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

нутої молоді. Ми впевнено крокуємо
вперед у пошуках інноваційних шляхів
розбудови національної системи освіти та подальших освітніх реформ і
наукових звершень.
Хочу висловити слова щирої вдячності всім, хто присвятив
своє життя розбудові
Київського університету
права НАН України та
відповідальній освітянській справі, за самовіддану працю на благо університету, за виховання
молодого
покоління.
Адже саме ви сприяєте
формуванню майбутніх
юристів, від яких залежить завтрашній день
нашої держави.
Вірю, що разом ми
зможемо реалізувати
важливі завдання, що стоять перед
сучасною українською юридичною
освітою та наукою. Тож бажаю вам
міцного здоров᾽я, натхнення, впевненості у власних силах, віри у свою
країну, у свій шлях до кращого майбутнього!
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Розбудова сучасної України неможлива без її динамічного економічного, наукового та соціально-культурного розвитку. Такий розвиток,
як правило, максимально спирається
на створення, впровадження та використання в господарській та соціальній інфраструктурі різнопланових
об’єктів інтелектуальної власності.
Досвід країн із розвиненою економікою підтверджує, що інтелектуальна
діяльність, новаторство та креативність технічних рішень визначають
ЮрІй Бошицький —
стратегію і тактику стрімкого і компректор Київського університету
лексного розвитку держави, її висоправа НАН України, професор,
кий технічний рівень виробництва,
заслужений юрист України
інтеграцію науково-технологічної
складової промисловості.
Ефективна національна інноваційна система розвитку
країни, технологічна модернізація національної економіки
сприяє підвищенню конкурентоспроможності нашої держави.
Для цього необхідно вдосконалити ринок прав на результати
інтелектуальної діяльності, державну систему правової охорони
інтелектуальної власності та перетворити науковий потенціал
країни в дієвий ресурс економічного зростання.
Визнання інтелектуальної діяльності такою, яка забезпечує
успішний розвиток усіх інших форм суспільно-корисної
діяльності, зумовлює необхідність зосередити державні
можливості (творчий потенціал, матеріальні ресурси, кошти
тощо) на всебічному розвитку інтелектуальної діяльності.
Порушення прав інтелектуальної власності сьогодні
шкодять не тільки підприємцям і окремим громадянам, вони
негативно впливають на економічний розвиток нашої країни,
знижуючи її інвестиційну привабливість. Однак важливим є
не лише створення високоякісної продукції, а й доведення до
споживача її цінності, високої якості, відмінних, порівняно
з аналогічними продуктами, ознак, а засобами для цього
виступають різні об’єкти промислової власності. У цій сфері
Україна ще не використала всі можливості для досягнення
потрібних результатів. Це пов’язується як з недостатньою
кількістю фахівців у галузі, так і відсутністю спеціальних
знань окремих державних службовців, співробітників органів
слідства, суду, прокуратури, митних органів тощо. Все це
потребує вдосконалення освіти у сфері інтелектуальної
власності, розширення її можливостей, введення відповідних
курсів до обов’язкової програми системи вищої освіти в Україні.
Поглиблення освіти у сфері інтелектуальної власності
спонукало вищі навчальні заклади вводити додаткові спецкурси
і запровадити відповідні спеціалізації для спеціалістів та
магістрів на економічних та правових спеціальностях. Одним
із ефективних шляхів підготовки фахівців високого рівня, які
мають не лише теоретичну підготовку у сфері інтелектуальної
власності, а й здатні реально виконувати завдання з ефективного
захисту та протидії порушенням, є магістерські програми.
У межах цих програм є змога підготувати певну кількість
фахівців, які матимуть теоретичну підготовку й практичні
навички у сфері захисту інтелектуальної власності. Зокрема,
це підготовка документів до різних органів та організацій,
обрання серед різноманіття форм та способів захисту
найефективніших, формування стратегії протидії порушенням
з боку недобросовісних конкурентів. Ці якості характеризують
фахівця у сфері інтелектуальної власності, який відповідає
сучасним вимогам та буде затребуваний на ринку праці.
Необхідність удосконалення освіти у царині інтелектуальної
власності безпосередньо пов’язується з інноваційним
потенціалом української економіки, а правовий захист у цій
сфері повинен удосконалюватися настільки швидко і бути
настільки універсальним, щоб відповідати новим сучасним
вимогам розвиненої, наукомісткої економіки, що є одним із
пріоритетних напрямів діяльності держави відповідно до
Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки».
Наша країна зацікавлена у прогресивній, динамічній
підготовці висококваліфікованих працівників у даній галузі,
які задовольнять потребу у профільних спеціалістах. Потреби
економіки ставлять перед вищою освітою вимогу підготовки
спеціалістів, здатних практично та ефективно виконувати
поставлені завдання. Сучасна система освіти орієнтується на
входження в єдиний світовий та інформаційний простір, чому
сприяє і запровадження Болонської системи при підготовці
фахівців у вищих навчальних закладах. Це завдання для кожного
вищого навчального закладу, який відповідає тенденціям
світового і українського ринку. Таке завдання може бути
вирішено виключно через запровадження комплексного підходу
до вивчення спеціальних дисциплін, поєднання теоретичних
знань майбутніх експертів з практичними навичками в цій
роботі, практикою як прикладною, так і педагогічною.
