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ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗНАНЬ!
Шановні викладачі, співробітники та студенти
Київського університету права НАН України!
Щиро вітаю Вас з Днем знань –
справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Адже – це свято
не тільки педагогів та учнів, але й всіх,
хто колись переступав поріг шкільного
класу або студентської аудиторії.
Розпочинається новий навчальний
рік, повертаються до навчання наші
студенти, а дехто вперше переступає
поріг Київського університету права
НАН України, крокуючи по новому,
складному, але надзвичайно цікавому шляху правознавства.
Сміливо крокуйте Країною Знань! Досягайте вершин наук, впевнено долайте
труднощі, творчо ставтесь до справи і досягайте бажаного на своєму
життєвому шляху!
Оскільки всі ми належимо до однієї великої сім'ї – великого українського народу.
Його майбутнє залежить від якісної освіти молоді, від залучення найкращого
європейського і світового досвіду, від плекання рідних традицій.
Бажаю Вам твердої упевненості в тому, що тільки знання відкривають людині
чудовий і неосяжний світ, дають великі можливості для того, щоб реалізувати
всі свої здібності, досягти великих успіхів у житті.
Висловлюю щирі слова подяки вчителям та співробітникам, які щедро
діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх
мудрість і великодушність залишається з вихованцями на все життя.
Студентам КУП НАНУ бажаю на цьому шляху підкорити нові вершини знань,
зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконаний, Ваші
здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому
житті, а сприятимуть цьому – високі стандарти української освіти, рівні
можливості в її здобутті для кожного.
Я впевнений, що Ви станете освіченими людьми, справжніми патріотами,
які здобуватимуть нові перемоги для нашої країни.
Бажаю міцного здоров'я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення
до нових знань, адже знання це сила!
Ректор КУП НАНУ, професор,
заслужений юрист України

Ю.Бошицький
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В умовах реформування освіти в
Україні і переведення її на засади
Болонської декларації виникає потреба в глибокому
осмисленні досягнень та прорахунків, світового досвіду і тих нових
обставин, що розгортаються в сучасному світі для
ЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ
усвідомлення та
БОШИЦЬКИЙ —
ректор Київського універси актуалізації мети,
завдань і засобів
тету права НАН України,
професор, заслужений юрист їхнього досягнення у вищих навУкраїни
чальних закладах,
які здійснюють підготовку юристів. Нині
надзвичайно актуальною є проблема перебудови існуючої системи підготовки правників, яка назріла на сучасному етапі розбудови української держави, запровадження
правових і ринкових реформ.
Сьогодні
завдання
Київського
університету права НАН України, перш
за все, полягають у тому, щоб надати
студентам повноцінні юридичні знання з
навчальних дисциплін, надати їм навички
вмілого
застосування
теоретичних
положень під час практичної діяльності,
сформувати у студентів переконаність
у тому, що із закінченням навчального
закладу не закінчується процес пізнання,
що тільки безперервне удосконалення своїх
знань, збагачення їх досягненнями теорії
та практики – ключ до успіху в діяльності
кожного юриста.
У КУП НАНУ навчання студентів
орієнтовано на формування освіченої,
гармонійно розвиненої молодої людини,
яка здатна постійно оновлювати свої фахові
знання. Для забезпечення цієї мети нами
широко використовуються сучасні надбання
у сфері вітчизняної та європейської освіти,
впроваджуються новітні інформаційні
технології навчання, креативні педагогічні
та науково-методичні досягнення. Ми
постійно удосконалюємо форми і методи
своєї роботи, поліпшуємо умови праці
наших співробітників та студентів.
Використання інноваційних методів
навчання – вимога сьогодення!
Сучасний КУП НАНУ живе в якісно
нових умовах, у світі електронних
технологій. Більшість наших студентів
розуміють і відчувають вплив нового
електронного середовища. Використання
інформаційних
технологій
у
житті
університету, зокрема в навчальному
процесі, дає змогу підвищити якість
підготовки та викладання навчального
матеріалу, створити викладачеві додаткові
можливості для побудови індивідуальних
«освітніх траєкторій».
Хотілося б навести приклад вдалого
запровадження
новітніх
технологій
при підготовці фахівців-юристів, що
використовуються упродовж тривалого
часу в Київському університеті права НАН
України. У 2007 році нами започатковано
впровадження майстер-класів у сфері
юриспруденції як сучасної інноваційної
форми навчання студентів. До їх проведення
запрошуються найкращі вітчизняні та
іноземні фахівці різних галузей права,
авторитетні
юристи–практики.
Лише
упродовж цього навчального року студенти
мали змогу прослухати майстер-класи як
вітчизняних, так і авторитетних учених
з США, Португалії, Бельгії, Франції,
Угорщини, Німеччини, Швейцарії, Іспанії,
Словаччини, Болгарії, Росії, Молдови тощо.
Одним із новітніх завдань на 2013
рік стало створення мультимедійних
аудиторій для впровадження інноваційних
комп’ютерних технологій, які відповідають
викликам
сучасного
інформаційного
суспільства та забезпечують високий рівень
якості юридичної освіти. Використання
комп’ютерів для контролю знань забезпечує
підвищення ефективності навчального
процесу. Інший напрям використання
інформаційних технологій пов’язаний
з можливістю використання мережі для
здійснення віртуальних занять з різних
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галузей права, можливістю спостерігати за
проведенням судових засідань та в режимі
он-лайн спілкуватися з викладачами з
інших університетів як в Україні, так і за
кордоном, проведення он-лайн майстеркласів видатних вітчизняних та зарубіжних
науковців як у самому університеті, так
і за його межами, наукових конференцій
з трансляцією в мережі Університету та
світовій мережі Інтернет. У лекційних
аудиторіях, читальних залах бібліотеки
підключено WI-FI, що дає можливість
студентам
отримувати
доступ
до
нормативно-правової бази через мережу
Інтернет, у тому числі, під час занять.
В університеті широко використовується
електронна (дистанційна) форма навчання,
яку часто називають «освітою протягом
усього життя» через те, що більшість тих,
хто навчається, – дорослі люди. Багато хто
з них вже має вищу освіту, проте через
необхідність підвищення кваліфікації або
розширення сфери діяльності у багатьох
виникає потреба швидко та якісно
засвоїти нові знання і набути навички
роботи. Електронна форма навчання та
доступ до освітніх ресурсів університету
реалізується через освітній веб-портал на
якому розміщене віртуальне навчальне
середовище.
Озброєні знаннями – на практику!

проблеми та перспективи розвитку»,
«Європейська юридична освіта і наука:
студентський вимір», «Актуальні проблеми
правотворення в сучасній Україні»,
«Сучасні
проблеми
гуманітаристики:
сучасні проблеми, комунікативні та
педагогічні стратегії». Три останні
проходять на базі наших відокремлених
підрозділів у Рівному та Ужгороді – у
Рівненському й Ужгородському інститутах.
З метою активізації дослідницького
потенціалу
університету,
об’єднання
науковців у творче співтовариство та для
регулярного обміну науковою інформацією
і визначення перспективних напрямів
наукових досліджень в КУП НАНУ
сформовані
науково-дослідні
центри
та лабораторії: центр політологічних,
гуманітарних та прикладних досліджень,
науково-дослідна лабораторія з права
біоетики та медичного права; сектори: права
інтелектуальної власності та екологічного
права, кожний із яких має власну історію та
наукові здобутки. Наприкінці 2012 року в
університеті створено сектор міжнародного
морського права.
Водночас упродовж останніх трьох
років Університет спільно з партнерами
виступає співорганізатором конференції,
яка проводиться у Словаччині та Угорщині.
У жовтні 2012 року, на базі нашого
університету, спільно із Асоціацією
юристів Росії, Асоціацією юридичних
вузів Російської Федерації було проведено
Міжнародну
науково-практичну
конференцію
«Современные
парадигмы
юридической компаративистики в аспекте
развития национальных правовых систем».
Новостворений сектор міжнародного
морського права став ініціатором та
організатором проведення 11 грудня 2012
року Міжнародної науково-практичної
конференції
«Міжнародно-правові
проблеми
сучасного
торговельного
мореплавства».
Для
підвищення
зацікавленості
майбутніх студентів до юридичної освіти та
науки, сприяння розвитку громадянського
суспільства через залучення молоді до
обговорення найбільш актуальних питань
сьогодення нами проведено Всеукраїнський
конкурс наукових робіт ім. В.М. Корецького
для учнів 11-х класів «Права людини в
сучасному світі: погляд молоді».
Креативним
досягненням
вузу
вважаю підготовку циклу довідковоенциклопедичної літератури, а саме малих
енциклопедій. Так, уже побачили світ:
«Мала енциклопедія права інтелектуальної
власності» (2009 р.), «Мала енциклопедія
теорії держави і права» (2010, 2012 рр.),
«Мала енциклопедія приватного права»
(2011 р.), «Мала енциклопедія міжнародної
безпеки» (2012 р.), «Мала енциклопедія
кримінального права» (2012 р.), «Мала
енциклопедія конституційного права» (2012
р.), «Мала енциклопедія міжнародного
права» (2013 р.). На разі готується до друку
«Мала енциклопедія господарського права».
У квітні 2012 року за якісну видавничу
діяльність КУП НАНУ виборов Гран-прі у
номінації «Видання підручників та навчальних
посібників нового покоління профільних
вищих навчальних закладів» на Міжнародній
виставці «Освіта та кар’єра – 2012».

Практичну націленість теоретичної
підготовки забезпечують, насамперед,
практичні заняття на яких студенти мають
можливість вирішувати тести, завдання,
моделюють судові процеси тощо. Також
студенти проходять навчальну і виробничу
практики, починаючи з II курсу – у місцевих
держадміністраціях, III курсу – в органах
юстиції і IV курсу – в органах судової
системи України – це надає їм необхідні
практичні навички. Фактично Університет
забезпечує місцем проходження практики
усіх студентів. Ті з них, хто зарекомендував
себе на практиці, починають працювати з
III–IV курсів.
Покращує навчальну практику студентів
старших курсів також діяльність юридичної
клініки «Фенікс», яка була створена у 2007
році. Її головними напрямками роботи є
надання безкоштовної правової допомоги
малозабезпеченим верствам населення з
різних галузей права.
Враховуючи
плідну
роботу
в
Союзі юристів України, з 2012/2013
навчального року кращі студенти, які
на високому рівні володіють іноземною
мовою, проходитимуть практику в цій
організації з можливістю подальшого
працевлаштування. Крім того, студенти
факультету
міжнародних
відносин
матимуть змогу пройти стажування в
Муніципалітеті міста Кехнец (Словаччина).
Цю можливість гарантував староста міста
Й. Конколі – доктор права, який є Почесним
доктором «HONORIS CAUSA» Київського
університету права НАН України.
За
роки
існування
університету
підготовлені висококваліфіковані фахівці з
права, які працюють у державних органах,
органах місцевого самоврядування, в
судах, прокуратурі, надають адвокатські
та
нотаріальні
послуги,
працюють
юрисконсультами в приватних фірмах,
установах,
громадських
об’єднаннях,
Науково-навчальна бібліотека
надають юридичну допомогу населенню,
Гордістю
університету є його бібліотека,
впроваджують
у
життя
принципи
основним багатством якої є фонди, що за
справедливості та поваги до особи.
17 років з декількох десятків примірників
збільшились до 130 тис. друкованих
Науково-дослідна діяльність –
видань і понад 2 тис. найменувань
пріоритетний напрямок діяльності
електронних документів та являють собою
університету
одне з найсучасніших університетських
Науково-дослідна робота Київського зібрань юридичної літератури. Велике
університету права НАН України є наукове значення має 17-тисячний фонд
невід’ємною
складовою
діяльності періодичних видань та наукових збірників,
університету,
що
спрямована
на в якому зберігаються не лише вітчизняні
задоволення потреб навчально-виховного видання юридичного спрямування, а й
процесу і здійснюється з метою інтеграції фундаментальні зарубіжні правові журнали.
Інновацією діяльності університетської
наукової, навчальної та виробничої
є
широке
використання
діяльності в системі вищої юридичної бібліотеки
освіти. Починаючи з 2010 року, Університет електронного каталогу, який налічує понад
щорічно проводить шість міжнародних 30 тис. бібліографічних записів, а також
та всеукраїнських науково-практичних впровадження цифрових підручників, що
конференцій:
«Наукові
читання, стали для студентів і викладачів таким же
присвячені пам’яті В.М. Корецького», легкодоступним та простим у використанні
«Сучасні проблеми правової системи джерелом інформації, як звичайна книга.
України»,
«Законодавство
України: Сучасні інформаційні технології, вдале

комплектування
фондів
надає
нові
можливості для розвитку бібліотеки,
піднімає її роботу на більш високий
рівень, дозволяє забезпечити інформацією
важливі напрямки діяльності університету,
навчальних
дисциплін,
організацію
самостійної роботи студентів та науководослідної діяльності викладачів.
Університетом
видається
«Часопис
Київського університету права», який
внесено до переліку фахових видань
у галузі юриспруденції. У Часописі
запроваджено рубрику – Студентська
трибуна, де учасники студентського
наукового товариства мають можливість
представити науковій громадськості свої
творчі пошуки.
Для
поширення
серед
студентів,
аспірантів та викладачів університету
новин із наукового та студентського
життя, з метою інформування про
заходи та нові видання університету, про
новини у сфері юриспруденції, а також
мистецтва, літератури, класичної музики
та бібліотечних надходжень, у 2009 році
засновано університетський інформаційноаналітичний вісник «КУП (калейдоскоп
університетських подій)».
Міжнародне співробітництво – стратегічний
напрям розбудови університету
З метою розробки та впровадження
стратегії
міжнародної
діяльності
університету, розширення та поглиблення
закордонних контактів, сприяння розвитку
міжнародного співробітництва у сфері
освіти та науки, а також оптимізації
пошуку грантів та програм фінансування
університетом
активно
здійснюється
міжнародна освітня та наукова діяльність. У
рамках міжнародних зв’язків укладаються
угоди
про
співпрацю,
основними
положеннями яких є обмін науковим
досвідом,
здійснення
студентських
обмінів, спільна дослідницька діяльність,
обмін науковою літературою та ін.
Хочу наголосити на тому, що наші
міжнародні зв’язки плідно впливають на
наукову та навчальну роботу студентів і
викладачів. Після неодноразового візиту
і виступу з майстер-класами директора
відділу з питань співробітництва з деякими
країнами Європи та Азії Всесвітньої
організації інтелектуальної власності
(Швейцарія)
М.
Свантнера,
КУП
НАНУ отримав бібліотеку-депозитарій
Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (WIPO). Відкриття першої та
єдиної в Україні бібліотеки-депозитарію
WIPO здійснено в рамках програми
«WIPO Publications Depository Library
Program» та покликано сприяти більш
глибокому ознайомленню фахівців у галузі
інтелектуальної власності з діяльністю
WIPO, питаннями правового регулювання
та захисту інтелектуальної власності.
Починаючи з 2011 року здійснюється
підготовка
магістрів
за
спільними
магістерськими програмами з Варненським
вільним університетом «Черноризець
Храбр» (Болгарія): «Право Європейського
Союзу» та «Міжнародне право і безпека».
Ми є єдиним вишем України, який
реалізує спільні магістерські програми з
міжнародного права з цим університетом.
У 2013 році планується розширення
переліку магістерських програм як з цим
університетом, так із вишами Польщі,
Словаччини, Росії та Швейцарії.
Упродовж 2012 року було укладено понад
20 меморандумів про співпрацю з такими
закладами, як: Гентський університет
(Бельгія),
Університет
національного
та світового господарства (Болгарія),
Ростовський державний економічний
університет
(Російська
Федерація),
Асоціація юридичних вузів (Російська
Федерація), Університет імені 1 грудня 1918
року м. Альба Юлія (Румунія), Кавказький
міжнародний університет (Грузія) та інші.
На Міжнародній спеціалізованій виставці
«Освіта та кар’єра – 2013», яка проходила
11–13 квітня 2013 року, КУП НАНУ
виборов Гран-прі у номінації «Міжнародне
співробітництво в галузі освіти і науки».
Гадаю, це є висока оцінка діяльності усього
нашого колективу.
Поліпшення матеріально-технічної бази –
головна умова розвитку університету

СТОРІНКА РЕКТОРА
У березні 2013 року ми ввели в
експлуатацію дві надсучасні аудиторії:
інтерактивного
тестування
та
інформаційно-комунікативних технологій,
які обладнані інтерактивними дошками,
комп’ютерами останнього покоління.
Мені приємно відзначити, що у 2012 році
завершено будівництво університетського
храму на честь Преподобного Нестора
Літописця. Сьогодні ми працюємо над
підготовкою необхідних документів для
внесення храму до загального реєстру
церков та введення його в експлуатацію.
У травні відбулось відкриття ще одного
корпусу на території КУП НАНУ, який
також підключено до мережі WІ-FІ.
Тут розміщені Інтернет-кафе, сучасний
копі-центр, юридична клініка «Фенікс»,
студентський парламент та книжковий
магазин.
Гран-прі
у
номінації
«Розвиток
матеріально-технічної бази навчального
закладу» на Міжнародній виставці
«Освіта та кар’єра – 2012» стало логічним
здобутком університету.
Регіональні перспективи КУП НАНУ

Регіональна політика Концепції розвитку
університету спрямована на забезпечення
можливості надати мешканцям віддалених
областей України якісну вищу юридичну
освіту зі значно меншими витратами ніж у
столиці. У 2011 році нами започатковано
створення філій кафедри спеціальних
юридичних дисциплін та європейського
права у містах Вінниці, Кам’янціПодільському та Кіровограді, де в
перспективі планується створити навчально-

наукові центри КУП НАНУ, подібні до тих,
що функціонують у Рівному та Ужгороді.
Відокремлені структурні підрозділи –
Рівненський та Ужгородський інститути, які
працюють з 1997 та 2002 рр., відповідно, нині
визнані осередки юридичної освіти і науки
на Рівненщині та Закарпатті і давно у цьому
плані вийшли за винятково регіональні межі.
У 2012 році особлива увага приділялася
роботам у Рівненському інституті.
Приведення будівлі інституту у належний
стан потребувало значних матеріальних
витрат, оскільки капітальний ремонт
проводився не лише у навчальних
приміщеннях, а й в кімнатах гуртожитку.
Хочу зазначити, що по завершенню робіт
з облаштування приміщень Рівненського
інституту КУП НАНУ здійснюватиметься
підготовка
молодших
спеціалістів
за спеціальністю «Правознавство» у
власному коледжі.
Здобутки університету на
всеукраїнському та міжнародному рівні

Креативність
та
динамічність
розвитку університету в останні роки
підтверджується як в Україні, так і
закордоном, про що свідчать отримані
нагороди, зокрема: золоті медалі у
номінаціях «Видання підручників та
навчальних посібників нового покоління
профільних вищих навчальних закладів»
та «Інноваційний розвиток освіти та
сучасні педагогічні технології» на
Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра»
(2010 р.); золота медаль у номінації
«Впровадження системи компетенцій –
як основи підготовки конкурентоздатних

фахівців у вищій школі» на Міжнародний
виставці «Сучасні навчальні заклади»
(2011 р.); почесне звання «Лідер сучасної
освіти за багаторічну інноваційну
педагогічну діяльність з модернізації
освіти» та золота медаль у номінації
«Впровадження нових форм організації
навчально-виховного процесу у ВНЗ»
на Міжнародній виставці «Сучасна
освіта в Україні – 2011»; Гран-прі у
номінаціях «Видання підручників та
навчальних посібників нового покоління
профільних вищих навчальних закладів»
та «Розвиток матеріально-технічної бази
навчального закладу» і почесне звання
«Лідер сучасної освіти за багаторічну
інноваційну педагогічну діяльність з
модернізації освіти» на Міжнародних
виставках «Освіта та кар’єра – 2012».
У рейтингу вишів «Компас», в якому
упродовж шести років беруть участь вищі
навчальні заклади, що готують фахівців з
таких напрямків, як: «Бізнес-економіка»,
«Архітектура-будівництво»,
«Право»,
«ІТ» та інженерно-технічні спеціальності,
Київський університет права НАН України
посів місце у десятці лідерів вищої школи.
Хочу акцентувати увагу, що діяльність
239 вищих навчальних закладів України в
межах рейтингу аналізували та оцінювали
випускники, компанії-роботодавці та
представники компанії-експертів, що у
свою чергу свідчить про об’єктивність та
неупередженість рейтингу в цілому.

