз тварини в напіввільному утриманні
живуть на площі 2330 га, дендрологічний парк
із 28 га розрісся до 167 га, а площа заповідного
степу збільшилася з 500 га до 11054 га.
У 1984 році заповідник «Асканія-Нова»
рішенням Бюро ЮНЕСКО внесений до списку
еталонних територій планети і є Біосферним
резерватом. Нині його площа складає 33,3
тис. га, на якій розташовані: заповідний
степ (ядро), буферна зона і зона типового
землекористування. «Асканія-Нова» — старий
степовий біосферний заповідник планети, який
є найбільшим серед європейських степових
заповідних територій.

в дикій природі, вид успішно повернений з
Асканії-Нової і Голландії в резерват ХустанНуру поблизу Улан-Батора. На території
заповідника вперше у світі на початку ХХ
століття почалися досліди зі штучного
запліднення тварин, що дало неймовірний
поштовх у розвитку тваринництва. Програма
наукових досліджень кінця 20-х років ХХ
століття за своєю екологічною спрямованістю
значно випереджала дослідження великих
центральних науково-дослідних інститутів.
У сучасних умовах учені заповідника
продовжують нарощувати науковий потенціал
з дослідження адаптивних особливостей
диких тварин, переміщених у посушливі
умови півдня України з інших кліматичних
зон, і відновлювати втрати зоопарків
пострадянського простору.
На сьогодні немає жодного зоопарку
в України і в пострадянському просторі,
де б не мешкали копитні або птахи
асканійського походження. Багато видів
птахів, що мешкають на території зоопарку
у вільних популяціях, мають можливість
розселятися по всій планеті. Географія цього
розселення тягнеться від Західної Франції
до Забайкалля і від Нової Землі до верхів'їв
Блакитного Нілу. Таке трансконтинентальне
значення сучасного біосферного заповідника
«Асканія-Нова». Одночасно це найбільший
на півдні України эколого-освітній центр.
Екскурсійна діяльність, почата Ф. ФальцФейнером (у 1909‒1910 роках 2‒5 тис.
відвідувачів на рік), продовжується. Зараз
чисельність екотуристів становить 140 тис.
на рік.
Серед
запропонованих
екскурсійних
маршрутів найпопулярнішим є «Фотосафарі»,
який проводиться у кінному екіпажі або на
спеціально обладнаних машинах.
Подорожуючи цим маршрутом, відвідувачі
опиняються то у північноамериканській
прерії з бізонами, то на рівнинах Серенгеті з
антилопами канна, гну, зебрами Чапмана, то у
Джунгарській Гобі з кіньми Пржевальського,
куланами, або в безкрайніх казахстанських
степах із швидконогими сайгаками. Все це,
особливо весною і восени, доповнюється
зграями птахів, що створюють неперевершений
емоційний стан.
Так, створивши неповторний біосферний
заповідник «Асканія-Нова», Фрідріх ФальцФейн назавжди вписав своє ім’я в історію,
залишивши нащадкам унікальну спадщину
тваринного та рослинного світу.

американцю, вихованому на фільмах
жахів, здалося надзвичайно привабливим. Однак почекавши два місяціпротягом яких привиди не дали про
себе знати, багатій зрозумів, що його
надурили і подав до суду. Суддя виніс
таке рішення: Оскільки до цих пір не
існує повної ясності про спосіб
життя привидів та їх звички, видима
відсутність їх не може слугувати
приводом для розірвання договору
купівлі-продажу.
Федеративна Республіка Німеччина, місто Франкурт на Майні
Під час судового процесу люди в
залі судового засідання часто мали
веселий настрій і вибухали голосним сміхом. Щоб покласти цьому
край, головуючий дав команду поліції звільнити приміщення від публі-

ки. Коли судове засідання розпочалося, то судити вже не було кого:
четверо підсудних скористались
метушнею в залі і покинули його
разом з іншими.
Велика Британія, місто Лондон
Житель Лондону Ф. Форд звернувся до суду з позовом про розірвання шлюбу. Головним речовим
доказом була магнітофонна стрічка,
на якій був записаний голос дружини, яка говорила півтори години,
тоді як позивачу вдалося сказати не
більше десяти слів.
– Це так же нестерпно, сказав
суддя, – як слухати падіння води,
капля за каплею, з несправного водопровідного крану.
Шлюб було розірвано. Вочевидь,
суддя був досвідчений.

По горизонталі: 5. Керівник політичної партії або іншої суспільно-політичної організації. 8. Пакунки,
поклажа, вантаж, речі, які беруть із собою в дорогу. 9. Офіційний документ, який містить розпорядження
певної особи щодо її майна на випадок смерті. 10. Раптова примха, безпідставна, непослідовна дія,
нечемний вчинок, вислів (перенос.). 11. Особа, яка має сплатити за переказним векселем. 12. Розмір
регулярної грошової винагороди за виконувану роботу, встановлений відповідно до посади, кваліфікації.
15. Віддавання кредиторові якого-небудь майна або коштовності для забезпечення одержуваної позички.
17. Безвихідне і загрозливе становище, в яке потрапляє хтось унаслідок певних, звичайно хитрих,
підступних дій когось (перенос.). 19. Систематизоване зведення відомостей (реєстр) про відповідний
об’єкт. 22. Сильний крик, галас із метушнею, безладним рухом. 27. Пуста, франтувата людина, джигун,
дженджик. 28. У деяких мусульманських країнах – указ султана, шаха тощо. 29. Певна територіальна
одиниця (район, область, зона), що вирізняється з-поміж інших таких же одиниць специфічними рисами
(географічними, геологічними, етнографічними, економічними і т. ін.). 30. Відхилення від звичайного, від
загального правила. 31. Сищик, агент таємної поліції. 32. У колишній Пруссії, пізніше в Німеччині –
великий землевласник-дворянин.
По вертикалі: 1. Письмове зобов’язання або підтвердження чогось. 2. Службова особа, що є
консультантом, доповідачем з певних питань. 3. Супровідний документ за перевезення, передавання
вантажу, різних товарів тощо. 4. Європейська назва державних урядовців у феодальному
Китаї. 6. Громадське об’єднання, організація (часто в назвах товариств, партій). 7. Загальноприйнятий
порядок, правила, які здавна існують у громадському житті й побуті якого-небудь народу, суспільної
групи, колективу і т. ін. 13. День або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати. 14.
Слуга у панів або при ресторані, готелі (в поміщицькому та буржуазному побуті). 16. Державний
орган, який розглядає цивільні, кримінальні та деякі адміністративні справи. 18. Податок, який
нараховувався в стародавній Русі залежно від кількості печей та димарів у господарстві. 20.
Передбачене актом найвищого органу державної влади повне або часткове звільнення від покарання
та його правових наслідків і пом’якшення покарання певної категорії осіб, засуджених судом,
дотримання і припинення порушеного кримінального переслідування, а також зняття судимості з
осіб, що відбули покарання або звільнені від покарання. 21. Державний або керівний орган якоїсь
міжнародної організації. 23. Особа, що залишила батьківщину і виїхала в іншу країну на
постійне чи тривале проживання. 24. Особа, торговельна організація або держава, що ввозить
товари з-за кордону. 25. Масові збори щодо обговорення якихось злободенних питань,
переважно політичних. 26. Відплата кому-небудь за вчинену кривду, заподіяне зло і т. ін.
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