На державному рівні вперше обов’язкове вивчення
дисципліни «Інтелектуальна власність» було запроваджено
для спеціалістів та магістрів у 2005 році відповідним Наказом
міністерства освіти та науки України. Вивчення цієї дисципліни
мало на меті забезпечення інтелектуального і соціального
розвитку особистості шляхом навчання основам правових та
економічних аспектів інтелектуальної власності. Такий зв’язок
економічних та правових основ у межах одного навчального
курсу ще більше підкреслює роль та значення економічної
складової об’єктів інтелектуальної власності, відзначає їх
цінність для людства і економіки держави зокрема.
Освіта у сфері інтелектуальної власності стикається з
проблемою недостатньої інформаційної роботи на державному
та регіональному рівнях щодо важливості, актуальності
та практичної необхідності у фахівцях цієї кваліфікації.
Відповідна роз’яснювальна робота через проведення круглих
столів, конференцій, інформаційне забезпечення діяльності
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правоохоронних органів щодо розкриття злочинів у галузі
інтелектуальної власності, повідомлення про економічну
вигоду від такої діяльності привернули б увагу абітурієнтів,
школярів випускних класів, студентів та широких громадських
кіл щодо важливості та перспективності цього напряму.
До того ж, запровадження відповідних ознайомчих курсів
у спеціалізованих школах гуманітарного спрямування, у
професійно-технічних навчальних закладах, наприклад,
«Введення в інтелектуальну власність», сприятиме ідеї
пропагування цього напряму освіти та залучення широких кіл
до вдосконалення своїх знань у цій галузі.
Вища освіта у царині інтелектуальної власності користується
попитом серед тих, хто у своїй практичній діяльності потребує вдосконалення знань та навиків. Студентами відповідних
магістерських програм стають переважно працівники митних
органів, слідчих управлінь, судів, прокуратури, міліції, тобто
представники державної служби, на яких безпосередньо покладені обов’язки захисту таких прав від порушень і протиправних
посягань. Для вивчення цим категоріям працівників пропонуються такі дисципліни: особливості кваліфікації злочинів у
сфері інтелектуальної власності, методика розслідування справ
у сфері інтелектуальної власності, порушення правил перетину
об’єктів інтелектуальної власності через митний кордон, процедура адміністративного розгляду порушень, основи криміналістичних досліджень злочинів у сфері інтелектуальної власності,
основи судової експертизи у сфері інтелектуальної власності,
інтелектуальна власність в інноваційній діяльності, набуття
прав інтелектуальної власності, міжнародне співробітництво у
сфері охорони прав інтелектуальної власності, порівняльне право інтелектуальної власності.
Спеціалізація «Інтелектуальна власність» набуває
популярність
серед практиків, юристів, адвокатів, які,
працюючи самостійно або у складі адвокатських об’єднань чи
патентно-юридичних фірм, виконують роботу щодо захисту
прав на об’єкти інтелектуальної власності, представляючи
інтереси окремих юридичних та фізичних осіб. Як правило,
у справах з питань захисту прав інтелектуальної власності за
представництво беруться працівники патентних підрозділів
підприємств, які не мають спеціальної освіти у сфері
інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що вони добре
обізнані у фактичних обставинах справи, технічних питаннях
об’єкта промислової власності, однак відсутність у них
спеціальних юридичних знань ставить під сумнів ефективність
реалізації прав інтелектуальної власності.
Зазначена спеціальність передбачає можливість вивчення
дисциплін іншого спрямування, як то трансфер технологій,
економіка інтелектуальної власності, право інтелектуальної
власності в мережі Інтернет, управління інтелектуальною
власністю, правова охорона прав на винаходи та корисні
моделі, охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної
власності, договори в праві інтелектуальної власності, патентна
інформація, інтелектуальна власність в інноваційній діяльності,
патентування за кордоном, набуття прав інтелектуальної
власності, розпорядження правами інтелектуальної власності,
захист інтелектуальної власності.
Перед вищим навчальним закладом, що запроваджує
навчання фахівців з питань інтелектуальної власності,
постає важливе завдання з розробки навчально-методичного
забезпечення, яке повинно відповідати як основним напрямам
розвитку інтелектуальної власності, так і мати чітке розуміння
про навички та вміння, якими повинен володіти спеціаліст,
отримавши таку освіту. А формування переліку професійних
навичок випускників дозволяє, відповідно, сформувати перелік
дисциплін навчального плану, які б забезпечили їх опанування
і здобуття студентами. Крім теоретичної підготовки, фахівець з
питань інтелектуальної власності повинен отримати практичні
навички щодо здійснення таких видів діяльності.