працює
студентське
самоврядування,
діяльність
якого
спрямована
на
удосконалення навчально-виховного процесу, а саме: на якість навчання, підвищення
рівня духовності і культури, формування
активної
соціально-життєвої
позиції.
Студенти набувають вагомого голосу при
вирішенні проблем навчання та відпочинку.
В університеті створені всі умови для
формування високопрофесійного фахівця
та освіченої, гармонійно розвиненої молодої
людини, яка корисно проводить вільний від
занять час. З цією метою започатковані й
успішно реалізуються проекти та програми:
«Майбутнє України в руках талановитої
молоді»,
«Інтелектуальна
власність
України: перлини сучасного мистецтва
для студентської молоді», «Інтелектуальна
власність України: перлини сучасної
літератури для студентської молоді»,
«Передай тепло своєї руки маленькій
дитині», «Пізнай свій край», «Сьогодні зі
спортом – завтра з майбутнім!» та інші,
які в цілому спрямовані на формування
естетичного смаку, гуманного ставлення до
людей та світу, профілактики негативних
явищ у молодіжному середовищі тощо.
Як зазначалося вище, посилення
соціального захисту та соціальної
підтримки викладачів і студентів,
розвиток університетської соціальної
інфраструктури, розвиток і модернізація
матеріально-технічної бази навчального
процесу
і
наукових
досліджень,
забезпечення
фінансової
стійкості
Студентське життя наповнене змістом університету є одним із основних завдань
Студентське
життя
відзначається перспективного розвитку КУП НАНУ.
демократичним устроєм. У цьому напрямі

ПОЧЕСНІ ГОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Г ОСТІ КИЇВСЬКОГ О УНІВЕРСИТЕТ У ПРАВА НАН УКРАЇНИ –
НА УКОВЦІ ЗІ СЛОВАЧЧИНИ ТА ПОЛЬЩІ

Під час зустрічі

П’ятого червня 2013 року
Київський університет права НАН України з робочим
візитом відвідали делегації
зі Словаччини та Польщі,
а саме: директор Східноєвропейського
агентства
розвитку (EEDA) Й. Затко
(Словаччина) та ректор Вищої гуманітарної школи
«Pomerania» Я. Гіржевський
(м. Хойніце, Польща). На цій
зустрічі також була присутня
доктор педагогічних наук,

ГІСТЬ КУП НАНУ – НАДЗВИЧАЙНИЙ І ПОВНОВАЖНИЙ
ПОСОЛ АВСТРІЇ В УКРАЇНІ ВОЛЬФ ДІТРІХ ХАЙМ
17 червня 2013 року на запрошення
ректора Київського університету права
НАН України, професора Ю. Бошицького
університет
відвідали,
зокрема,
Надзвичайний і Повноважний Посол
Австрії в Україні В. Хайм та референт
Посольства Австрії в Україні О. Ковальчук.
Цей візит став ще одним практичним
кроком співробітництва між Україною та
Австрією у сфері вищої юридичної освіти
і науки, адже Київський університет права
НАН України та Посольство Австрії в
Україні є давніми партнерами, а експрезидент Парламенту Австрії (1988,
1992–1997 рр.), професор Г. Шамбек є
почесним доктором КУП НАНУ.
Під час зустрічі сторони провели
технічні консультації щодо організації
міжнародної конференції, яка відбудеться
на базі нашого вузу 3 жовтня 2013 року
за участю представників дипломатичних
кіл, політичних діячів високого рівня та

Під час переговорів

видатних науковців обох держав.
Особливу увагу під час переговорів було
присвячено майбутній презентації книги
«Про суть і значення демократії», автором
якої є Г. Кельзен – відомий австрійський
юрист і філософ, один із основоположників
теорії правового позитивізму, концепції
конституційного суду та конституційного
контролю, засновник Конституційного
Суду Австрії. Слід підкреслити, що саме
КУП НАНУ отримав честь видати в Україні
цю визначну наукову працю, що стало не
лише знаком високої довіри австрійської
наукової спільноти до університету, але й
підтвердженням статусу університету на
міжнародній освітньо-науковій арені.
Крім зазначеного, почесні австрійські
гості та ректор КУП НАНУ обговорили
питання
академічної
мобільності
студентів, представників професорськовикладацького складу та співробітників
КУП НАНУ і провідних австрійських
ВНЗ;
участь
австрійських
учених, які приїжджають до
України, у навчальному процесі
КУП НАНУ в рамках такої
інноваційної форми навчання
як майстер-класи; залучення
представників дипломатичних
кіл та державного сектору
Австрії до реалізації сучасних
напрямків співробітництва у
сфері вищої юридичної освіти.
Наприкінці зустрічі сторони
висловили упевненість у подальшій взаємовигідній співпраці, яка сприятиме формуванню
єдиного європейського освітнього і наукового простору.

професор, заслужений працівник освіти України Н. Калашник.
Під час зустрічі були обговорені
питання співпраці між установами, а
також ректор мав нагоду познайомити
гостей з університетом, спортивним
комплексом, капличкою, атріумами.
Гості проявили велику зацікавленість
стосовно бібліотечних фондів та нових видань КУП НАНУ. Особливий
інтерес у рамках майбутньої співпраці
викликали проекти університету, такі
як: спільна магістерська програма з
Варненським вільним університетом

ім. Чорноризця Храбра, майбутня магістерська програма по інтелектуальній власності та створений за ініціативи ректора, професора Ю. Бошицького
університетський проект «Інтелектуальна власність в Україні – перлини
живопису для студентської молоді».
Під час візиту іноземні гості одні
з перших ознайомились із творчістю
закарпатського художника І. Романюка, персональна виставка якого нещодавно розпочала свою роботу у стінах
Київського університету права НАН
України.

ГІСТЬ КУП НАНУ – КОНСУЛ ПОСОЛЬСТВА ІСЛАМСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ ІРАН В УКРАЇНІ МЕХДІ БАГЕРПУР
На запрошення ректора КУП НАНУ, професора, заслуженого юриста України Ю.
Бошицького в університеті перебував консул Посольства Ісламської Республіки
Іран в Україні, пан М. Багерпур.
Серед питань, які обговорили сторони, було співробітництво між вищими навчальними закладами Ірану та КУП НАНУ. Зокрема пан консул зауважив, що за останній
рік на міжнародній освітній арені, у тому числі серед дипломатичних кіл різних
держав світу, значно зросла репутація КУП НАНУ – як одного з найавторитетніших
вишів України, який відкритий до співпраці в освітній і науковій сферах через
впровадження інноваційних форм навчання із залученням найкращих іноземних
фахівців у сфері міжнародних відносин, юриспруденції, політики, соціології та
управління.
У зв’язку з цим, почесним гостем було запропоновано співробітництво з одним
із провідних університетів Ірану – Міжнародним університетом ім. Імама Хомейні,
який було засновано під керівництвом Міністерства науки, досліджень і технологій
Ірану як вищий навчальний та культурно-дослідницький заклад, що уособлює в собі
ісламську цивілізацію, культуру та просвітництво.
Крім зазначеного, сторони обговорили питання культурного обміну, здійснення
спільних наукових досліджень, подальшого залучення представників Посольства
Ісламської Республіки Іран в Україні до викладання майстер-класів для студентів
КУП НАНУ. Особливу увагу почесний гість звернув на високу зацікавленість
іранських учених у дослідженні сучасної юридичної думки в Україні, впливу
наукових юридичних досліджень на розбудову правової системи України. У свою
чергу, ректор КУП НАНУ,
професор Ю. Бошицький
зауважив, що університет
готовий взяти участь у спільних
дослідженнях та організації
науково-практичних заходів,
які сприятимуть поширенню
знань про право держав
Близького Сходу та України.
Наприкінці зустрічі сторони
висловили
впевненість
у
подальших спільних практичних
кроках,
які
сприятимуть
розвиткові дружніх відносин
обох держав та співробітництва
у сфері вищої юридичної освіти. Обговорення питань майбутнього співробітництва
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РЕКТОР КУП НАНУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ
НА ТЕМУ: «СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ»

Фото на згадку учасників парламентських слухань

12 червня цього року відбулися
парламентські слухання щодо дотримання
прав людини в Україні, ініційовані Комітетом
з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин.
Останній раз парламентські слухання, на
яких комплексно обговорювались дані
питання, відбулись у 2001 році.
До участі в слуханнях було запрошено
представників Уряду й Адміністрації
Президента України, Уповноваженого
ВРУ з прав людини, голову Верховного
Суду,
представників
Генеральної
прокуратури,
органів
місцевого
самоврядування, громадських організацій
та міжнародних організацій, наукових
установ. Від Київського університету
права НАН України взяли участь, зокрема,
ректор університету, член експертної ради
при представникові Уповноваженого ВРУ
з прав людини, професор Ю. Бошицький
та професор кафедри конституційного
й адміністративного права, перший в

Україні Уповноважений ВРУ з прав
людини Н. Карпачова.
Всі учасники заходу, які виступили з
доповідями під час парламентських слухань,
виявили занепокоєність певними аспектами
дотримання в Україні прав людини.
Так, Міністр юстиції О. Лавринович
у своєму виступі підкреслив, що з
часу здобуття Україною незалежності
забезпечення прав і свобод людини
та громадянина залишається одним із
головних пріоритетів держави. За його
словами, Конституція України заклала
якісно нову концепцію прав людини та
проголосила, що права і свободи людини та
їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави, яка відповідає перед
людиною за свою діяльність.
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини В. Лутковська виступила
під час парламентських слухань щодо
стану забезпечення прав та свобод осіб, які
перебувають у місцях позбавлення волі.

В ІНСТИТУТІ ПРАВОВИХ НАУК ЦЕНТРУ СУСПІЛЬНИХ НАУК УГОРСЬКОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК (М. БУДАПЕШТ, УГОРЩИНА) ВІДБУЛАСЬ КОНФЕРЕНЦІЯ
З 27 по 29 травня 2013 року ректор Київського університету права НАН України,
професор Ю. Бошицький та почесний ректор КУП НАНУ, директор Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік Ю. Шемшученко на запрошення
директора, наукового радника О. Якаба з робочим візитом відвідали Інститут правових
наук Центру суспільних наук Угорської академії наук (м. Будапешт).
У складі української делегації також взяли участь: вчений секретар Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук Н. Пархоменко
та старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного

Учасники конференції

правознавства, кандидат юридичних наук М. Товт.
Під час конференції було презентовано двомовний збірник наукових статтей «Сучасні
проблеми розвитку законодавства в Україні та в Угорщині», який побачив світ у Києві у
видавництві «Світ» у 2013 році. У збірнику, видання якого присвячено 95-ій річниці створення
Національної академії наук України, висвітлюються актуальні проблеми й події у розвитку
внутрішнього права України та Угорщини. Зокрема, у статтях акцентується увага на актуальних
питаннях конституційного процесу та на проблемах європейської інтеграції, досліджуються
питання адміністративних систем і місцевого самоврядування у цих державах. Розглядаються
також питання, пов’язані з проблемами законодавчого регулювання відшкодування ядерної
шкоди, мовних відносин та захисту інтелектуальної власності. Під час переговорів сторонами
були намічені конкретні заходи стосовно подальшої співпраці, зокрема, щодо обміну науковими
публікаціями та щодо залучення науковців до заходів, які відбуваються в організації сторін.
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Виступ Уповноваженого з прав людини
ґрунтується на результатах моніторингових
візитів до місць позбавлення волі, що
здійснювалися працівниками Секретаріату
разом з представниками громадянського
суспільства упродовж 2012 – першої
половини 2013 років. Системний моніторинг
стану забезпечення прав та свобод осіб,
які перебувають у місцях позбавлення
волі, здійснюється відповідно до вимог
Факультативного протоколу до Конвенції
проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання. На
завершення свого виступу Уповноважений з
прав людини повідомила, що за результатами
проведеного моніторингу було спрямовано
подання на адресу Прем’єр-міністра України
з проханням ініціювати створення робочої
групи з експертів Міністерства внутрішніх
справ, Державної пенітенціарної служби,
Міністерства фінансів, Державної судової
адміністрації (за згодою) та Секретаріату
Уповноваженого з прав людини з метою

розроблення спільного Плану заходів щодо
забезпечення належного захисту прав і
свобод засуджених та взятих під варту осіб.
Голова Комітету Верховної Ради України з
питань прав людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин В. Пацкан
зазначив, що Україна сформувала достатню
правову базу у сфері захисту прав людини,
але гострими залишаються такі питання, як:
захист прав літніх людей в контексті медичної
реформи, отримання права на судовий захист
і невиконання судових рішень.
Перший омбудсмен України Н. Карпачова
у своєму виступу звернула увагу на аспекти
соціального захисту людей, своєчасності
погашення заборгованості по заробітній
платі, рівень бідності людей в Україні.
На завершення слухань голова Парламенту
В. Рибак зазначив, що у більшості виступів
йшлося про бажання змінити ситуацію на
краще, і заявив, що усі висловлені пропозиції
будуть ретельно опрацьовані профільним
Комітетом та подані для затвердження у
вигляді Рекомендацій парламентських слухань.

Під час роботи у Парламенті

Одинадцяте засідання Комісії Конституційної Асамблеї з
питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
28 травня 2013 року в приміщенні Федерації профспілок України відбулося одинадцяте засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків
людини і громадянина.
У засіданні Комісії взяли участь її члени: голова Комісії – суддя Європейського суду з
прав людини (у відставці), доктор юридичних наук, професор В. Буткевич; члени Комісії –
віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук
України, доктор економічних наук, професор В. Геєць, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України,
доктор історичних наук, професор О. Майборода, віце-президент Національної академії
державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління
А. Попок, завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Київо-Могилянська Академія», суддя Конституційного Суду у відставці, професор М. Козюбра, конституційний експерт Української Гельсінської спілки з прав
людини В. Речицький, виконавчий директор Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Н. Скрипка, заступник
директора з наукових питань Інституту соціології НАН України.
У роботі засідання також взяли участь експерти Комісії, зокрема, Л.О. Тимченко та Л.
Д. Тимченко, а також заступник голови Федерації профспілок України С. Українець, заступник керівника департаменту – керівник управління захисту трудових прав Департаменту правового захисту апарату Федерації профспілок України І. Сидоряк та заступник
керівника проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Справедливе правосуддя»
USAID Н. Петрова.
У ході засідання було розглянуто ряд питань, зокрема: затверджено протокол засідання Комісії від 19 березня 2013 року; заслухано та обговорено доповідь голови Комісії В.
Буткевича щодо засідання Координаційної ради
Конституційної Асамблеї
та поточні справи; обговорено та затверджено
проект Концепції щодо
змін до Конституції України в частині закріплення
та гарантування прав,
свобод та обов’язків
людини і громадянина,
доопрацьований під керівництвом заступника
голови Конституційної
Асамблеї, академіка Ю.
Шемшученка.
Ухвалені рішення знайдуть своє відображення у
подальшій роботі Комісії.
Під час роботи Комісії
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КУП НАНУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У РОБОТІ
XV МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

На запрошення почесного доктора КУП НАНУ, завідувача кафедрою Жана Моне
(Франція), професора Регенсбурзького університету (Німеччина) Р. Арнольда, українська делегація на чолі з ректором КУП НАНУ Ю. Бошицьким взяла участь у XV Міжнародному конгресі європейського та порівняльного конституційного права, що відбувся 31 травня – 1 червня 2013 року в місті Регенсбург (Німеччина).
Слід зазначити, що Київський університет права НАН України вперше став учасником німецько-українсько-польського грантового проекту, який профінансовано Німецькою службою академічних обмінів (DAAD). Проект передбачає проведення циклу
юридичних семінарів «Від політики сусідства ЄС до поглибленої угоди про створення
зони вільної торгівлі», перший з яких відбувся 31 травня – 1 червня цього року в м. Регенсбург (Німеччина) на базі кафедри Жана Моне, що функціонує в університеті м. Регенсбург під керівництвом професора Р. Арнольда, а другий семінар відбудеться 11–14
грудня 2013 року на базі Київського університету права НАН України.
Учасниками форуму, організованого університетом Регенсбурга спільно з Німецькою службою академічних обміні, були представники органів конституційної юрисдикції багатьох європейських країн, Міжнародної асоціації конституційних судів, провідні науковці, експерти в галузі конституційного права з країн Європи та Латинської
Америки. Делегати конгресу обговорили широкий комплекс питань, у тому числі
вплив фінансової кризи на функціонування конституціоналізму в Європі, роль прав
людини, демократії та верховенства права як основи європейського конституціоналізму, трансформації у сфері конституційного права тощо.
У ході конгресу ректор Ю. Бошицький виступив з доповіддю та взяв участь у наукових дискусіях за програмою першого німецько-українсько-польського семінару «Асоціація України з
ЄС: досягнення демократичної стабільності шляхом економічної орієнтації на Захід».
На семінарі відбулось обговорення низки питань стосовно теми євроінтеграції України в площині національного та європейського права. Зокрема, йшлося про конституційні та правові аспекти асоціації з ЄС і вступу до СОТ, про виклики і перспективи
всеохоплюючої Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, значення правового
зближення для стабілізації демократії і правової державності, реформування судової
системи на шляху євроінтеграції України, досвід інтеграції Польщі до Євросоюзу тощо.
У контексті зазначеного особливої уваги заслуговує доповідь відомого польського
правника, почесного доктора КУП НАНУ Б. Банашака «Польща і Україна: від добро-

КУП НАНУ СПІЛЬНО З ЮРИДИЧНИМ ФАКУЛЬТЕТОМ
УНІВЕРСИТЕТУ ДЕБРЕЦЕНА (УГОРЩИНА) ПРОВІВ V
МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Фото біля університету

24 травня 2013 року представники професорсько-викладацького складу та студенти Київського університету права
Національної академії наук України взяли участь у роботі V
Міжнародної науково-практичної конференції «Захист інтелектуальної власності», яка проходила на базі юридичного
факультету Університету Дебрецена в Угорщині та є результатом, підписаної ректором Ю. Бошицьким угоди про співпрацю двох університетів ще у 2009 році.

сусідства до асоціації з Європейським Союзом», яку автор підготував українською
мовою. Польський учений, який є співавтором посібника «Права і свободи людини
та громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)» та автором публікації у «Віснику Конституційного Суду
України», виклав свої міркування щодо внутрішнього конституційного права держав
і права ЄС, ролі європейського права у правовій системі країн Євросоюзу, віддзеркалення національного суверенітету в конституціях держав-учасниць ЄС, узгодження
внутрішнього законодавства з європейським.
Активну участь у семінарі взяли провідні українські науковці, зокрема: професор
Національного університету «Одеська юридична академія» Р. Мінченко; професор
Львівського державного університету ім. Івана Франка М. Мікієвич; професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. Муравйов; суддя Конституційного Суду України В. Кампо.
Авторитетним був і склад іноземних учасників – професор університету Регенсбурга Р. Арнольд, суддя Конституційного Трибуналу Польщі М. Гранат, доктор права Університету Регенсбурга К. Карпова та інші відомі науковці.
Учасники дискусій обговорили також досвід науково-практичної роботи в органах
конституційної юрисдикції, перспективи подальшого розвитку співпраці між конституціоналістами України та європейської спільноти, ознайомилися з організацією навчальної і наукової роботи в університеті Регенсбурга та обмінялися науковою літературою.

Враховуючи ту обставину, що метою конференції було розширення наукових та
освітніх зв’язків між університетами обох країн в її роботі взяли участь провідні
державні діячі, науковці та освітяни з різних наукових установ України та Угорщини.
На конференції були присутні, зокрема: ректор Київського університету права
НАН України, професор, заслужений юрист України Ю. Бошицький; Міністр юстиції України 2007–2010 рр., член Вищої ради юстиції України, президент Інституту правової політики М. Оніщук; заступник директора з наукової роботи Науководослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН України, доктор
юридичних наук, професор М. Галянтич; доцент кафедри цивільного і трудового
права КУП НАНУ, кандидат юридичних наук О. Рассомахіна, а також студентки III
курсу юридичного факультету університету І. Мацион та О. Омельченко та студент
III курсу факультету міжнародних відносин Б. Парнев.
Робота конференції відбувалась у конференц-залі юридичного факультету Університету Дебрецена та проходила у такі етапи: урочисте відкриття конференції, виступи представників української делегації та угорської сторони, виступи англомовних
доповідачів. Під час відкриття конференції з вітальним словом виступили: Ю. Бошицький – ректор Київського університету права НАН України; М. Оніщук – президент Інституту правової політики та Ч. Дьорд – професор юридичного факультету
Університету Дебрецена, які привітали учасників з початком роботи конференції та
побажали плідної роботи.
Представлені на конференції доповіді викликали жваву дискусію та науковий інтерес як угорських колег, так і представників української делегації у контексті обміну досвідом. Ряд прикладів, наведених у доповідях, мають важливе практичне значення як для розвитку правової науки, так і законодавства у сфері інтелектуальної
власності.
Плідна робота учасників конференції супроводжувалась цікавою культурною програмою, яку запропонували гостинні колеги юридичного факультету Університету
Дебрецена. Після завершення роботи конференції для учасників заходу була проведена ознайомча екскурсія із сучасним комплексом Університету Дебрецена: гості
відвідали сучасну бібліотеку університету, лекційні зали юридичного факультету
та зал судових засідань. Особливе враження на українських учасників конференції
справив архітектурний ансамбль головного корпусу університету. Також учасники
конференції у супроводі угорських колег мали можливість пройтися старовинними
вулицями міста, ознайомитись з його архітектурною та культурною спадщиною.
Всі учасники конференції відзначають, що даний захід значно розширив світогляд
кожного з учасників, а також відмітили високий рівень організації конференції та
доцільність проведення зазначених заходів.

Під час роботи конгресу

Учасники конференції

Учасники конгресу
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

КУП НАНУ УЧАСНИК СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ
З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (М. СІБІУ, РУМУНІЯ)
Нещодавно делегація КУП НАНУ, у складі якої
перебували ректор університету, професор Ю. Бошицький
та доцент без наукового ступеня І. Батіна, повернулася
з міста Сібіу (Румунія), де 19–20 червня відбулася
міжрегіональна зустріч з питань викладання права
інтелектуальної власності, організована Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності (WIPO) спільно
з Державним відомством винаходів і торговельних марок
Румунії, Румунським відомством авторських прав та
університетом ім. Лучіана Блага міста Сібіу (Румунія).
Протягом двох днів роботи надзвичайно змістовного
наукового форуму, участь в якому взяли представники
13 країн з перехідною економікою, обговорювались
актуальні питання викладання права інтелектуальної
власності різним цільовим аудиторіям від пересічних
громадян, студентів юридичних спеціальностей до
практикуючих юристів, які прагнуть змінити сферу
своєї професійної діяльності на право інтелектуальної
власності, патентних повірених і суддів.
З величезним зацікавленням учасники зустрічі
ознайомились із щойно створеним за ініціативою

РЕКТОР КУП НАНУ
ПРОВІВ ПЕРЕГОВОРИ
ПРО СПІВПРАЦЮ
З ДЕКАНОМ ЮРИДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ МІШКОЛЬСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ (УГОРЩИНА)

Під час зустрічі

У рамках проведеної Київським університетом
права Національної академії наук України спільної
з Мішкольським університетом (Угорщина),
представниками Міністерства освіти і науки
України, Національною академією педагогічних
наук України, ДВНЗ «Ужгородським національним
університетом»,
Закарпатським
державним
університетом, Центральноєвропейською вищою
школою м. Скаліца (Словаччина) та Академічним
товариством ім. М. Балудянського (Словаччина)
Міжнародної науково-практичної конференції,
ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький
мав нагоду зустрітися з деканом юридичного
факультету Мішкольського університету, доктором
Т. Андрашом та детально оговорити широке коло
питань подальшої співпраці.
Упродовж зустрічі було акцентовано увагу на
перспективних напрямках співпраці в рамках
реалізації науково-дослідних проектів, проведення
міжнародних науково-практичних конференцій
між юридичним факультетом Мішкольського
університету та КУП НАНУ, а також обміну
студентами. Зустріч пройшла у теплій та дружній
обстановці, Ю. Бошицький презентував для
бібліотеки юридичного факультету Мішкольського
університету нові видання КУП НАНУ та запросив
декана відвідати Київський університет права НАН
України у жовтні поточного року.

Учасники форуму

Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(WIPO) веб-порталом з викладання права інтелектуальної
власності, завдяки якому професорсько-викладацький

НОВИЙ КРОК НА ШЛЯХУ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ –
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КУП НАНУ ТА УНІВЕРСИТЕТОМ М. СЕГЕД (УГОРЩИНА)
З 5 по 7 червня 2013 року в Київському університеті права на членство обох держав у СОТ.
НАН України перебувала з візитом делегація учених з факульВажливим етапом у розвитку міжнародних зв’язків Київськотету держави і права м. Сегед (Угорщина) у складі пані М. Ге- го університету права НАН України стало укладання Меморанрег та пана Т. Теречека. На зустрічі з почесними гостями також думу про співпрацю з факультетом держава і права Універсибули присутні: проректор з наутету м. Сегед. До пріоритетів
кової роботи О. Чернецька; деподальшої співпраці сторони
кан юридичного факультету М.
віднесли участь у програмах
Короленко; декан факультету
двостороннього та багатостоміжнародних відносин М. Дей;
роннього міждержавного обзаслужений працівник освіти
міну студентами, науково-пеУкраїни, професор Н. Калашдагогічними та науковими
ник; начальник Головного юрипрацівниками;
проведення
дичного управління «Укрзалізспільних наукових досліджень;
ниці» М. Ониськів.
організацію
міжнародних
У рамках візиту почесні госконференцій,
симпозіумів,
ті зустрілися з професорськоконгресів та інших заходів;
викладацьким складом та стуздійснення спільної видавнидентами університету, а також
чої діяльності; надання послуг,
Під час візиту до КУП НАНУ
виступили з майстер-класами.
пов’язаних із здобуттям виУ свою чергу пан Т. Теречек
щої та післядипломної освіти;
ознайомив аудиторію з юридичною професією та консти- створення спільних центрів, комплексів, технопарків тощо.
туційною ситуацією в Угорщині, у контексті чого висвітлив
Почесні гості мали також нагоду ознайомитись з діяльністю
питання професійної практики адвокатів та розкрив сферу КУП НАНУ. Під час екскурсії члени делегації висловили свої
діяльності Асоціації адвокатів Угорщини. У процесі діалогу враження щодо розвитку університету та його досягнень.
також обговорювались питання про зміни в юриспруденції Особливий інтерес і захоплення викликала постійно діюча
Угорщини до і після вступу в ЄС.
виставка спеціалізованої літератури у сфері правової охорони
Інтерес і жваву дискусію викликав також майстер- інтелектуальної власності, технічне обладнання аудиторії та
клас на тему: «Торговельне найменування продукту або музей кримінології.
корпоративні географічні позначки», проведений пані М.
На завершення зустрічі ректор КУП НАНУ, професор
Герег, під час якого шановна гостя підняла низку питань, Ю. Бошицький нагородив пані М. Герег та пана Т. Теречека
актуальних як для Угорщини, так і для України, зважаючи сертифікатами та цінними подарунками.

КУП НАНУ ПОГЛИБЛЮЄ СПІВПРАЦЮ З США:
ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ
МУНІЦИПАЛЬНИХ ЮРИСТІВ (IMLA)

Фото на згадку

Нові партнери – нові перспективи
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склад університетів, в яких здійснюється навчання з права
інтелектуальної власності, матимуть змогу обмінюватися
позитивним досвідом, навчальними матеріалами та
різноманітною інформацією, а студенти зможуть обрати
оптимальну програму навчання в одному з університетів,
зареєстрованих на веб-порталі.
На завершення, було підписано Меморандум про
співпрацю між Київським університетом права НАН
України та Університетом ім. Лучіана Блага міста
Сібіу (Румунія). Даний Меморандум передбачає
проведення спільних конференцій та досліджень у галузі
інтелектуальної власності, майстер-класів для студентів,
«круглих столів» тощо.
Особливою атмосферою міжрегіональна зустріч з
питань викладання права інтелектуальної власності
завдячувала й місцю свого проведення. Сібіу, невеличке
місто в самому серці Трансільванії, засноване німецькими
селянами у XII сторіччі, по праву було визнано
культурною столицею Європи 2007 року, оскільки
кожна будівля історичного центру міста є справжньою
культурно-історичною спадщиною людства.

31 травня 2013 року в Київському університеті права
Національної академії наук України відбулася зустріч з
виконавчим директором та генеральним радником IMLA
Ч. Томпсоном, головою Міжнародного комітету IMLА Б.
Гріффітом та спеціальним радником IMLA Т. Мазяром.
Почесним гостем зустрічі став голова Союзу юристів
України, академік, заслужений юрист України В.
Євдокимов, який у своєму вітальному слові наголосив,
що галузь муніципального права є пріоритетною для
розвитку права на теренах України. На зустрічі також

були присутні, зокрема: проректор з наукової роботи
О. Чернецька; декан юридичного факультету М.
Короленко; декан факультету міжнародних відносин
М. Дей; завідувач відділом міжнародних зв’язків та
грантів І. Єдгарова; представники професорськовикладацького складу та студенти університету.
У ході зустрічі пан Томпсон і пан Гріффіт представили
історичний зріз розвитку муніципального права на
прикладі США. Крім того, розповіли про діяльність
IMLA, яка є неприбутковою організацією, що
займається лобіюванням інтересів, навчанням юристів
місцевого самоврядування і слугує координаційноаналітичним центром правової інформації. З 1935 року
асоціація є допоміжним та ресурсним центром для
юристів місцевого самоврядування.
Тематика зустрічі викликала жваву дискусію та низку
запитань серед слухачів. Насамкінець, американські гості
запросили студентів взяти участь у програмі навчання
за кордоном для студентів, освітніх спеціалістів,
незалежних спеціалістів та місцевих лідерів.
Професорсько-викладацький склад та студенти
університету щиро вдячні ректорові КУП НАНУ
Ю. Бошицькому та голові Союзу юристів України
В. Євдокимову за організацію візиту представників
Міжнародної асоціації муніципальних юристів (IMLA).

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ПРЕДСТАВНИКИ КУП НАНУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ ЛІТНЬОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ
ВАРНЕНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ЧОРНОРИЗЦЯ ХРАБРА

21–23
червня
2013
року
представники
професорсько-викладацького складу Київського
університету права Національної академії наук
України взяли участь у роботі Літньої наукової сесії

Наукова доповідь делегатів від КУП НАНУ

юридичного факультету Варненського вільного
університету ім. Чорноризця Храбра «Нові виклики
перед правом та безпекою».
Київський університет права НАН України на
конференції представляли: завідувач кафедри теорії
та історії держави і права, кандидат історичних
наук, доцент В. Іванов, який виступив з науковою
доповіддю на тему: «Юридичний позитивізм та
тенденції еволюції праворозуміння»; завідувач
кафедри господарського права та процесу, кандидат
юридичних наук, доцент С. Бевз, яка виступила з
науковою доповіддю на тему: «Питання державного
регулювання господарської діяльності в юридичній
науці України»; завідувач відділу юридичного
забезпечення, вчений секретар Вченої ради КУП
НАНУ О. Михайленко, яка виступила з науковою
доповіддю на тему: «Реформування податкових
органів: досвід України та зарубіжних країн». Після
оголошення доповідей науковців – представників

СИНЕРГІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КУП НАНУ ТА МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ
ЕКОНОМІКИ І ПРАВА М. МОНТРЬО
(ШВЕЙЦАРІЯ):
НОВІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Під час зустрічі

З 4 по 7 червня 2013 року на запрошення
ректора КУП НАНУ, професора Ю.
Бошицького в університет завітала ректор
Міжнародної академії економіки і права м.
Монтрьо (Швейцарія), доктор Т. Зарубіна.
Метою візиту стало обговорення практичних
кроків реалізації напрямів Меморандуму про
співробітництво між двома ВНЗ, який було
підписано минулого року.
Міжнародна академія економіки і права
м. Монтрьо – приватний вищий навчальний
заклад, заснований у 2009 році. Головною
відмінністю цього вишу є те, що він був
створений спеціально для російськомовних
громадян, які бажають отримати вищу
освіту в Швейцарії або підвищити свою
кваліфікацію. Адміністративний персонал
академії – російськомовний, а викладачі
– співробітники і науковці університетів
Лозанни та Женеви. Завдяки такому підходу,
студенти або слухачі академії, які приїхали з
Росії, України, Казахстану, Білорусії, Грузії,
Вірменії, Молдови, мають значно швидшу
адаптацію та легко інтегруються до
швейцарської культури, звичаїв і традицій.
Під час візиту поважна гостя мала
можливість ознайомитись з діяльністю
КУП НАНУ, віхами його становлення,
а також особисто познайомитись з
представниками
професорсько-викладацького складу.
При обговоренні питань подальшого

співробітництва обидва ректори звернули
увагу на такі актуальні напрямки, як:
академічна мобільність студентів; проведення спільних освітніх і науково-практичних заходів; створення системи академічного туризму, завдяки якій швейцарські
та українські студенти, науковці, фахівці
різних галузей економічної діяльності,
представники державного і ділового сектору матимуть змогу не лише підвищувати свою кваліфікацію, отримувати вищу
або післядипломну освіту, обмінюватись
досвідом, значно розширювати свої знання
щодо культурної спадщини України і
Швейцарії, але й отримують можливість
стажування, відкриття спільних проектів
та підприємств, налагодження взаємовигідних зв’язків. У свою чергу, це сприятиме
підвищенню міжнародного іміджу КУП
НАНУ та МАЕП м. Монтрьо, формуванню
єдиного освітнього простору та експорту
освітніх послуг. Сторони домовились про
підписання протоколу про академічну
мобільність студентів і викладачів, у рамках
якого мінімум два представника з кожного
вишу матимуть можливість відвідати
КУП НАНУ або МАЕП для поглиблення
своїх знань та підвищення кваліфікації
у банківському, конституційному праві,
аспектах національного законодавства,
організаційно-правових засадах регіонального управління тощо.

Фото на згадку

юридичної науки Болгарії та української делегації
відбулись плідні наукові дискусії, обмін досвідом
з актуальних питань юридичної науки й освіти
України, Болгарії та Європейського Союзу.

Творчий подарунок від болгарських колег

XIX ВСЕРОСІЙСЬКА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО,
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА І ЗАКОНОДАВСТВА»
(СОФРИНО‒19)

20–21 травня на базі юридичного факультету Московського державного університету
ім. М.В. Ломоносова відбулась
XIX Всеросійська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми екологічного, земельного права і законодавства» (СОФРИНО-19). У цьому році Конференція була присвячена 20-й
річниці з дня прийняття діючої
Конституції Російської Федерації. У зв’язку з цим деякі доповіді
були присвячені питанням, які
пов’язані з конституційними
основами екологічного права.

У Конференції взяли участь науковці у сфері конституційного, екологічного, земельного права, економіки та сільського господарства
Російської Федерації, України, Республіки Таджикістан та ін.

державного університету; Юридичного інституту Московського державного університету шляхів сполучення;
Московської державної юридичної
академії ім. О.Є. Кутафіна; Чеченського державного університету; Державного університету землеустрою;
Томського державного університету;
Красноярського державного агроуніверситету; Юридичного інституту
Киргизського національного університету ім. Ж. Баласагина; Державної
академії підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів для будівництва і
житлово-комунального комплексу при
Міністерстві регіонального розвитку
Росії; Російської міжнародної академії
туризму та інших.
Доповіді
учасників
конференції торкалися актуальних питань
пов’язаних з Конституцією РФ і розвитком екологічного, земельного
права та законодавства; актуальних
проблем екологічного права і законодавства; актуальних проблем земельного, гірничого, водного, лісового
законодавства та законодавства про

Під час конференції

Зокрема у роботі конференції взяли участь представники таких вищих навчальних закладів та наукових установ, як: Московського державного
університету ім. М.В. Ломоносова;
Інституту законодавства і порівняльного правознавства при Уряді РФ;
Інституту держави і права Російської
академії наук; Національної екологічної аудиторської палати; СанктПетербурзького державного університету; Казанського (Приволжського)
державного університету; Омського
державного університету ім. Ф.М. Достоєвського; Правового управління
Федерального агентства лісового господарства; Удмуртського державного
університету; Мордовського державного університету ім. Н.П. Огарєва;
Київського університету права НАН
України; Саратовської державної
юридичної академії; Російської академії правосуддя; Санкт-Петербурзького

тваринний світ.
Київський університет права НАН
України на XIX Всеросійській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми екологічного, земельного права і законодавства»
(СОФРИНО-19) представляла доцент
кафедри конституційного та адміністративного права, кандидат юридичних наук О. Чомахашвілі, яка, у свою
чергу, виступила з доповіддю «Конституційні основи екологічного права
України».
Загалом чергова Конференція пройшла в дружній атмосфері. Даний науковий форум кожен рік збирає провідних
російських та зарубіжних науковців і
практичних співробітників, аспірантів
вищих навчальних закладів, з метою
обміну ідеями та пропозиціями у сфері екологічного та земельного права.
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ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ
КИЇВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ПРАВА НАН УКРАЇНИ ТА
ТБІЛІСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ
УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. І. ДЖАВАХІШВІЛІ (ГРУЗІЯ)

На запрошення керівництва Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі відбулася зустріч ректора Київського університету права НАН України, професора Ю. Бошицького та проректора Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі,
академіка Л. Алексідзе. На цій зустрічі також були присутні, зокрема, завідувач відділу міжнародних зв’язків і грантів КУП НАНУ І.
Єдгарова, директор департаменту іноземних зв’язків Т. Зарандія
та керівники інших структурних підрозділів ТДУ.
Під час зустрічі академік Л. Алексідзе розповів про історію
створення й розбудови ТДУ, сучасну структуру та зміст діяльності
університету. Так, до структури ТДУ належить шість факультетів
(юридичний, економічний, гуманітарний, медичний, соціальних і
політичних наук, точних наук і наук про природу), п’ять філій у різних регіонах Грузії, НДІ прикладної математики, Республіканський
центр інтенсивного вивчення мов, Інформаційно-обчислювальний
центр, НДІ фізики високих енергій, сім музеїв, оранжерея, видавництво (випускає газету «Тбіліський університет»), бібліотека (близько 4 млн. книг і газет), фізико-географічний стаціонар у с. Мартконі,
Рачинська науково-дослідна база, навчально-дослідна база кафедри
генетики, Піцундська археологічна експедиція, Душетсько-Мартконська навчально-наукова лабораторія вивчення магнітних властивостей. В Університеті навчається близько 35 тис. студентів та працює понад 5 тис. співробітників. ТДУ активно розвиває міжнародні
контакти, має тісні наукові й освітні зв'язки з багатьма країнами світу, особливо з Україною. Тож такий партнер як КУП НАНУ, який
відомий на міжнародній освітній арені не лише наданням освітніх
послуг на високому якісному рівні, але й кількістю міжнародних заходів та іноземних партнерів, став бажаним гостем ТДУ.
Наприкінці зустрічі сторони підписали договір про співробітництво, обговорили подальші практичні кроки партнерства. Крім того,
делегація КУП НАНУ мала нагоду ознайомитись з матеріальнотехнічною базою ТДУ, відвідати експозицію картин відомих митців.
Результати зустрічі керівництва КУП НАНУ та Тбіліського державного університету ім. І. Джавахішвілі стали невід’ємною частиною розбудови українсько-грузинських відносин у сфері вищої
освіти та є прикладом розвитку дружніх відносин обох держав.

Підписання договору про співпрацю

Візитівка Тбілісі

Тбілісі – столиця Грузії та найбільше місто в країні, яке роз
ташоване на річці Мктварі (Кура). Назва Тбілісі вперше зга
дується у IV столітті. Його появу пов'язують з наявністю в
місті теплих сірчаних джерел.

Засноване в V столітті нашої ери Вахтангом Горгасалі (царем
Іберії), Тбілісі стало столицею у VI столітті. Місто є найваж
ливішим промисловим, соціальним і культурним центром Грузії.
Воно також є важливим транзитним центром для глобальних
енергетичних і торгових проектів. Стратегічне розташуван
ня на перехресті між Європою та Азією, вздовж історичного
Шовкового шляху, Тбілісі неодноразово було яблуком розбрату
між різними силами на Кавказі. Історію міста можна вивчати
за його архітектурою – починаючи з просторого проспекту Рус
тавелі і закінчуючи вузькими вулицями, що збереглися з раннього
Середньовіччя в районі Нарікала.
У Тбілісі знаходиться один міжнародний аеропорт. Найві
домішими туристичними пам'ятками Тбілісі є: Кафедральний
Собор Святої Трійці, площа Свободи, Кафедральний Собор Сі
оні, будівля Парламенту Грузії, проспект Руставелі, Тбіліська
опера, Мтацмінда (Свята Гора), церква Кашветі, міст Миру.
Життя міста було відображене в живописі Ніко Піросмані
та Ладо Гудіашвілі.

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КУП НАНУ З КЕРІВНИЦТВОМ
МІЖНАРОДНОГО ЧОРНОМОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ГРУЗІЇ
12 липня 2013 року відбулася зустріч ректора КУП НАНУ,
професора Ю. Бошицького та представників керівництва
Міжнародного чорноморського університету Грузії на чолі
з проректором, матір’ю Президента Грузії, пані Г. Аласанія.
Міжнародний Чорноморський університет функціонує
з 1995 року в столиці Грузії Тбілісі. Університет відкрито
внаслідок співробітництва Президента Грузії та Прем’єрміністра Турції. За роки свого існування Університет
досяг значних успіхів у підготовці молодих грузинських
та іноземних фахівців у різних сферах економіки.
Мова навчання в IBSU – англійська. Якісну освіту в
Міжнародному чорноморському університеті можуть
отримати студенти з будь-якої держави, – необхідними
є лише знання англійської мови. Навчання платне: US$
1,000 на рік для студентів з країн колишнього СРСР та
US$ 1,500 – для решти студентів. Навчально-виховний
процес забезпечують найкращі грузинські та закордонні
викладачі. Атмосфера МЧУ – це ентузіазм, дружба
та підтримка. При університеті функціонує велика
кількість клубів і студій для викладачів та студентів:
театральна, музична студії, шаховий клуб, спортивні
секції. А бібліотека обладнана сучасними комп’ютерами,
високошвидкісним Інтернетом.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання
сучасної освіти та міжнародного співробітництва,
розбудови матеріально-технічної бази вишів і виховної
роботи зі студентами, проблеми професійної підготовки
та подальшого працевлаштування. За результатами
проведених переговорів українські та грузинські фахівці
дійшли згоди щодо необхідності підписання договору
про співробітництво, який передбачатиме академічну
мобільність студентів і викладачів, обмін науковою
інформацією, спільні проекти на отримання грантів
міжнародних фондів та організацій.
Наприкінці
зустрічі
сторони
обмінялися
університетськими сувенірами та висловили упевненість
у здійсненні найближчим часом практичних кроків
розпочатої співпраці.

Під час зустрічі

Відбулася зустріч ректора КУП НАНУ
Ю. Бошицького із заступником Міністра
освіти і науки Грузії Д. Зурабішвілі

Зустріч ректора КУП НАНУ з Надзвичайним і
Повноважним Послом України в Грузії та
представниками української діаспори Тбілісі

11 липня 2013 року відбулася зустріч ректора КУП
НАНУ, професора Ю. Бошицького із заступником Міністра освіти і науки Грузії Д. Зурабішвілі.
Під час зустрічі пан Зурабішвілі розповів про актуальні проблеми середньої та вищої освіти в Грузії, звернув
увагу на окремі питання освітньої реформи та підкреслив
необхідність двостороннього співробітництва в освітній і
науковій сферах, зокрема на рівні вишів, наукових закладів і фахових громадських організацій.
Ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький підтримав думку пана Зурабішвілі та розповів про досвід КУП
НАНУ в розбудові партнерських відносин з іноземними вищими закладами та організаціями, який стане тим
підґрунтям, що забезпечить вже у найближчому майбутньому ефективний процес взаємодії КУП НАНУ і грузинських вишів у підготовці майбутніх юристів, які забезпечуватимуть правовий супровід грузинсько-українських
відносин у різних сферах економіки.
Також у зустрічі взяли участь, зокрема: завідувач відділу міжнародних зв’язків і грантів КУП НАНУ І. Єдгарова;
директор Тбіліської юридичної компанії А. Ганієв і третій
секретар Посольства України в Грузії С. Бондаренко.

У рамках візиту до Грузії, ректор КУП НАНУ, професор Ю.
Бошицький зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом
України в Грузії В. Цибенком.
Під час візиту сторони обговорили низку питань, пов’язаних
із розбудовою співробітництва між Грузією та Україною. Зокрема, були розглянуті такі аспекти, як: спільні магістерські
програми, наукові дослідження і публікації, сприяння організації культурно-пізнавальних заходів.
Зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол України в
Грузії В. Цибенко схвально відгукнувся щодо ініціатив, запропонованих КУП НАНУ в контексті українсько-грузинського
партнерства, та запевнив у подальшій допомозі та участі Посольства України в Грузії в реалізації практичних кроків двостороннього співробітництва КУП НАНУ та грузинських
освітніх, наукових закладів і громадських організацій.
Крім того, надзвичайно важливою подією стала зустріч делегації КУП НАНУ з представниками української діаспори в Грузії. Діяльність нашого університету та запропоновані напрямки
співробітництва викликали щирий інтерес у співвітчизників та
грузинських громадян, зацікавлених у поширенні української
культури, національних традицій і втіленню новацій, розробником яких є українські заклади освіти і науки.

НОВІ ПАРТНЕРИ КУП НАНУ –
АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ ГРУЗІЇ
11 липня 2013 року в рамках візиту ректора КУП НАНУ,
професора Ю. Бошицького відбулася зустріч з головою
Асоціації адвокатів Грузії З. Хатіашвілі.
Асоціація адвокатів Грузії – це єдина офіційно визнана
фахова організація, до складу якої належать всі адвокати
Грузії. Її голова, З. Хатіашвілі, у 2003 році в Європейському
суді із захисту прав людини виграв справу (вперше в історії
Грузії) «Асанідзе проти Грузії». У 2005 році пан Хатіашвілі
став одним з фундаторів Асоціації юристів, а у 2007 році
обраний головою Асоціації адвокатів Грузії. Газетою «Банки і фінанси» у 2009 році пан Хатіашвілі номінувався як
Людина року та посів друге місце після Патріарху Грузії.
Сторони обговорили такі напрямки співробітництва, як:
обмін досвідом українських та грузинських адвокатів, проведення майстер-класів та кейсів для українських студентів, організація двосторонньої конференції з актуальних
питань грузинського та українського законодавства.
На цій зустрічі були присутні, зокрема, завідувач відділу
міжнародних зв’язків і грантів КУП НАНУ І. Єдгарова та
представники Асоціації адвокатів Грузії. Зустріч відбулась
в атмосфері взаєморозуміння та завершилась підписанням
Меморандуму про співробітництво, реалізація напрямків
якого розпочнеться з нового академічного року.

Фото на згадку

Під час візиту до посольства

Підписання угоди про співпрацю
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СТОРІНКА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

факультету.
До пріоритетних завдань факультету відносяться
апробація
та
впровадження
інноваційних
педагогічних систем, модернізація змісту освіти
та її організації відповідно до світових тенденцій.
Основними напрямами діяльності юридичного
факультету є: визначення структурної побудови
факультету; підвищення якості наукових досліджень,
що здійснюються кафедрами; посилення науковопедагогічного потенціалу шляхом заохочення
працівників кафедр до здійснення наукової,
науково-дослідної діяльності, у тому числі –
підготовки навчально-методичної літератури для
забезпечення відповідних навчальних дисциплін,

що викладаються на кафедрах; створення належних
умов для гармонійного розвитку особистості
майбутнього фахівця–юриста, формування поваги
до закону, патріотизму і соціальної відповідальності.
Підготовка на юридичному факультеті Київського
університету права спрямована на формування
висококваліфікованих фахівців–юристів відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів, які володіють
глибокими теоретичними та прикладними знаннями
та є конкурентоздатними на сучасному ринку праці.
Юридичний факультет структурно об'єднує такі кафедри:
– кафедра конституційного та адміністративного права;
– кафедра теорії та історії держави і права;
– кафедра цивільного і трудового права;
– кафедра кримінального права та процесу;
– кафедра господарського права та процесу.
Робота кожної із зазначених кафедр скерована
на надання якісних освітніх послуг відповідно
до обраної студентом спеціалізації. Керівництво
факультету всебічно підтримує інтерес студентів
до юридичної науки, сприяючи діяльності
студентських наукових гуртків на засіданнях яких
студенти та викладачі обговорюють актуальні
проблеми сучасної юридичної науки і практики.
Крім цього, у структурі юридичного факультету
функціонує криміналістична лабораторія, яку
створено з метою здобуття студентами практичних
навичок щодо розкриття злочинів під час вивчення
навчальної дисципліни «Криміналістика», а саме:
виявлення слідів злочинної діяльності, поводження
з
криміналістичною
технікою
та
науковокриміналістичними засобами, які застосовуються
при проведенні оперативно-розшукових і слідчих
дій. Криміналістична лабораторія має необхідну
навчально-технічну
базу
(криміналістичну,

Заняття в криміналістичній лабораторії

Консультації громадян в юридичній клініці «Фенікс»

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

Юридичний
факультет
Київського
університету
права створено рішенням
Вченої ради Київського
університету права Національної
академії
наук
України від 30 серпня
2012 року (протокол № 1).
Проте,
незважаючи
на
цей
досить
нетривалий
час, факультет має значну
кількість досягнень і цілком
обґрунтовано
пишається
своїми
випускниками,
оскільки Київський університет права створено на базі
Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН
України,
що
обумовлює
значну спадковість наукових
та викладацьких традицій

Практика застосування нового
КримIнального процесуального кодексу
Другого липня 2013 року в Рівненському інституті Київського університету
права НАН України юридичною клінікою «Фенікс» КУП НАНУ та юридичною
клінікою «Ad honores» РІ КУП НАНУ проведено спільний «круглий стіл» на
тему: «Практика застосування нового Кримінального процесуального кодексу».
«Круглий стіл» було розпочато вітальним словом ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького, який вручив подяки найактивнішим учасникам юридичної клініки «Ad honores» РІ КУП НАНУ. Почесним гостем «круглого столу»
був ректор Краківської академії громадської та приватної безпеки, професор Ю.
Півоварський.
У роботі «круглого столу» взяли участь викладачі, працівники правоохоронних органів, адвокати та студенти РІ КУП НАНУ та Національного університету
державної податкової служби. У ході роботи «круглого столу» було обговорено
актуальні проблеми кримінального процесу України. Зокрема, були виголошені
доповіді, присвячені вирішенню проблем статусу захисника у кримінальному
процесі (доповідач – адвокат приватної адвокатської компанії «Конфідент» (м.
Рівне) О. Антонюк), проблем функціонування Єдиного реєстру розслідувань
(доповідач – старший слідчий СВ Луцького РВ УМВС України Волинської обл.,
капітан міліції І. Ізай), особливостям досудового розслідування за новим КПК
України (доповідач – виконуючий обов’язків начальника сектора організації боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації оперативного управління Головного управління Міністерства доходів і зборів у Рівненській обл. Т.
Цибулін). Модераторами «круглого столу» були: завідувач юридичної клініки
«Фенікс», викладач кафедри кримінального права та процесу КУП НАН України, кандидат юридичних наук О. Бринзанська та завідувач юридичною клінікою
«Ad honores», викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП
НАНУ, кандидат юридичних наук А. Мартиросян.

Під час роботи «круглого столу»

оперативно-розшукову, фототехніку, аудіо- та
відеотехніку, техніко-криміналістичні засоби для
виявлення, фіксації, вилучення та дослідження
речових доказів), яка дозволяє студентам оволодіти
сучасними методами, способами та прийомами
боротьби зі злочинністю.
Крім ґрунтовної фахової підготовки, робота
юридичного факультету спрямована на створення
належних умов для гармонійного розвитку особистості
майбутнього фахівця–юриста, формування поваги
до закону, патріотизму і соціальної відповідальності.
Керівництво
юридичного
факультету
всебічно
сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності
студентів шляхом організації наукових, культурномасових, спортивних, оздоровчих та інших заходів.
Студенти юридичного факультету беруть активну
участь у роботі студентського самоврядування та
загальноуніверситетських заходах.
Юридичний
факультет
пишається
своїми
випускниками, серед яких представники різних
юридичних професій: судді та адвокати, нотаріуси та
юрисконсульти, провідні спеціалісти органів державної
влади та викладачі вищих навчальних закладів. Не
менше юридичний факультет пишається своїми
студентами, рівень знань та соціальна активність яких
є найціннішим досягненням нашого факультету.

Юридичний факультет щиро вітає
першокурсників та бажає їм плідно
і цікаво провести свої студентські
роки, набуваючи усіх необхідних
знань і навичок для досягнення своєї
професійної мети – бути юристом!

Студенти та викладачі на відпочинку у Закарпатті

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ БАКАЛАВРАМ ТА
СПЕЦІАЛІСТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

26 червня 2013 року відбулась урочиста церемонія вручення дипломів бакалаврам та спеціалістам
заочної форми навчання Київського університету
права НАН України.
Теплі привітання, радість та хвилювання випускників, їх батьків, а також всіх присутніх,
створювали атмосферу урочистості.
З привітанням до випускників звернувся ректор
університету, професор, заслужений юрист України Ю. Бошицький. Ректор сердечно привітав випускників з цією значною подією та запевнив,
що формування потужного освітнього потенціалу нації, досягнення найвищої якості підготовки
фахівців–юристів є та надалі буде пріоритетом
діяльності та подальшого розвитку Київського
університету права НАН України, отримані в університеті глибокі знання, дозволять випускникам
гідно вступити до молодої когорти правників та
опанувати не одну життєву й професійну висоту.
Також ректор засвідчив, що сьогодні країні потрібен висококваліфікований фахівець у галузі юриспруденції з відповідним рівнем сучасних правових знань та високим рівнем правосвідомості,

здатний компетентно і відповідально виконувати
свої посадові функції, сприяти подальшому становленню демократичної, правової, соціальної
держави.
З теплими вітальними словами до випускників та присутніх звернулися: почесний доктор
Київського університету права НАН України,
народний депутат України чотирьох скликань,
заслужений працівник прокуратури, голова
партії «Захисники Вітчизни» Ю. Кармазін;
декан юридичного факультету, керівник спеціалізації «Суд. Прокуратура. Адвокатура» М.
Короленко; завідувач кафедри господарського
права та процесу, керівник господарсько-правової спеціалізації С. Бевз.
Дипломи випускникам вручав ректор Ю. Бошицький та Ю. Кармазін, з добрими побажаннями, з надією і вірою у їх плідну співпрацю з університетом.
Цього року дипломи отримали 161 випускник–
бакалавр, з них – 4 дипломи з відзнакою та 234
випускники–спеціалісти, з них – 47 дипломів з
відзнакою.
Всі
випускники
отримали останній
номер університетського інформаційноаналітичного вісника
«КУП (калейдоскоп
університетських подій)».
Від студентів слова
вдячності у віршованій формі ректору,
викладачам та співробітникам університету висловив студент
юридичного факультету М. Михальов.
Завершилися урочисті збори традиційним фото на згадку.

Диплом бакалавра – перша професійна перемога
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ВИПУСК БАКАЛАВРІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МАГІСТРІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА
У РІ КУП НАНУ

10

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ БАКАЛАВРАМ ТА СПЕЦІАЛІСТАМ ЗАОЧНОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

У КУП НАНУ ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ КАРТИН
УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА І. РОМАНЮКА
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СТОРІНКА ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Відмінний захист магістерських робіт студентів КУП НАНУ у Varna Free University (Болгарія)

Розвиток міжнародної співпраці Київського університету
права Національної академії
наук України здійснюється
шляхом активного спілкування з вищими навчальними
закладами і міжнародними організаціями, зокрема у 2011
році укладено угоду з Варненським вільним університетом ім. Чорноризця Храбра
(Varna Free University), який
вважається найкращим вищим
навчальним закладом Болгарії
та має сертифікат якості з праДЕЙ МАРИНА
вом визнання Європейського
ОЛЕКСАНДРІВНА —
декан факультету міжнародних додатку до диплому – у 2009
відносин, кандидат юридичних році, ECTS LABEL – у 2010 році.
За результатами плідної
наук, доцент
співпраці 20 липня 2013 року
в м. Варна (Болгарія) відбувся захист магістерських
робіт студентів КУП НАНУ, які навчаються за
спільною
українсько-болгарською
магістерською
програмою «Міжнародне право та національна
безпека». Метою магістерської програми є підготовка
високопрофесійного корпусу юристів-міжнародників,
котрі досконало застосовують законодавство різних
країн для захисту прав українських громадян поза
межами України, в міжнародних організаціях, а також
представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних
громадян в Україні, захищають інтереси держави на
міжнародному рівні.
Представниками КУП НАНУ у роботі державної

екзаменаційної комісії із захисту магістерських робіт
були: декан факультету міжнародних відносин М. Дей
та завідувач кафедри іноземних мов В. Крепель.
До захисту були допущені роботи таких студентів:
Е. Алібейлі – «Розвиток взаємовідносин України та
Європейського Союзу» (науковий керівник – професор,
доктор юридичних наук О. Борісов); О. Денисюка –
«Концептуально-правові засади національної безпеки
країн СНД» (науковий керівник – професор, доктор
П. Христов); А. Пащенко – «Міжнародно-правове
регулювання комерційних (агентських) контрактів»
(науковий керівник – кандидат юридичних наук,
доцент С. Бевз); Р. Посмітного – «Міжнародно-правове
регулювання праці інвалідів» (науковий керівник –

Під час захисту дипломних робіт

Студенти факультету міжнародних
відносин КУП НАНУ взяли участь у
Літній школі «Безпека в небезпеці» в
Дипломатичній академії України при
МЗС України

З 17 по 20 червня 2013 року за сприяння Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Республіці
Білорусь, відбулася Літня школа на тему: «Безпека в небезпеці» у Дипломатичній академії
України при Міністерстві закордонних справ України.
Від Київського університету права НАН України участь у Літній школі приймали, зокрема,
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Е. Тітко разом зі студентами III курсу факультету міжнародних відносин В. Осиповою та П. Іваніщевим.
Мета Літньої школи полягала в порушенні теми щодо сучасних викликів, які загрожують
безпеці людини, суспільства та держави. А також, допомогти учасникам розібратися в складній
безпековій ситуації, що склалася у світі та заохотити учасників розробити можливі шляхи протидії чи нейтралізації загроз для захисту інтересів держави.
Програмою заходу було передбачено проведення чотирьох тематичних сесій щодо сучасних
викликів та загроз, а також економічного, екологічного та гуманітарного вимірів безпеки.
Під час першого робочого дня Літньої школи з доповідями виступили запрошені іноземні та вітчизняні експерти, серед яких були присутні: колишній координатор німецькопівнічноамериканського співробітництва МЗС Німеччини, колишній президент Парламентської асамблеї НАТО, професор К. Фогт; помічник директора з міжнародних питань
Женевського центру з демократичного контролю над озброєними силами, професор Д.
Уорнер; завідувач кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін КУП НАНУ,
доктор історичних наук О. Потєхін та ін. Високоповажні гості у своїх доповідях окреслили нові виклики та підходи до визначення терміну «безпеки» у ХХІ столітті, детально
зосередивши увагу на пошуках рішень комплексних безпекових питань.
Наступного дня учасники школи змогли прослухати доповіді професорів Дипломатичної академії України, таких як: Л. Чекаленко (кафедра регіональних систем та європейської інтеграції),
С. Шергіна (завідувача кафедри регіональних систем та європейської інтеграції) та професора
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка О.
Шниркова. Також у цей день виступали: посол з особливих доручень Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України І. Ніколайченко та директор з
військових програм Центру Разумкова М. Сунгуровський. Основною темою усіх доповідей та
дискусій було питання глобалізації економіки, енергетична безпека та світова торгівля зброєю.
У передостанній день основною темою виступів були, зокрема, охорона навколишнього
середовища, виробництво органічних продуктів, пошук альтернативних джерел енергії та
питання ядерної безпеки у світі. У цей день свої доповіді представили: координатор освітніх програм «Greencubator» А. Зінченко та представник Міністерства аграрної політики і
продовольства України, ректор Дипломатичної академії України М. Кулініч. Також, варто
не забувати про Надзвичайного і Повноваженого Посла Австрії в Україні В.Д. Хайма.
Фінального дня у стінах Дипломатичної академії в ролі експертів переважала прекрасна
половина людства. Свою промову представила заступник координатора програм Міжнародної організації з міграції О. Горбунова та представник Департаменту міжнародної політики і
дипломатії М. Васильєва. Основні проблеми, які обговорювалися експертами стосувалися
транснаціональних злочинів як основної загрози безпеки, системи охорони здоров’я, нелегальної міграції і тенденцій торгівлі людьми та органами. Закінчився робочий день заключними
промовами Надзвичайного і Повноваженого Посла України, ректора Дипломатичної академії
України М. Кулініча та директора Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта У.
Кох-Лаугвіци.
Щоб якось урізноманітнити
сесії, відбувалися цікаві практичні завдання. Їх особливістю
була робота в групах, що зближала між собою незнайомих
людей. А на завершення відбулося вручення сертифікатів
усім учасникам школи.
Також варто згадати про
палкі дискусії між учасниками
школи. Щоб дати змогу трохи
відпочити розуму та зібратися
з силами, відбувалися короткі
перерви на яких учасники школи мали змогу поділитися думками один з одним.
Учасники літньої школи
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кандидат юридичних наук, доцент М. Дей); Т. Колева
– «Міжнародне співробітництво, щодо попередження
відмивання грошей» (науковий керівник – доцент М.
Калінова); А. Шевченка – «Принцип територіальної
цілісності держави та принцип самовизначення
народів» (науковий керівник – доцент Б. Тодорова).
Усі роботи магістрантів від КУП НАНУ були
захищені на відмінно та отримали найвищу оцінку за
болгарською системою оцінювання – 6 балів.
Таким чином участь українських студентів у
програмі, надає їм можливість навчатися один семестр
у магістратурі болгарського вузу-партнера. Слід
зазначити, що організація такого навчання є одним із
найголовніших практичних кроків у реалізації основних
положень Болонської декларації. Її головне завдання, як
відомо, і полягає в синхронізації систем вищої освіти
з метою усунення перешкод для мобільності студентів,
викладачів і дослідників поміж країнами-учасницями.
Такі програми сприяють забезпеченню свободи
руху знань через кордони. Крім того, за свідченнями
студентів-магістрантів, досвід набутий під час навчання
за спільною магістерською програмою, підвищив їх
конкурентоспроможність на сучасному світовому
ринку праці.
Необхідно наголосити на тому, що за бажанням
випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі
КУП НАНУ для отримання наукового ступеня
«кандидат юридичних наук».
Вітаємо
випускників
спільної
магістерської
програми, а також дякуємо ректорові, професорові
Ю. Бошицькому за надану можливість отримання
європейської юридичної освіти.

КУП НАНУ спільно з Варненським
вільним університетом ім. Чорноризця
Храбра (Болгарія) провів «круглий
стіл» «Викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням»
23 липня 2013 року делегація від Київського університету права НАН України
у складі декана факультету
міжнародних відносин, доцента М. Дей та завідувача
кафедри іноземних мов,
доцента В. Крепель під час
«круглого столу» із представниками Департаменту
вивчення іноземних мов
Варненського вільного університету ім. Чорноризця
Храбра та Російського центру обмінялись досвідом
викладання іноземних мов
відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти та обговориПід час роботи «круглого столу»
ли шляхи співробітництва
в гуманітарній сфері.
Доцент В. Крепель ознайомила учасників «круглого столу» із концепцією викладання іноземних мов у КУП НАНУ, що спрямована на розвиток професійної комунікації у студентів юридичного факультету та формування навичок усного та письмового перекладу у студентів факультету міжнародних відносин, які отримають після
складання державного іспиту також і кваліфікацію «перекладач».
Під час жвавого обміну досвідом представниця Російського центру, який входить
до структури Департаменту, розповіла про розширення спектру іноземних мов, що
викладаються у Варненському вільному університеті, про проведення «Днів кар’єри»
під час яких перед студентами виступають з майстер-класами носії мов, а також про
випуск збірників наукових статей, підготовлених болгарськими та іноземними студентами. Особливе захоплення у гостей викликала технічна новинка «Activ Inspire»
для електронного тестування знань студентів.
За результатами зустрічі було досягнуто домовленості про участь болгарських студентів у тижні іноземних мов, який щорічно проводиться кафедрою іноземних мов
КУП НАНУ, а також участь викладачів Департаменту вивчення іноземних мов у науковій лінгвістичній конференції, присвяченій питанням викладання іноземних мов
професійного спрямування.
Кафедра іноземних мов вдячна ректорові КУП НАНУ, професорові Ю. Бошицькому за можливість встановлення партнерських зв’язків із Департаментом вивчення
іноземних мов Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра.
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Нові напрями роботи Ужгородського інституту
КУП НАНУ ― інформаційно-комунікаційні технології

Пі час підписання Угоди

Днями в Ужгороді відбулося підписання
Угоди про співробітництво між Київським
університетом права та Міжнародним
центром інформаційних технологій.
Ми попросили прокоментувати сторони
зміст Угоди та поділитися планами на
майбутнє:
Ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький:
«З
Міжнародним
центром
інформаційних
технологій наш університет поєднує тривала та
плідна співпраця. Тим не менш, ми давно планували
розширити рамки спільної діяльності, а попередня
угода вже не могла забезпечити регулювання усіх
наших задумів. Одним із нових напрямів співпраці
стане розвиток та реалізація дистанційних
технологій навчання студентів. У зв’язку з

існуванням регіональних структурних підрозділів,
які знаходяться в різних куточках України, сьогодні
дистанційне навчання набуває для університету
особливої актуальності. Також пріоритетним
видом діяльності сторін стране впровадження
інноваційних технологій у навчальний процес, що
дозволить ефективно використовувати сучасну
комп’ютерну техніку, спеціалізоване програмне
забезпечення та мультимедійні технології. На
наше переконання, тільки розумне поєднання
традиційних та комп’ютерних форм організації
навчального процесу є запорукою високої якості у
передачі та засвоєнні знань».
Директор Міжнародного центру інформаційних
технологій В. Лейба:
«Перевагою сучасної освіти є інтенсивне
використання інформаційно-комунікаційних технологій, а флагманами вищої освіти стануть ті навчальні

Співпрацю між установами налагоджено

В УЖГОРОДІ УСПІШНО ПРОЙШЛА І
ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ШКОЛА
ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА КОМУНІКАЦІЙ

Учасники школи

Студенти та активна молодь Закарпаття отримали можливість
більше дізнатися про мистецтво
побудови й реалізації якісної
мультимедійної презентації завдяки новому спільному проекту
Ужгородського інституту Київського університету права НАН України, Інституту інформаційних технологій Закарпатського державного
університету, Студентської ради Закарпатської області, Всеукраїнської
студентської ради та Ліги студентів Асоціації правників України.
Метою школи презентацій
і комунікацій є надання усім
бажаючим
знань
з
основ
створення якісних презентацій
та ознайомлення з правилами
та професійними секретами їх
розробки. Завданням слухачів
школи було навчитися створювати
ефективні та ефектні презентації.
У всіх сферах життя мистецтво
презентації відіграє надзвичайно
важливу роль, особливо там, де
необхідно не тільки представити
свою точку зору, а й переконати
співрозмовників
(слухачів)
у
правильності своєї думки. Від
успіху
презентації
залежить
подальша доля проекту, перемовин,
сервісу і, врешті-решт самого автора
презентації. Де можна використати
сьогодні мистецтво презентації? Це
і представлення власного проекту,

і продаж продукту (сервісу),
перемовини, інтерв’ю у роботодавця
(презентація себе) тощо.
Зауважимо,
що
створити
ефективну презентацію, тобто
успішно презентувати себе, свої ідеї
і досягнення можуть не всі, і причин
тут декілька: острах виступати
публічно, недостатня підготовка,
нехватка часу, але головне –
незнання основ підготовки успішної
презентації. Слухачі Школи презентацій та комунікацій дізналися
про «золоті» правила презентації,
навчилися будувати її стратегію,
опанували мистецтво використання
елементів представлення інформації
у слайдах та мали змогу на практиці
під
керівництвом
досвічених
фахівців (В. Нелюбов, О. Дубів, В.
Вольфсбергер) розробити власні
макети презентацій.
На окрему увагу заслуговував
майстер-клас,
проведений
директором
Ужгородського
інституту КУП НАНУ, доцентом
О. Ващук, присвячений вирішенню проблем правового
використання об’єктів інтелектуальної
власності
у
мультимедійніх презентаціях. Як
відомо, інститут авторського права
в усі часи людської цивілізації
був своєрідним яблуком розбрату.
Сьогодні ситуація ускладнюється
повсюдним впровадженням

цифрових технологій, які на
відміну від репрографічного
(факсимільного)
відтворення,
дозволяють виготовляти ідеальні
копії об’єктів інтелектуальної
власності, що не відрізняються
від оригіналу, тим самим
порушуючи основний постулат
авторського права – копіювання
об'єктів авторського права тільки
з дозволу автора. Як уникнути
правопорушень у даній сфері,
що таке «відкритий контент»
та в чому полягає особливість
використання об'єктів авторського права захищених публічними
ліцензіями (GNU Open Public
Licence або ліцензіями Creative
Commons) – дізнались слухачі
школи на даному майстер-класі.
Під час підведення підсумків
Школи організатори наголосили
на важливості такого заходу,
що сприяє виробленню якісних
та корисних вмінь у молодого
покоління та прийняли рішення
про проведення ІІ Закарпатської
регіональної школи презентацій та
комунікацій з метою досягнення
більшої
обізнаності
активної
молоді Закарпаття із можливостями
відповідних сучасних технологій.
Кожний учасник заходу отримав
сертифікат та
електронний
підручник «Презентація навчальних
та наукових матеріалів» авторів О.
Ващук та В. Нелюбова.
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заклади, які це розуміють сьогодні! Саме таким
вишем є Київський університет права НАН України.
Нами планується реалізувати спільно з університетом
кілька проектів у галузі освіти й науки, а саме:
розробка та апробація спеціалізованого програмного
забезпечення, створення мультимедійного навчального контенту, організація та проведення
науково-практичних конференцій та семінарів.
Першим етапом виконання угоди буде реалізація
дистанційного навчання для студентів Ужгородського
інституту КУПа, яке розпочнеться вже у вересні
цього року. Сподіваємось, що наше співробітництво
буде результативним. Нам є, що запропонувати на
ринку інформаційних технологій, а наш досвід у
цій галузі був визнаний на національному рівні – за
минулорічними результатами Національного бізнесрейтингу ми отримали почесне звання «Лідер галузі
– 2012» у своєму виді діяльності».

КУП НАНУ — УжНУ:
перспективи партнерства
у новому навчальному році

Під час зустрічі

В Ужгороді відбулася зустріч керівників Київського університету
права НАН України та Ужгородського національного університету. Предметом розмови двох ректорів стали партнерські відносини
між університетами у новому навчальному році. Пріоритетними
напрямками співробітництва були
визначені, зокрема: національна
мобільність студентів і викладачів, спільна розробка та обмін навчально-науковою
літературою,
академічний туризм.
Окрему увагу професори Ю. Бошицький та Ф. Ващук приділили

Партнерство продовжено

питанню зміни формату проведення Міжнародних науково-практичних конференцій. Традиційно університети організовували спільні
конференції з питань євроінтеграції
вищої освіти й науки два рази на
рік за кордоном (на території Словаччини та Угорщини). «У наступному навчальному році планується
розширити як географію учасників
конференцій, так і місця проведення, можливо це буде Польща та
Румунія», – прокоментував результати перемовин ректор Ф. Ващук.
Крім того новелою для конференцій буде проведення вебінарів на
базі Ужгородського національного
університету. «Використання режиму он-лайн конференції дозволить
залучити більше учасників до наших заходів. Особливо актуальною
участь у вебінарах є для молодих
науковців – студентів та аспірантів,
які не завжди можуть брати участь
у закордонних конференціях», –
вважає ректор Ю. Бошицький.
У рамках зустрічі ректор
Ф. Ващук провів презентацію
сучасної матеріально-технічної
бази УжНУ – мультимедійних
аудиторій, комп’ютерних класів та
конференц-зали на 700 посадових
місць, облаштованої технікою для
проведення відеоконференцій.
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Зустріч зарубіжних гостей на чолі з ректором КУП НАНУ Ю. Бошицьким із заступником міського голови
з питань інвестицій, містобудування та архітектури м. Рівне

Під час переговорів

Третього липня 2013 року відбулася зустріч зарубіжних гостей, а саме: пріматора міста Кошиця (Словаччина) К. Тілля, ректора вищої школи права м. Кракова Ю. Півоварські на чолі з ректором Ю. Бошицьким із заступником міського голови з питань
інвестицій, містобудування та архітектури м. Рівне А. Філіним.
Під час зустрічі були обговорені питання подальшої співпраці, а саме: можливість проходження практики в органах місцевого самоврядування студентам РІ КУП НАНУ; будівництво не
лише каплички на території вузу, адже молодь України повинна
цінувати і духовний світ, а й спортивного майданчика.
У свою чергу іноземні гості, які на запрошення ректора
КУП НАНУ мали нагоду відвідати Рівненський інститут
КУП НАНУ та зустрітися із заступником міського голови з питань інвестицій, містобудування та архітектури м.
Рівне А. Філіним, обговорили питання щодо міжнародної співпраці та партнерських відносин між містами Краків (Польща), Кошицею (Словаччина) та м. Рівне.
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Третього липня 2013 року в м. Рівне НОВІ СПІЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КУП НАНУ ТА відвідуватиме підготовчі курси КУП
відбулася зустріч між представниками
НАНУ та збирається стати студентом
ВИЩОЇ ШКОЛИ ПУБЛІЧНОЇ
Київського університету права НАН
нашого університету.
України та Вищої школи публічної та ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ «АПЕЙРОН» (ПОЛЬЩА) Напрямки,
задекларовані
у
індивідуальної безпеки «Апейрон» (м.
зазначеному
вище
протоколі,
Краків, Польща). На зустрічі зі сторони КУП НАНУ були присутні, зокрема: ректор повністю відповідають європейським пріоритетам, задекларованим Болонською
університету, професор Ю. Бошицький, помічник ректора В. Якимчук, завідувач відділу декларацією, що знову свідчить про європейський статус КУП НАНУ та його високий
міжнародних зв’язків і грантів І. Єдгарова. А польська сторона була представлена рівень інтеграції до європейського освітнього простору.
ректором Вищої школи публічної та індивідуальної безпеки «Апейрон», професором
Ю. Півоварським та проректором з навчально-методичної роботи Б. Півоварською.
Минулого року було підписано Меморандум про співробітництво між українським
і польським вишами, а цього року керівники обговорювали практичні кроки реалізації
положень Меморандуму. За результатами дискусії сторони підписали Протокол до
Меморандуму, у рамках якого передбачається спільна реалізація освітніх програм,
обмін студентами і викладачами.
Крім того, для забезпечення належного рівня надання освітніх послуг передбачено
використання інноваційних форм навчання, проведення спільних досліджень за
напрямком «Правове регулювання безпеки в Польщі та Україні: порівняльний аналіз»,
організація мовних курсів, сприяння студентам в участі у науково-практичних
заходах кожної із сторін, організація олімпіад з іноземної мови та конкурсу наукових
студентських робіт на українській, польській, англійській мовах, щорічна організація
Днів КУП НАНУ та Вищої школи суспільної та індивідуальної безпеки «Апейрон»
Польщі, організація пізнавальних поїздок студентів, викладачів та співробітників
сторін.
Особливістю отримання освіти за спільними програмами є те, що випускники
отримуватимуть два дипломи – український і польський – юриста і фахівця з питань
безпеки.
Реалізація заходів передбачених Протоколом розпочнеться з 1 січня 2014 року.
Під час зустрічі
Таким чином до них можуть приєднатися як студенти–першокурсники, так і ті, хто

У РІ КУП НАНУ ВІДБУЛАСЯ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ
ДИПЛОМІВ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Під час вручення

Другого липня 2013 року в приміщенні
Рівненського обласного музично-драматичного
театру відбулася урочиста церемонія вручення
дипломів
державного
зразка
студентам
Рівненського інституту Київського університету
права НАН України. В урочистій святковій
атмосфері відбулося вручення дипломів 95
випускникам-правникам РІ КУП НАНУ за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Подія є знаковою не лише для випускників 15-го
ювілейного випуску юристів цього вишу, а й для
Рівненщини в цілому, оскільки вона відбувалася
у дні, коли держава відзначила День Конституції
України та День молоді України, а до лав юристів
Рівненської області та м. Рівне влилась освічена,
талановита молодь. Розділити хвилюючий, трішки
сумний і водночас радісний момент разом із
випускниками до зали театру завітали поважні
гості, викладачі, батьки, друзі. Зважаючи на
вагомий внесок РІ КУП НАНУ в розвиток регіону
зі щирими словами привітання до випускників
та правників інституту звернулися: В. Хомко –
міський голова міста Рівне; О. Губанов – заступник
голови облдержадміністрації; М. Яцюк – керуючий
справами обласної ради; Г. Таргонський – начальник
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управління освіти і науки облдержадміністрації;
В. Іващук – суддя Апеляційного суду Рівненської
області; архієпископ Рівненський і Острозький
Української Православної церкви київського
патріархату Іларіон; зарубіжні гості – К. Тілль –
голова Адміралтійства округу Старе Место міста
Кошице (Словаччина); доктор Ю. Півоварський –
ректор Вищої школи публічної та індивідуальної
безпеки «Apeiron» м. Краків (Польща).
Зі словами привітання до випускників і
присутніх на урочистій церемонії звернувся
ректор Київського університету права НАН
України, професор, заслужений юрист України,
заступник голови Союзу юристів України,
відповідальний секретар комісії Конституційної
Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків
людини і громадянина Ю. Бошицький. Вітаючи
присутніх із завершенням навчання, ректор
зазначив, що на випускників ювілейного 15-го
випуску покладається відповідальність гідно й
чесно захищати ті принципи, які задекларовані
в Основному Законі України. Отримання
диплома бакалавра – це лише перша сходинка
до досягнення вершин,
а тому продовження
навчання в КУП НАНУ дає всі можливості
вдосконалити свої знання та здобути диплом
спеціаліста або магістра. Зусилля професорськовикладацького складу вишу спрямовані на
підготовку правознавців із глибокими класичними
знаннями в галузі юриспруденції та високими
морально-етичними якостями, патріотів своєї
країни гуманної професії. Для забезпечення цієї
мети широко використовуються сучасні надбання
у сфері вітчизняної та європейської освіти.
Ректора КУП НАНУ Ю. Бошицького за вагомий
особистий внесок у відродження духовності
студентської молоді на урочистостях було
нагороджено Орденом святого благовірного князя
Київського Ярослава Мудрого.
Кращих
представників
професорськовикладацького складу РІ КУП НАНУ відзначено
наступними нагородами з нагоди 15-го ювілейного
випуску студентів: Т. Корневу, С. Українець
― орденом Святої Великомучениці Варвари

Наші красуні випускниці

ІІ ступеню; В. Якимчука – орденом Кирила і
Мефодія. Для фіксування історичних подій та
виготовлення якісних світлин проведення заходів
у РІ КУП НАНУ Ю. Бошицький подарував
сучасний професійний фотоапарат.
Разом з врученням дипломів студентам із
відзнакою, у рамках загальноуніверситетського
проекту «Формуємо бібліотеку зі студентської
лави», вручено комплект юридичної літератури.
Поважні гості урочистостей, незмінні партнери
університету: І. Сисоєнко – адвокат, патентний
повірений, партнер юридичної компанії «Бабич,
Сисоєнко та Партнери»; В. Рудюк – директор ПП
«СпортЕлітБуд», заслужений тренер України з
легкої атлетики передали в дар бібліотеці РІ КУП
НАНУ надзвичайно корисні правничі видання.
Захід проходив у формі усного журналу,
серед сторінок якого були щирі музичні вітання
студентства, а на особисте запрошення Ю.
Бошицького присутні мали можливість зануритися
у світ класичної музики у виконанні колективу
заслужених артистів України Рівненської обласної
філармонії.

НОВИНИ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ

Відкриття спортивного майданчика в РІ КУП НАНУ

Другого липня 2013 року в Рівненському інституті
Київського
університету
права
Національної
академії наук України за участю ректора, професора
Ю. Бошицького було урочисто відкрито сучасний
спортивний майданчик.
Почесними гостями свята стали: міський голова
Рівного В. Хомко, мер словацького міста Кошице Р. Раші,
ректор Вищої школи суспільної й індивідуальної безпеки
APEIRON у Кракові Ю. Півоварський, канцлер Вищої
школи суспільної й індивідуальної безпеки APEIRON Б.
Півоварська, а також чисельні друзі університету.
Відкриваючи спортивний майданчик, ректор Ю.
Бошицький привітав студентів РІ КУП НАНУ із

самим зміцнювати своє здоров'я.
Міський голова Рівного В. Хомко привітав громаду
з новим здобутком. Територія, на якій споруджено
майданчик, за словами міського голови, ще зовсім
нещодавно була занедбана, а нині тут розташований
сучасний багатофункціональний спортивний майданчик.
Також він подякував керівництву КУП НАНУ за вагомий
внесок у зміцнення матеріально-технічної бази та відкриття спортивного майданчика, й побажав мешканцям міста
здоров’я, благополуччя та закликав громаду оберігати
споруди, підтримувати чистоту та порядок.
Тепер на території РІ КУП НАНУ є ще одне чудове
місце для занять спортом.

Почесні гості свята

Під час відкриття спортивного майданчика

закінченням навчального року, побажавши їм усіляких
наукових та спортивних звершень, досягнення
нових висот в їхньому особистому та спортивному
житті. У словах, звернених до студентів та гостей,
прозвучало, що такі заходи дають змогу вирішити
питання прищеплення молодому поколінню потягу до
здорового способу життя, розвитку фізичної культури
та спорту, що є пріоритетним у програмних засадах
КУП НАНУ. Адже спорт – одне з найцікавіших
захоплень нашої молоді, спорт є засобом фізичної
досконалості, мужності і краси. Завдяки встановленому
спортивному майданчику студенти тепер матимуть
задоволення грати в улюблені спортивні ігри і тим

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КУП
НАНУ З МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ М. РІВНЕ

У СТІНАХ РІ КУП НАНУ ВІДБУЛАСЯ
ВИСТАВКА КАРТИН МИХАЙЛА ЖАРОВА

Третього липня 2013 року відбулася зустріч
ректора КУП НАНУ, професора, заслуженого
юриста України Ю. Бошицького з міським головою
м. Рівне В. Хомком.
Слід зазначити, що одним із основних векторів
розвитку Київського університету права та його
структурних підрозділів є діяльність спрямована
на забезпечення інтеграції вузу в міжнародну
університетську спільноту. Для формування
професійної юридичної компетентності студентів,
ректором університету Ю. Бошицьким до КУП
НАНУ та РІ КУП НАНУ постійно запрошуються
провідні іноземні юристи–практики і теоретики,
які так чи інакше впливають на законотворення у
своїх країнах та мають досвід наукової діяльності.
Нещодавно
на
запрошення
ректора
до
Рівненського інституту Київського університету
права НАН України завітали зарубіжні гості,
а саме: ректор Вищої школи публічної та

Нещодавно, у холі РІ КУП НАНУ студенти, гості
університету і всі бажаючі мали нагоду бачити
прекрасні натюрморти та пейзажі з краєвидами нашої
Батьківщини на полотнах молодого кримського майстра
пензля – Михайла Жарова.
У 2007 році Київський університет права НАН України
та Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної
власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України започаткували культурно-виховний проект
«Інтелектуальна власність в Україні – перлини живопису
для студентської молоді». Цей проект створено для
студентів-правознавців та всіх тих, хто цікавиться
мистецьким життям нашого суспільства. Він має
інформаційний та духовно збагачувальний характер і
спрямований на залучення студентської молоді до перлин
сучасного українського мистецтва. Незвичність цього
проекту в тому, що його започатковано з культурно-виховною метою безпосередньо для студентів-правознавців.
Символічним є те, що нещодавно було відсвятковано
державне свято День Конституції України та День молоді.
У стінах Рівненського інституту Київського університету
права НАН України відсвяткували й 15-те ювілейне
вручення дипломів та провели закриття виставки «Моя
мальовнича Батьківщина» цього цікавого проекту.
Михайло Жаров народився 15 липня 1974 року в м.
Севастополі. Після закінчення Кримського художнього
училища ім. Н.С. Самокиша вступив до Національної
академії образотворчого мистецтва й архітектури, яку
закінчив у 2006 році. З третього курсу М. Жаров навчався
у майстерні народного художника України В. Гуріна. Цей
період став важливим у формуванні творчих уподобань
художника.
Роботи Михайла Жарова виставлялися на аукціоні
«Крісті» в Англії. Картини художника набули і міжнародного визнання. Багато з них знаходяться у приватних колекціях за кордоном: Росії, Англії, Франції, США, Ізраїлю та ін.
Творчу діяльність Михайло Жаров поєднує з педагогічною діяльністю, працюючи викладачем живопису і
малюнка в Таврійському гуманітарно-екологіному інституті
на факультеті дизайну. У 2008 році художник став членом
Національної спілки художників України.

Під час зустрічі

індивідуальної безпеки «Апейрон» м. Кракова
(Польща), професор Ю. Півоварський та пріматор
міста Кошице (Словаччина) К. Тілль.
Окрім участі в урочистостях з нагоди 15-го
ювілейного вручення дипломів випускникам
РІ КУП НАНУ гості були запрошені на зустріч
до міського голови м. Рівне В. Хомка, де
обговорювались питання всебічної співпраці та
партнерства.
У свою чергу В. Хомко підкреслив, що
Рівненська міська рада готова підтримати
ініціативну діяльність ректора КУП НАНУ Ю.
Бошицького щодо перетворення Рівненського
інституту в осередок юридичної освіти краю.
Адже саме під його керівництвом навчальний
заклад отримав друге дихання – повністю
відремонтований сучасний навчальний корпус,
побудовано та відкрито новий спортивний
майданчик під відкритим небом, впроваджені
нові методики навчання та високий рівень якості
освіти студентів.

Під час відкриття виставки в холі інституту

«В здоровому тілі – здоровий дух!»

ВИСТАВКА ФОТОРОБІТ
І. ВЄТРОВА
«КОЛИ ХРАМИ МОВЧАТЬ»

Під час відкиття виставки

У РІ КУП НАНУ проходила виставка фоторобіт І. Вєтрова «Коли храми мовчать», присвячена 1025-й річниці
хрещення Русі».
З 27 червня 2013 року в стінах Рівненського інституту
Київського університету права НАН України проходить
виставка фоторобіт з приватної колекції І. Вєтрова «Коли
храми мовчать».
Виставка проходила за сприянням ректора КУП НАНУ
Ю. Бошицького та в рамках загальноуніверситетського
проекту: «Інтелектуальна власність Україні – перлини живопису для студентської молоді».
Відвідувачами виставки були: міський голова міста Рівне В. Хомко, заступник голови облдержадміністрації О.
Губанов, керуючий справами обласної ради М. Яцюк, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Г.
Таргонський, суддя Апеляційного суду Рівненської області
В. Іващук, архієпископ Рівненський і Острозький Української Православної церкви київського патріархату Іларіон; зарубіжні гості – голова Адміралтійства округу Старе
Місто м. Кошице (Словаччина) К. Тілль та ректор Вищої
школи публічної та індивідуальної безпеки «Apeiron», м.
Краків (Польща), доктор Ю. Півоварський.

Фото на згадку
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НА КІРОВОГРАДЩИНІ

79 випускників–правників філії кафедри Київського
університету права HAH України на базі КІРоЛ у м.
Кіровограді цього року отримали дипломи за освітньокваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».
Урочисту церемонію з нагоди вручення дипломів відкрив
ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький.
Вітаючи випускників із завершенням навчання Юрій
Ладиславович підкреслив, що сьогодні вони отримали
соціально впливову та престижну професію, а також
побажав їм наполегливості й натхнення при виконанні
своїх обов'язків. Ректор наголосив на зростаючій ролі
українського правництва та звернувся до випускників
із закликом не забувати про свою відповідальність при
становленні України як правової держави та утвердження
в ній дії верховенства права.
Почесним гостем церемонії був заступник голови
Кіровоградської обласної ради І. Владов, який побажав

випускникам знайти своє місце в майбутньому
професійному житті та висловив щиру подяку
керівництву КУП НАНУ за підготовку кваліфікованих
фахівців–правників. Також він висловив надію на
подальшу плідну взаємодію між університетом та
Кіровоградською обласною радою.
На заході також з привітальним словом виступив
директор департаменту Міністерства соціальної
політики України С. Подорожний, який наголосив
на важливому значенні того внеску, який здійснює
Київський університет права НАН України з приводу
підготовки високопрофесійних фахівців–правознавців
для Кіровоградської області.
На адресу випускників також пролунали вітання від
завідувача філії кафедри Київського університету права
HAH України в м. Кіровограді, кандидата юридичних
наук, доцента О. Кваші, а також від викладачів, зокрема,

доцента О. Кравченко, доцента Є. Соболя та доцента
В. Ігнатьєва, які протягом останніх років ділилися зі
студентами своїми знаннями, досвідом та вміннями.
З нагоди завершення навчального року керівництвом
університету традиційно були відзначені кращі викладачі,
такі як: О. Кравченко, Є. Соболь, В. Ігнатьєв та О. Юніна,
яких було нагороджено листами подяки та комплектами
юридичної літератури.
Кращими випускниками цього року, які не тільки
отримали дипломи з відзнакою, а й зарекомендували
себе як студенти з активною соціальною позицією,
стали: Я. Денисюк, Н. Манько, Т. Поркуян, А. Платонов.
Випускникам також були вручені почесні грамоти та
комплекти юридичної літератури.
На завершення церемонії випускники V та VI курсів
на знак подяки та глибокої поваги презентували до
художньої галереї університету картину.

Приємна мить отримання диплому

Фото на згадку

Почесні гості свята

ЗАВЕРШИЛОСЯ НАВЧАННЯ ЮРИСКОНСУЛЬТІВ
ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ УКРЗАЛІЗНИЦІ
Київський
університет
права
НАН України спільно з Державною
адміністрацією залізничного транспорту
України (Укрзалізниця) у рамках договору
про співробітництво від 13.03.2012 р. №
33/2012-ЦЮ з 2012/2013 навчального
року започаткували навчання юристів

районного
управління
юстиції;
І.
Лоскучерявий – провідний юрисконсульт
Головного
юридичного
управління
Укрзалізниці.
Упродовж двох тижнів навчання прослухано 24 актуальні теми, які були погоджені
фахівцями нашого університету і Головного
юридичного управління Укрзалізниці,
зокрема, особливості
розгляду справ претензійного та судового
забезпечення
захисту інтересів залізниць, які виникають у процесі перевезення вантажів у
відповідності до Статуту залізниць України, Господарського
та Цивільного кодексів України; особливості застосування
відповідальності в
податковій сфері і
порядок оскарження
Отримання сертифікату від ректора університету

залізничної галузі за напрямками:
«Організація претензійно-позовної роботи
та робота з органами державної виконавчої
влади» та «Організація договірної роботи
на підприємстві».
27 травня 2013 року розпочала роботу
перша група слухачів – представників
юридичних служб Укрзалізниці за
напрямком претензійно-позовна робота та
робота з органами державної виконавчої
служби. У складі групи – юристи Одеської,
Придніпровської, Львівської, Південної,
Південно-Західної та Донецької залізниць.
Навчальний
процес
забезпечували
висококваліфіковані фахівці Київського
університету права НАН України, зокрема: Н.
Ісаєва, М. Короленко, Р. Шишка, І. Похиленко,
М. Дерев’янко, С. Петрачкович та інші.
До проведення практичних занять були
залучені фахівці судових, правоохоронних
та контролюючих органів, зокрема:
М. Ониськів – начальник Головного
юридичного управління Укрзалізниці; Т.
Данилова – суддя Вищого господарського
суду України; В. Висоцька – суддя Вищого
спеціалізованого суду України; Н. Троян та І.
Желтобрюх – судді Київського апеляційного
адміністративного суду; С. Д’ячук – суддя
Святошинського районного суду м. Києва;
Б. Гоцій – начальник відділу Державної
виконавчої
служби
Шевченківського
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неправомірних дій
податкових органів
та їх посадових осіб
тощо.
Сьомого
червня
2013 року всі слухачі
склали випускний екзамен у формі тестових завдань, які вони
мали змогу апробувати у сучасній мультимедійній аудиторії
комп’ютерного тестування.
Навчання
завершилося врученням
сертифікатів про проходження навчання
юрисконсультів юридичних служб Укрзалізниці та подарунків від КУП НАНУ та Укрзалізниці.
У святковій залі зібралися представники
Київського університету права НАН
України на чолі з ректором, професором
Ю. Бошицьким. Відкриваючи урочистості
ректор університету звернувся до
представників юридичних служб з
привітальним словом, в якому зазначив,
що сьогоднішня подія – це лише перший
крок на шляху реалізації договору про

співробітництво між КУП НАНУ та
Державною адміністрацією залізничного
транспорту України (Укрзалізниця). Також
він тепло і сердечно привітав випускників
із закінченням навчання в університеті та
побажав їм успішно реалізувати отримані
знання в професійній діяльності.
На
урочистостях
були
присутні
представники
Головного
юридичного
управління Укрзалізниці на чолі з
начальником М. Ониськівим, який також
тепло привітав своїх колег та подякував
ректорові, професорові Ю. Бошицькому
за реалізацію угоди про співпрацю та організовані й проведені на високому науковометодичному рівні лекції представниками
КУП НАНУ. Також М. Ониськів
висловив сподівання на продовження
плідного співробітництва між Київським
університетом права НАН України та
Державною адміністрацією залізничного
транспорту України (Укрзалізниця).
Науково-педагогічні
працівники
КУП НАНУ були зворушені промовою
старости групи К. Барчунінова –
юрисконсульта другої категорії Запорізької

ВІТАЄМО
З ДОСТОЙНОЮ
ПЕРЕМОГОЮ!

Студентка ІІІ курсу факультету міжнародних відносин
Т. Кортукова – переможниця
конкурсу на отримання стипендії Європейського Форуму Альпбаха

Нещодавно Київською ініціативною
групою Європейського Форуму Альпбаха
(Австрія) було оголошено конкурс для
студентів України на отримання двох
стипендій для участі у вищезазначеному
форумі, який мав відбутися в австрійському
містечку Альпбах у серпні поточного року.
У конкурсі, який відбувся 15 червня
2013 року, взяли участь студенти, які
представляли понад 20 українських вишів.
Серед студентів КУП НАНУ, які брали
участь у конкурсі, також була студентка ІІІ
курсу факультету міжнародних відносин
Т. Кортукова.
Серед конкурсних матеріалів, наданих
до журі, студентка представила проект
«Безробіття серед молоді», підготовлений
при підтримці відділу міжнародних
зв’язків і грантів КУП НАНУ. На
думку журі, у своєму проекті Тамара
Кортукова найбільш успішно, порівняно
з іншими конкурсантами, розкрила зміст
проблеми, чітко окреслила її актуальність
та на належному рівні обґрунтувала
запропоновані шляхи її вирішення.

Вітаємо Т. Кортукову
з високим результатом
участі у конкурсі та
бажаємо подальших успіхів у
досягненні поставленої мети!

Фото на згадку

дирекції залізничних перевезень ДП
«Придніпровська залізниця», який говорив
від імені всіх слухачів. Він побажав у
подальшому професорсько-викладацькому
складу КУП НАНУ на чолі з ректором
Ю. Бошицьким, щоб праця та вагомі
досягнення були гідно оцінені державою.
Після завершення урочистостей слухачі
та професорсько-викладацький колектив
зробили фотографії на згадку про цю подію.

Нащі студенти – найкращі!

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

У КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРАВА НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ ВИПУСК БАКАЛАВРІВ,
СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МАГІСТРІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
25 червня 2013 року у Великому залі Київської обласної державної адміністрації відбулись урочистості
з нагоди вручення дипломів бакалаврам, спеціалістам
та магістрам денної форми навчання за напрямками
підготовки «Правознавство» та «Міжнародне право»
Київського університету права НАН України.
На урочистих зборах з вітальною промовою до випускників звернувся ректор університету, заслужений юрист України, заступник голови Союзу юристів
України, відповідальний секретар комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків
людини і громадянин, професор Ю. Бошицький, який
тепло і сердечно привітав випускників із закінченням
навчання в університеті та побажав їм зайняти гідне
місце у житті, успішно реалізувавши себе в професійній діяльності. Випускники 2013 року пройшли фахову підготовку в університеті відповідно до державних стандартів вищої освіти, з урахуванням новацій,
що були впроваджені у навчальний процес упродовж
останнього навчального року, зокрема, введення до
навчальних планів підготовки бакалавра авторського спеціального курсу директора Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького, академіка НАН України, почесного ректора КУП НАНУ Ю. Шемшученка
«Космічне право», планів підготовки спеціалістів та магістрів спецкурсів з права Європейського
Союзу, міжнародного морського права тощо. Було
акцентовано увагу присутніх на тому, що усі напрямки діяльності університету були забезпечені
належним чином і свідченням цього є відзнаки та
нагороди, які ми отримали упродовж цього року.
Зокрема, на Міжнародних виставках «Освіта та
кар’єра – 2012» ми вибороли Гран-прі у номінаціях
«Розвиток матеріально-технічної бази навчального
закладу» та «Міжнародне співробітництво у галузі
освіти і науки».
Ректор зазначив, що особлива гордість університету – відмінники навчання, які отримали дипломи
з відзнакою, таких сьогодні – 73 правознавці (18 –
магістрів, 30 – спеціалістів та 43 – бакалаврів) та 11
бакалаврів-міжнародників.
З теплими вітальними словами до випускників та
присутніх звернулися почесні гості свята, зокрема:
В. Дурдинець – радник Міністерства внутрішніх

справ України, генерал внутрішньої служби України, екс-прем’єр-міністр України, заслужений юрист
України; Ю. Сєдих – президент Товариства «Україна–Болгарія», член Національної спілки журналістів
України.
Приємні слова вітання пролунали від: О. Онищенка – академіка-секретаря відділення історії, філософії
та права НАН України, генерального директора Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського,
академіка НАН України; А. Гриценка – народного
депутата України, голови підкомітету з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних
злочинним шляхом Комітету Верховної Ради України
з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; В. Коваленка – ректора Національної академії внутрішніх справ, генерал-лейтенанта міліції,
члена-кореспондента НАПрН України.
Серед почесних гостей на заході були присутні: П.
Танєв – перший радник Посольства Болгарії в Україні; Г. Думбадзе – представник Посольства Грузії в
Україні; Я. Коллар – Консул Посольства Угорської
Республіки в Україні; В. Ліхачов – представник Посольства Російської Федерації в Україні; Я. ФорстБаталья – представник Посольства Австрії в Україні,

Інтелектуальний подарунок від ректора – юридичні видання

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ ВИПУСКНИКАМ
ВІДДІЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Майбутні студенти КУП НАНУ

Першого липня 2013 року в приміщенні Київського університету права
Національної академії наук України відбулось урочисте вручення сертифікатів
випускникам відділення профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки.
Ректор університету Ю. Бошицький привітав випускників відділення із
завершенням навчання на підготовчих курсах та ознайомив майбутніх абітурієнтів
та їх батьків із цікавими фактами життя університету.
На церемонії вручення також були присутні: проректор з гуманітарної освіти та
виховної роботи Г. Левківська, декан юридичного факультету М. Короленко, декан
факультету міжнародних відносин М. Дей, радник ректора, адвокат О. Волошин
та завідувач відділення профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки Ю.
Гагіна.
Кожен з присутніх мав нагоду привітати абітурієнтів із завершенням навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах та на підготовчих курсах КУП НАНУ і
побажати успіхів у новому дорослому житті.
Декани факультетів запросили випускників відділення на навчання до
університету, а саме на юридичний факультет та факультет міжнародних
відносин Київського університету права НАН України.
На завершення церемонії ректор Ю. Бошицький побажав випускникам відділення
профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки терпіння та наснаги на
навчальній ниві, не пориваючи зв'язків з університетом.
Сертифікати випускникам відділення вручали, зокрема, ректор Ю. Бошицький та
завідувач відділення профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки Ю. Гагіна,
побажавши їм стати в майбутньому вірними служителями Феміди.
Після церемонії вручення випускники відділення профорієнтаційної роботи
та довузівської підготовки були запрошені до приймальної комісії для подачі
документів на вступ до університету.

директор Австрійського культурного форуму; Я. Яцків – директор Головної астрономічної обсерваторії
НАН України, голова Українського міжнародного
комітету з питань науки і культури, академік НАН
України; В. Хмільовський – голова Союзу підприємців України; Т. Чабанець – директор філії Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг Державного підприємства «Український
інститут промислової власності»; М. Ониськів – начальник Головного юридичного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України;
В. Радомський – патентний повірений України, начальник відділу товарних знаків «Євромаркпат»; В.
Рудюк – директор Приватного підприємства «СпортЕлітБуд»; І. Зайцева – президент компанії МХТМ
театру мод «Ангел», академік УАН; О. Трифимлюк –
перший проректор Київської православної богословської академії; А. Нікіфоров – координатор Студентської ради м. Києва.
Науково-педагогічні працівники КУП НАНУ були
зворушені промовою академіка Української академії
наук В. Гродського, який говорив від імені всіх батьків випускників. Він побажав у подальшому професорсько-викладацькому складу КУП НАНУ на чолі з
ректором Ю. Бошицьким, щоб праця та вагомі досягнення були гідно оцінені державою.
Багато нинішніх випускників брали активну
участь в олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах, розбудові студентського самоврядування. Кращі серед них були відзначені Подяками за відмінні успіхи в навчанні та активну
участь у науково-дослідній роботі та громадському
житті університету. Подяки і подарунки (комплекти юридичної літератури) отримали: бакалаври –
О. Кухаренко, О. Кулик, І. Важеха, Ю. Рубанка, О.
Дєєв, Х. Гаврилюк, Р. Гронь, Н. Дасюк, М. Дубчак;
спеціалісти – А. Крутень, О. Малюк; магістри – К.
Бергельсон, О. Дроздович, Н. Тимків, І. Черніков.
Дипломи випускникам вручали ректор Ю. Бошицький та почесні гості.
Після завершення урочистостей випускники та
професорсько-викладацький колектив зробили фотографії на згадку про цю вагому в житті кожного
випускника подію.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА ПУШКІНА
У день народження великого російського поета Олександра Сергійовича
Пушкіна 6 червня 2013 р. пройшли урочисті заходи, представники
Київського університету права НАН України, за дорученням ректора,
професора Ю. Бошицького, вшанували пам`ять відомого автора покладанням
квітів у Пушкінському парку української столиці. В акції взяли участь,
зокрема, керівник Представництва Російського співробітництва в Україні
«Російський центр науки і культури в Києві» К. Воробйов та представники
численних громадських організацій. Під час мітингу відбулося нагородження
почесного професора Київського університету права НАН України, Посла
Миру, голови Міжнародної спілки журналістів Ю. Сєдих почесною медаллю
МЗС Російської Федерації – Російське співробітництво: «За дружбу і
співробітництво». Медаль вручив керівник Представництва Російського
співробітництва.
Стало доброю традицією в день народження Олександра Пушкіна приходити
до пам'ятника геніальному російському поету з квітами та зі словами
подяки. З творчістю Пушкіна ми познайомилися ще в ранньому дитинстві,
коли батьки читали нам чудові казки Олександра Пушкіна, у шкільні роки
ми вже самі читали «Євгенія Онєгіна». Поезія Пушкіна залишилася з нами
назавжди. Цього року день народження Пушкіна збігся з 1150-річчям
слов'янської писемності. Свято слов'янської писемності та культури, як день
вшанування пам'яті святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія,
кілька років поспіль відзначається і в Україні. Символічно, що в цей день
також відзначають і професійне свято – День журналістики в Україні.

Делегація КУП НАНУ на покладанні квітів великому поету
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КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

Поль Гоген

Поль Гоген народився
в
Парижі
7
червня
1848 року. Його батько,
Кловіс Гоген (1814–1849
рр.), був журналістом,
одержимим радикальними
республіканськими ідеями;
мати, Аліна–Марія (1825
–1867 рр.), була родом з
Перу з багатої сім'ї.
У 1849 році, після
невдалого
антимонархічного перевороту, Кловіс, не відчуваючи себе у
безпеці на батьківщині, вирішив залишити Францію.
Разом із сім'єю він занурився на судно, що йде в Перу,
де мав намір осісти в родині своєї дружини Аліни та
відкрити власний журнал. Цим планам не судилося
справдитися. По
дорозі в Південну
Америку Кловіс
помер
від
серцевого нападу.
Таким чином,
до
семирічного
віку
Поль
мешкав у Перу
і виховувався в
родині
матері.
Враження дитинства,
екзотична
природа, яскраві
національні
к о с т ю м и ,
безтурботне
життя в маєтку
дядька в Лімі
залишилися
в
його
пам'яті
на все життя,
п о з н ач и в ш и с ь
в
невгамовній
спразі подорожей.
У 1855 році, коли Полю виповнилося 7 років, він з
матір'ю повертається до Франції та оселяється в Орлеані
зі своїм дідом. Гоген швидко опановує французьку мову
і починає процвітати в освіті. У 20 років він на 2 роки
йде служити на флот. У 1871 році Гоген повертається до
Парижа, де отримує посаду біржового брокера.
У 1873 році Гоген одружився. Його обраницею
виявилася датчанка Метт-Софі Гад. За наступні десять
років становище Гогена в суспільстві зміцнювалося. У
нього з'явився комфортабельний будинок у передмісті
Парижа, кохана дружина народила йому п'ятьох дітей.
У вільний час Гоген багато часу приділяє своєму хобі –
живопису. Розпочалося все з колекціонування картин, а
згодом Гоген став сам пробувати писати.
Гоген захоплювався малюванням ще з дитинства, але
тільки після знайомства з художником-імпресіоністом
Камілем Піссарро, який у свою чергу познайомив

яка призвела його до спроби самогубства, найкращі
свої роботи Гоген написав саме там. Спостереження
над реальним життям і побутом народів Океанії
сплітаються в них з місцевими міфами.
Гогена з іншими художниками, він став малювати
регулярно та виставлявся на виставках імпресіоністів
у 1881–1882 рр.
У 1884 році Гоген переїхав з родиною до Копенгагена,
де продовжував працювати брокером. Однак,
займаючись живописом і витрачаючи на це увесь свій
час, Поль залишає дружину і п'ятьох дітей у Данії та
повертається до Парижа у 1885 році.
У 1886–1890 роках Гоген майже весь час проводить
в Понт-Авені (Бретань), де спілкується з групою
художників, близьких до символізму. З 1887 по 1888
рік перебував у Панамі, де спостерігав за будівництвом
Панамського каналу. Деякий час мешкав у Ван Гога
в Арле та працював з ним. Перебування у нього
закінчилося сваркою, пов’язаною з одним із перших
нападів божевілля у Ван Гога.
Відчуваючи з дитинства, проведеного в Перу (на
батьківщині матері), потяг до екзотичних місць і
вважаючи цивілізацію «хворобою», Гоген, прагнув
«злитися з природою». У 1891 році їде на Таїті, де в
1892 році пише аж 80 полотен. Після короткочасного
(1893–1895 рр.) повернення до Франції, через хвороби
та відсутність коштів він назавжди виїжджає в Океанію
– спочатку на Таїті, а з 1901 року на острів Хіва-Оа
(Маркізькі острови), де бере собі за дружину молоду
таітянку і працює на повну силу: пише пейзажі,
оповідання, працює журналістом. На цьому острові він
і помирає. Незважаючи на хвороби, бідність і депресію,

На великих площинних полотнах він створює
статичні і контрастні за кольором композиції, глибоко
емоційні і водночас декоративні.
Слава прийшла до художника вже після смерті, коли в
1906 році в Парижі було виставлено 227 його робіт. Вплив
творчості Гогена на мистецтво XX століття безперечний.
Життя Гогена увійшло в основу роману Сомерсета
Моема «Місяць і гріш». У ньому описується простий
англійський брокер Чарльз Стрікленд, який кинув родину,
роботу і дім, для того щоб займатися живописом.
На честь Гогена названий кратер на Меркурії.

Музичний геній Житомирщини―Віктор Косенко
Віктор
Степанович
Косенко – український
композитор,
піаніст,
педагог.
Народився
він
11
(23)
листопада
в
Петербурзі. 1918 року
закінчив
Петроградську
консерваторію
по
класам композиції у Н.
Соколова та фортепіано
у І. Миклашевської і
переїхав до Житомира,
де почав викладати у
Музичному технікумі, а
згодом став директором
Житомирського музичного училища. У 1938 році
училищу було присвоєно його ім’я. З 1929 року
викладав у Київському музично-драматичному
інституті. З 1934 по 1937 рік працював у Київській
консерваторії. В історію української музики Віктор
Косенко увійшов, насамперед, як неперевершений
лірик. Його вокальна, камерна і симфонічна
творчість наповнена романтичними інтонаціями
слов’янської музики і народної пісні.
Один з небагатьох українських композиторів,
котрому пощастило отримати європейську музичну
освіту. Дитинство музиканта пройшло у Варшаві.
Він був справжнім вундеркіндом: у шість років,
не знаючи нот, грав на слух Патетичну сонату
Бетховена. Унікальні здібності хлопчика розвивали
професори Варшавської консерваторії. Музичну
освіту Косенко продовжив у метрів Петербурзької
консерваторії. Олександр Глазунов, її тодішній
директор, оцінив обдарованість учня і звільнив
його від платні за навчання. У Петербурзі юний
музикант зустрічався з Рахманіновим, Скрябіним.
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Більшу частину свого життя Віктор Косенко
провів у Житомирі. Тут мешкала його мати
Леопольда Йосипівна. Тут він і його друзі–
музиканти створили мистецьке середовище, яке
не поступалося столичному. Як згадує співачка
Зоя Гайдай, їхніми слухачами були, насамперед,
селяни, робітники і солдати. У місті над Тетеревом
В. Косенко активно займався педагогічною та
концертною діяльністю. Тут написав найкращі
свої романси, етюди, п’єси, музику до театральних
вистав. Зокрема, у меморіальному музеї в Києві
зберігається рукопис композитора (музика до п’єси
І. Кочерги «Фея гіркого мигдалю»).
У Житомирі Віктор Степанович закохався і
одружився. Мав свій дім на вулиці Дмитрівській, де
часто бували цікаві й талановиті люди. Тут завжди
збиралися представники житомирського бомонду.
Ось, що згадувала про ті часи дружина композитора
Ангеліна Володимирівна: «У Житомирі життя
наше було сповнене музикою. Навколо Віктора
Степановича згуртувалося багато музикантів – і ті,
що постійно проживали в місті, і ті, що бували на
гастролях». Репетиції перед концертами Косенко
проводив на Дмитрівській. Щоб не заважати під
час репетицій сусідам, він завжди причиняв вікно,
але згодом він помітив, що під вікном збираються
слухачі. Вони навіть кидали до поштової скриньки
записки із «замовленнями» виконати той чи інший
твір. А одного разу сім’я Косенків знайшла зовсім
курйозну записку, в якій господарів попросили
влаштувати під вікнами ослінчик для слухачів.
У пошуках заробітків Віктор Степанович мусив
підробляти тапером – супроводжувати музичним
акомпанементом демонстрацію німих кінофільмів
у кінотеатрі «Рим» (нині ім. Івана Франка). «І
до гри в кіно він ставився творчо», – згадувала
Ангеліна Володимирівна. «Підібрав невеличкий

оркестр, розписував для нього твори того чи іншого
відомого композитора, відповідно до картини, яка
йшла на екрані… Публіка приходила не тільки
подивитися на картину, а й музику послухати.
Бували випадки, коли глядачі дивилися одну й ту
ж картину вдруге і втретє, заради музики». У 1929
році його запрошують до Києва на викладацьку
роботу в Музично-драматичний інститут імені
М.В. Лисенка, де він працював до останніх днів
життя.
Сучасники розповідають, що глядачі бігали
за ним із кінотеатру в кінотеатр, щоб послухати
дивовижну гру музиканта. Адже Косенко був
феноменальним піаністом. Він залишив по собі
десятки творів, які увійшли в золотий фонд
української фортепіанної музики. Серед них
Альбом дитячих п’єс, на якому зростало багато
поколінь юних піаністів. Композитор прожив лише
42 роки. Уже професор Київської консерваторії,
Косенко
створив
симфонічну
«Молдавську
поему», яку так і не зміг почути. Вона прозвучала
лише в наші дні. Виступав як піаніст з сольними
концертами та в ансамблях. У своїй творчості,
різноманітній по жанрах і переважно ліричній
по характеру, В. Косенко спирався на традиції
російської (П. Чайковський, С. Рахманінов, О.
Скрябін) та української класики (М. Лисенко).
Віктор Степанович Косенко – один із
найцікавіших композиторів початку XX століття,
представник неокласицизму. І саме його цикл «11
етюдів у формі старовинних танців» став зразком
неокласицизму в українській музиці. Помер
Віктор Косенко 3 жовтня 1938 року, похований на
Байковому кладовищі. У 1938 році Житомирському
музичному училищу присвоєно його ім’я. Також
у Житомирі видатному музикантові збудовано
пам’ятник.

Палац
Довгаїв

Село Довге було засноване в мальовничій долині річки
Боржави, оточеній з усіх боків горами. Місце для будівництва
укріплень було обрано в «клині», утвореному лініями русла
Боржави та її правої притоки – річки Свинки. Це село зручно
розташувалося на шляху, який пролягав через ЛипецькоПолянський перевал у бік Хустського замку. У районі села
перетиналися ще кілька доріг Боржавської долини. Таким
чином, село виникло на вигідному стратегічно важливому
місці, а зведений тут форпост мав прийняти на себе функції
захисту важливого колійного вузла, і тим самим забезпечити
захист кордонів Угорщини, під владою якої навколишні землі
перебували з XI століття.
Достеменно невідомо, коли у селі виникли перші
укріплення, але дослідники припускають, що це могло
статися в XIII або XIV ст. Укріплення цього періоду,
ймовірно, були дерев'яно-земляними.
Перша письмова згадка поселення в угорському джерелі, де
село фігурувало під назвою «Hozyomezen» або «Hozyumezov»
з’явилася у 1383 році.
У 1409 році село знаходилось під владою Амбруш долгани.
Рід долгани досить довго володів поселенням. За однією
версією село отримало свою назву від назви роду «долгани»,
проте інша версія стверджує зворотнє – назву поселення було
використано в якості назви роду, таким чином, Довге могло
мати статусом резиденції роду.
Відомо, що у 1418 році в селі налічувалося 23 селянських
дворів і 2 шляхетських будинки. Цим же роком датується згадка
дерев'яної церкви та млину на річці Свинка, а також митниці.
За дозволом угорського короля Матяша I Хуньяді (1443–1490
рр.) у селі будується кам'яний замок. Ймовірно, у письмовому
джерелі був зафіксований факт споруди нового укріплення
на місці більш ранніх укріплень, а не будівництво форпосту
на порожньому місці. У цей період старі дерев'яно-земляні
укріплення були повністю перебудовані та замінені новими
– кам'яними. Так чи інакше, до другої половині XV століття
можна віднести появу в селі перших кам'яних укріплень.
Село було відоме під назвою «Долгойвар». Закінчення
«вар» («var» – у перекладі з угорської буквально означає
«замок» або «фортеця») говорить про наявність у поселенні
укріпленого форпосту.

У 1471 році Долгани переметнулися в опозицію по
відношенню до існуючої королівської влади і тим самим
поставили себе і свої володіння під удар. За іронією долі
король Матяша I Хуньяді, що дав дозвіл на споруду кам'яного
форпосту, видав королівський указ, згідно якого форпост
повинен бути зруйнований протягом 25 днів. Ситуація, в якій
опинився замок, дуже незвичайна, адже від моменту зведення
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кам'яних укріплень і до моменту їх повного знищення пройшло
трохи більше 10 років.
Можна припустити, що після руйнування форпост недовго
стояв у руїнах, оскільки місцеве населення розбирало руїни і з
них будувало свої хати. А нова споруда на місці замку з'явилася
лише через 240 років, коли нові власники села почали тут
зводити укріплений палац.
Сьомого червня 1703 року поблизу села відбулася битва між
півтора тисячним загоном куруців очолюваних Томашем Есе
та імператорськими солдатами. Погано озброєні повстанці
в цьому бою були розгромлені. Це один із ранніх епізодів
масштабної і тривалої війна проти Габсбургів, яку очолив
Ференц II Ракоці (1676–1735 рр.). Повстання вирувало до
24 червня 1711 року, коли австрійським військам був зданий
останній і найважливіший оплот повстанців – Мукачівський
замок. У 1902 році у Довгому, на братській могилі, де покоїться
прах 50 куруців, було зведено пам'ятник полеглим бійцям.
Граф Ласло Телекі, який брав активну участь у придушенні
повстання Ференца II Ракоці, в нагороду за вірну службу
отримав від австрійського імператора величезні володіння в
районі Довгого. Село залишалося під владою роду Телекі до
1920 року. Основні володіння графського роду перебували в
Трансільванії, проте віддалене від батьківщини графа село не
залишились без уваги свого нового власника.
У 1712 році Ласло Телекі починає будівництво палацового

комплексу в Довгому, використавши для будівельного
майданчика зруйнований форпост. Припускають, що збережена
частина зруйнованого замку в другій половині XV століття
могла бути включена до структури нових будівель (особливо
велика ймовірність збереження фрагментів підвальних
приміщень старого замкового комплексу). Комплекс палацу
формувався протягом всього XVIII століття.
У цей період було побудовано житловий корпус (на першому
етапі будівництва навкруги палацу не було укріплень). Житлова
будівля прямокутної форми, одноповерхова, садибного типу.
Корпус увінчує чотирьохскатний дах із заломом. Головний
фасад прикрашає ризаліт і пілястри, великі прямокутні вікна
палацу обрамлені лиштвами.
У середині XVIII століття садиба була обнесена кріпосними
стінами, які оточували квадратну територію внутрішнього
двору. Матеріалом для будівництва стін слугував камінь.
Основне житлове приміщення було включено в оборонний
периметр – до південно-західної і північно-східної стіни
палацового корпусу долучилася кріпосна огорожа. Будівлі
комплексу зайняли майданчик розмірами 70 х 80 метрів. Кути
кріпосного квадрата посилили вежами, а в стінах прорізали
бійниці. Одноярусні вежі були перекриті восьмигранними
шатровими дахами.
Будівництво надбрамної (п’ятої за рахунком) башти було
завершено в 1774 році. Ця вежа розмістилася по центру
південно-західної стіни укріплень. Надбрамна вежа була
двоярусною в плані, перекрита восьмигранним шатровим
дахом. З внутрішнього двору на другому ярусі вежі був
влаштований невеличкий портик, що спирався на дві колони.
Були зведені два одноповерхові господарські корпуси.

Один з них прибудували до північно-східної оборонної стіни,
другий (адміністративний) винесли за межі садиби. Комплекс
палацових споруд оточили невеличким парком.

У 1798 році остаточно склався ансамбль палацу-фортеці.
Незважаючи на пізній період будівництва укріплень,
комплекс досить точно повторював структуру більш ранніх
середньовічних регулярних замків. Чотирикутник стін,
посилений кутовими вежами, надбрамна башта, палац,
який долучився до оборонного периметру – всі ці риси
можна знайти у багатьох укріпленнях більш раннього
періоду. Можливо, саме середньовічні твердині надихали
будівельників палацу в селі Довгому.
Починаючи з другої половини XIX століття укріплений палац
володів статусом символу села та мав свій герб: на червоному
тлі – замок з воротами і трьома вежами (одна з них надбрамна),
увінчаних флюгерами.
У квітні 1920 року село Довге зайняли війська Румунії, а
влітку цього ж року село увійшло до складу Чехословаччини.
У ході цих подій, рід Телекі втратив владу над своїми
володіннями в цьому районі.
За Радянської влади в приміщенні палацу розмістився
туберкульозний диспансер районного значення та лікарнясанаторій обласного значення для хворих на кістковий
туберкульоз. З цього моменту і аж до сьогоднішнього дня (тобто
вже понад 50 років) палац займає тубдиспансер.
З 2000 року неодноразово піднімалося питання про
те, щоб перенести тубдиспансер з палацу куди-небудь за
межі населеного пункту. З одного боку у місцевої влади є
зацікавленість у підвищенні туристичної привабливості об'єкта,
з іншого боку мешканців села вже давно турбує вкрай невдале
розташування тубдиспансеру. Проте кожного разу питання
про перенесення тубдиспансеру знімалося з порядку денного,
оскільки перевезти пацієнтів нікуди, а на будівництво нової
будівлі коштів немає. Примітно, що нащадки роду долгани,
що живуть в наші дні закордоном, неодноразово викликались
допомогти відродити пам'ятник, проте, судячи з усього, їх
наміри грузли в бюрократії – тубдиспансер залишався на своєму
місці і тому жодні реставраційні роботи там не проводились.
Оскільки на території палацу ніколи не проводили
ґрунтовних розкопок і досліджень, то поки складно сказати,
чи збереглися тут які-небудь залишки замку XV століття. Деякі
дослідники вважали, що в підвалах палацового комплексу
збереглися фрагменти стін старого замку. Однак оскільки немає
точних підтверджень існування саме на цьому місці замку, то це
припущення відноситься до категорії недостовірних.
Комплекс укріпленого палацу XVIII століття зберігся
досить добре – вціліли всі його ключові будови (житлові та
господарські корпуси, стіни, башти і навіть парк). Проте всі ці
будови потребують реставрації. Однією з основних проблем
пам'ятника було і залишається розміщення в його стінах
тубдиспансеру. Оскільки комплекс палацу використовується
в медичних цілях, тут не можуть розпочати проведення
реставрації, щоб у підсумку підвищити привабливість цього
пам'ятника та врятувати його від поступового руйнування.

В університеті відбулася персональна виставка картин Івана Романюка
І. Романюк на
родився 14 трав
ня 1942 року на
Івано-Франків
щині. У 1965 році
закінчив Мука
чівське педагогіч
не училище, після
чого назавжди
залишився в Му
качеві.
Згодом
отримав вищу іс
торичну освіту і
закінчив Москов
ський Народний університет, факультет
«Станковий живопис» (заочно).
З 1984 року і до пенсії працював викладачем
образотворчого мистецтва в Мукачівському
педагогічному училищі. Брав участь у міських, обласних та республіканських виставках,
зокрема, у 1995 році мав персональну
виставку в Мукачівській міській галереї.
У 2004 році відбулась виставка Івана
Васильовича, як претендента до вступу в
Національну спілку художників України, в
Закарпатській спілці художників у м. Ужгород. У тому ж році прийнятий у члени
Національної спілки художників України.
Багато його робіт знаходиться в
приватних колекціях України та за її межами.

за допомогою пензля передав любов до свого краю.
Ректор Київського університету права, професор,
заслужений юрист України
Ю. Бошицький у свою чергу відзначив, що загальноуніверситетський проект
адресований
студентам,
та тим хто не байдужий
до творів мистецтва. Метою проекту є духовне
збагачення та залучення
с т уд е н т с ь ко ї
молоді до перПід час відкриття виставки в холі університету
лин сучасного
У рамках загальноуніверситетсько- українського мистецтва,
го проекту «Інтелектуальна влас- що сприяє поглибленню
ність України – перлини сучасного духовності,
збагачення
живопису для студентської молоді» ерудиції та компетенту КУП НАНУ відбулась презентація ності майбутніх юристів.
персональної виставки картин «Моє До вітального слова таЗакарпаття» відомого на Закарпатті кож приєдналися: К. Іохудожника Івана Романюка – члена На- неску – Надзвичайний і
ціональної спілки художників України. Повноважний Посол РуНе залишили байдужими відвідувачів мунії в Україні; Ю. Карвиставки такі його роботи, як: «Окраї- мазін – народний депутат
на села Кольчино», «Зима в Карпатах», України 4-х скликань, го«Церква села Чорноголова», «Осінній лова Партії захисників Вітдень», «Ріка Визниця», в яких митець

чизни; М. Пура – аташе Посольства
Ісламської Республіки Іран у Києві; І. Вихованюк – директор Кардіологічної клініки «Серце і судини»,
професор.На знак вдячності авторові чудових пейзажів та натюрмортів
І. Романюку було вручено Подяку.
Колектив Київського університету
права НАН України висловлює щиру
подяку ректорові КУП НАНУ, професорові Ю. Бошицькому та художнику
І. Романюку за свято розмаїття барв і
краси.
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Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні:
Збірник
матеріалів
IV
Всеукраїнської наук.-практ.
конференції від 19 квітня 2013
р., м. Рівне / Національна академія наук України, Київський
університет права; [редкол.:
Ю.С. Шемшученко, Ю.Л.
Бошицький, О.В. Чернецька та
ін.]. – К.: Вид-во Ліра-К, 2013. – 445 с.
У збірнику матеріалів IV Всеукраїнської
науково-практичної конференції опубліковані
статті та тези, присвячені теоретичним та практичним питанням сучасного стану правотворення в Україні. Мета конференції, як усіх
наукових заходів, що відбуваються в Київському
університеті права НАН України – об’єднання
творчого потенціалу представників вузівської
та академічної юридичної науки щодо обговорення сучасного стану та проблем правотворення. Актуальність теми конференції зумовлено соціально-економічними перетвореннями, що відбуваються в державі, зокрема, конституційними реформами.
Видання рекомендується для науковців у
галузі права, викладачів вищих навчальних
закладів, аспірантів, магістрів, студентів та
всіх тих, хто цікавиться проблемами сучасного стану та подальшого розвитку правотворення в Україні.
Мала енциклопедія міжнародного права / За заг. ред.
проф. Ю.Л. Бошицького; НАН
України, Київський університет права. – Київ: Вид-во
європ. ун-ту, 2012. – 440 с.
В енциклопедичному виданні
наведені статті, які висвітлюють основні поняття теорії міжнародного
права, що стосуються його принципів, джерел
та галузей, з урахуванням здобутків зарубіжної та вітчизняної доктрини міжнародного
права, аналізу Статуту ООН, міжнародних
договорів та нормативно-правових актів
України. Особлива увага приділена співвідношенню міжнародного та внутрішньодержавного права, механізмів імплементації міжнародного права, розкривається зміст основних
інститутів міжнародного права, детально
висвітлена міжнародно-правова регламентація території та населення.
Розрахована на працівників органів державної влади, науковців, юристів–практиків,
викладачів та студентів, а також читачів, які
цікавляться питаннями міжнародного права
та міжнародних відносин.

АДВОКАТИ ДЛЯ БРАТІВ НАШИХ МЕНЬШИХ
У Швейцарії працює єдиний у країні
адвокат, котрий спеціалізується на
юридичній підтримці братів наших менших.
Юрист Антуан Гетчел, котрий проживає в
Цюріху, – великий друг тварин. У 2008 році.
серед його клієнтів було 138 собак, 28 тварин
з ферм, 12 кішок, 7 кроликів, 5 баранів і 5
птахів – про що він сам розповів журналістам
газети «Tribune de Genиve».
Наприклад, він захищав баранів,
позбавлених жолоба з питною водою, свиней,
що живуть у тісному загоні, корів, яких не
випускають взимку зі стійла, і навіть домашню
рептилію, що засохла до смерті через
недбалість господарів. Останньою справою,
над якою працював адвокат, став процес
стосовно чоловіка, котрий утримував 90 собак
у поганих умовах. Вона завершилася мирною
угодою, за якою собачник повинен тепер
заплатити штраф.
А. Гетчел приступає до роботи, коли
Кантональна ветеринарна служба чи приватна
особа звертається до Федерального
кримінального суду зі скаргою про жорстоке
поводження з братами нашими меншими. У
цьому випадку тут діє закон про захист тварин.
Як і при розслідуванні злочинів, жертвами
яких є люди, юрист вивчає показання, викликає
свідків, цікавиться думкою експертів. Його
гонорари становлять 200 франків (€160) за
годину, плюс оплата помічниці 80 франків
(€64) за годину. Ці витрати бере на себе
держава. «Це той мінімум, який отримує і
адвокат, котрий «безкоштовно» захищає
людину, тобто його послуги оплачують
соціальні служби. Функція захисника тварин
приносить моєму кабінету приблизно третину
доходу. В основному я займаюся тим, що
роблять більшість адвокатів: справами про
розлучення, спадок...».
У А. Гетчела вдома немає ні кішки, ні
собаки, до того ж він переконаний
вегетаріанець, але при цьому понад 20 років
вивчає спеціальну літературу, тонкощі
юриспруденції, щоб визначити юридичний
статус тварин, на який він спирається у своїй

роботі. Адвокат виступає за те, щоб живі
істоти не сприймалися людьми як об’єкти.
Прикметно, що обвинувачений у поганому
поводженні з домашніми вихованцями може
взяти в суді іншого адвоката, який, будучи
професіоналом, здатний вплинути на рішення

Цікаві закони
минулого

закон не розповсюджується на всіх
громадян Афін без виключення, або що
він вступає в суперечність із вже
існуючим законом.
У часи царя Солона в Афінах діяв
закон, за яким громадянин, який під час
міжусобиць не зайняв позицію тієї чи
іншої партії, був позбавлений
громадянських прав. Солон хотів, щоб
громадяни не ставились байдуже до
спільної справи, чекаючи, хто переможе.
Солон увів в дію закон, яким відмінив
звичай давати посаг. За його думкою,
шлюб не повинен бути прибутковим
підприємством, а життя чоловіка з
дружиною повинно мати на меті
народження дітей, радість та любов.
Відповідно до афінських законів
хабарник карався смертю або штрафом
у десятикратному розмірі отриманого
хабара, і так, як і той, хто дав хабар, –
позбавленням громадянських прав та

Серія публікацій «Цікаві закони» знову
повертається в правове минуле людства.
Давня Греція завжди надихала
шанувальників античності, вважаючи
цей час золотим віком людства. Дійсно,
зразки
літературних
творів,
скульптури, архітектури давніх греків
являють собою височайші злети
людського духу. Не менш цікавими є
збережені дані про правові основи
античного суспільства.
У давній Афінській державі будь-який
громадянин мав право запропонувати
проект нового закону, попередньо
представивши його на загальний розгляд
та обговорення. Але автор ніс
кримінальну відповідальність, включно
до смертної кари, якщо виявлялось, що

суддів на користь свого клієнта. «Деяких
власників я б охоче відправив до в’язниці, але
ж звичайно на строк набагато менший, ніж за
інші злочини», – зізнається А. Гетчел.
А ось, наприклад, в Швеції, адвокатів для
тварин немає, але натомість влада сама
переймається належним утриманням тварин.
Так,
Муніципалітет міста Гетеборга
зобов’язав адміністрацію місцевого нічного
клубу потурбуватися про здоров’я
акваріумних рибок.
Як пише газета «The Lokal», фахівці
вирішили, що гучна музика негативно
впливає на цихлід, яких тримають в
акваріумах клубу. Такого висновку дійшли
представники адміністрації регіону та
місцеві юристи, котрі оглянули приміщення.
Вони встановили, що гучність музики деколи

Кросворд
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конфіскацією майна.
У Давній Спарті голосування
проводилось таким чином: натовп на
майдані криком проводив обрання
посадових осіб: за кого кричали
голосніше, той вважався обраним.
Поруч у хатині було замкнено декілька
чоловіків, які повинні були відмічати
по порядку силу крику (не знаючи,
звичайно, за кого голосують). Після
«голосування» «експерти» зіставляли
силу крику з порядковими номерами
тих, хто балотувався.
Спартанський цар Лікург був першим
законодавцем загальної зрівнялівки: він
наказав усім збиратися на спільні
трапези в своєрідних їдальнях, їсти
однакові страви, а з метою позбавити
громадян прагнення до розкоші та
багатства, заборонив даремні ремесла
та використання прикрас, у тому числі
прикрашання осель.

По горизонталі:
4. Масовий вияв невдоволення кимсь, чимсь, протесту проти чого-небудь або
кого-небудь. 7. У дореволюційній Росії – одиночна камера для ув’язнення у
фортеці, цитаделі. 9. Взаємне зобов’язання, письмова або усна угода про права
та обов’язки між державами, установами, підприємствами та окремими
особами. 10. Невелика музична п’єса, що виконується як урочисте привітання
під час вшанування, вручення нагород. 11. Той, хто здійснює смертні вироки або
тілесне покарання, тортури. 12. «Борець» з добром. 13. Багатство, розкіш,
пишнота, розраховані на вражаючий ефект. 14. В Англії та до революції 1848
року у Франції – звання представника вищого прошарку суспільства. 15. У
Давній Русі – переписувач князівської канцелярії, у Російській державі 15–17 ст.
– значний урядовець. 19. Пеня, що наростає у разі прострочення взятих
зобов’язань. 20. У дореволюційній Росії – податок державі, подать поміщикові,
стягувані з кожної душі податного стану. 22. Складноскорочене слово, утворене
з початкових складів або перших літер слів словосполучення.

По вертикалі:

.
По вертикалі: 1. Сателіт. 2. Суд. 3. Індосат. 5. Канцелярист. 6. Відкликання. 8. Тур. 9.
Дим. 14. Потреба. 16. Кулуари. 17. Лот. 18. Гап. 21. Гід.

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

сягає 100 децибелів, тоді як за правилами
утримування тварин, вона повинна становити
не більше ніж 65.
У свою чергу в закладі заявили: коли в
клубі лунає музики, цихліди перебувають в
іншому приміщенні й вона їм не заважає.
Проте в правлінні підкреслили, що
адміністрація закладу все ж таки повинна піти
на поступки: або переселити риб в інший
акваріум, або вмикати музику не так гучно.
Якщо клуб порушить розпорядження, його
можуть позбавити права утримувати рибок.
В Україні також нещодавно громадськість
встала на захист фауни: на початку року у
величезному акваріумі торговельного центру
Ocean Plaza акула – Великий Джон плавала
із закривавленими носом та хвостом. Ці
подряпини, на думку відвідувачів, могли
з’явитися від ударів у скло, коли риба
розверталася під час руху через затісний для
неї акваріум.
Несприятливі умови утримання, стан
здоров’я та можлива загибель акули активно
обговорювалась у соціальних мережах,
засобах масової інформації, всіма
відвідувачами Ocean Plaza, особливо після
того, як акула опустилась на дно акваріума та
майже не рухалась, адже відомо, що акули
повинні постійно рухатись: за рахунок руху
створюється інтенсивна циркуляція води, що
омиває зябра, що забезпечує дихання тварини.
Надзвичайно занепокоєні станом Джона були
маленькі кияни, блогери та користувачі
соцмереж. Після низки повідомлень від
дирекції, що акулі нічого не загрожує, вона
таки зникла з акваріума – за деякими
припущеннями, тварина просто померла, за
версією дирекції торгового центру – її
передали в інший, більш просторий акваріум
за кордоном. Але в це щось мало віриться…
Мабуть, Україні, де життя людей ціниться
менше, ніж життя кішок у Британії, потрібно
пройти ще великий шлях, щоб усвідомити –
саме життя є цінним для Всесвіту.

1. Держава або уряд, формально незалежні, але фактично підлеглі іншій
державі або урядові. 2. «Неправий… – гірше розбою» (прислів’я). 3. Особа,
якій передаються цінні папери за передавальним написом. 5. Дрібний
службовець відділу установи, який веде діловодство (заст.). 6. Позбавлення
повноважень (депутатів, послів та ін.). 8. Туристична подорож за визначеним
маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг.
9. Податок, що нараховувався у Давній Русі залежно від кількості печей та
димарів у господарстві. 14. Необхідність у кому-небудь, чому-небудь, що
вимагає задоволення. 16. Приміщення (бокова зала, коридор) у громадських
будівлях (парламентах, театрах та ін.) для відпочинку, а також для неофіційних
зустрічей, обміну думками тощо. 17. Одиниця виміру партій товарів та
біржових угод. 18. Різке зниження або підвищення ціни біржового товару в
межах біржового дня. 21. Провідник–професіонал, який супроводжує туристів
і знайомить їх з визначними пам’ятками місця.
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