Діяльність щодо отримання та підтримання чинності прав
промислової власності: подання заявок, ведення ділової
переписки з патентним відомством; супроводження процедури
експертизи, підтримання чинності патенту тощо. Формою
здійснення такої діяльності є складання юридичних документів
і їх подача до патентного відомства в термін і в порядку,
встановленому нормативними актами.
У межах магістерської програми «Інтелектуальна
власність» студенти отримують знання та практичні навички
з питань процедури передання майнових прав інтелектуальної
власності, специфіки захисту прав суб’єктів інтелектуальної
власності від протиправних посягань з боку третіх осіб. Вони
знайомляться з основними видами порушень авторського права
та права промислової власності, вчаться аналізувати практичні
ситуації, знайомляться з судовою практикою вирішення спорів.
Формування у студентів системи знань про неюрисдикційні
форми захисту, самозахист та способи відновлення порушених
прав сприяє формуванню аналітичних навичок щодо обрання
ефективної, комплексної стратегії захисту та забезпечення її
виконання.
Особливістю
підготовки
магістрів
з
напряму
«Інтелектуальна власність» є її зв’язок з економічними
дисциплінами. До галузевого стандарту включені такі
дисципліни, як: економіка інтелектуальної власності, маркетинг
інтелектуальної власності, управління інтелектуальною
власністю. Такий підхід формує у студентів уявлення
про інтелектуальну власність як цінне джерело доходів.
Використання таких об’єктів в економіці, необхідність захисту і
комерціалізації інтелектуальних продуктів діяльності ринкових
суб’єктів, вимагають детального вивчення економічної вигоди
результатів такого впровадження. Правове забезпечення цих
процесів як на рівні окремих підприємств, так і на рівні регіонів,
на національному рівні потребують належного юридичного
супроводу процесу набуття та обігу прав на ці об’єкти. З
позицій економічної ефективності сукупність вмінь і навичок
з пошуку та відбору ідей, які могли б сприяти комерційному
успіху нового товару на ринку, є вкрай важливими в практичній
роботі.

Формування системи теоретичних та практичних знань у
галузі правової охорони інтелектуальної власності, оволодіння
методами оцінки вартості прав на об’єкти права інтелектуальної
власності, управління правами інтелектуальної власності,
їх передачі, а також захисту прав інтелектуальної власності
дозволить студентам використовувати свої знання на практиці.
Серед таких практичних навичок особливо цінним видається
вміння проводити ефективну економічно-вигідну діяльність,
спрямовану на отримання прибутку від використання об’єктів
інтелектуальної власності, розумно використовувати вітчизняні
та міжнародні закони і правові акти для перетворення
інтелектуальної власності в потужний інструмент фінансового
успіху та економічного зростання нашої держави.
Усвідомлення принципів управління інтелектуальною
власністю, оволодіння методами формування портфеля
інтелектуальної власності та проведення технологічного аудиту,
формування ресурсів фінансового забезпечення інноваційної
діяльності дозволяють ефективно використовувати в
господарському обігу об’єкти інтелектуальної власності.
Україна має у своєму розпорядженні чималий потенціал
об’єктів інтелектуальної власності, проте значно поступається
розвинутим країнам у їх комерційному використанні. Для
подолання відставання об’єкти інтелектуальної власності
активно вводяться в цивільний обіг, що часто супроводжується
переміщенням їх через митний кордон. Випускник магістерської
програми отримує ґрунтовні знання про нормативно-правове
регулювання порядку переміщення товарів, що містять у собі
об’єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон,
визначення ефективних заходів, спрямованих на призупинення
та запобігання переміщенню контрафактної продукції та інші
порушення прав інтелектуальної власності при переміщенні
через митний кордон. Ознайомлення з митним реєстром та
порядком внесення до нього даних про той чи інший об’єкт
інтелектуальної власності дозволяє своєчасно запобігти
незаконному ввезенню товарів на територію України.
Важливою навичкою для фахівців із цього напряму є вміння
розмежовувати кримінальну, адміністративну, цивільну
відповідальність за порушення прав на такі об’єкти, що
повинно відобразитись у кваліфікації злочинних дій порушника
і встановлення статті, за якою порушника слід притягти до
кримінальної відповідальності. Формування навичок і вмінь
до розмежування простого і кваліфікованого складу злочинів
безпосередньо пов’язується зі здатністю студентів здійснити
попередню оцінку завданих збитків, що впливає на кваліфікацію
злочинних дій. Важливою складовою вивчення цього напряму
юридичних досліджень є аналіз судової практики.
Неможна недооцінювати роль міжнародного співробітництва
в галузі інтелектуальної власності. Тому важливого значення у
розвитку освіти в цій сфері набуває вивчення міжнародного
досвіду підготовки відповідних спеціалістів. Значне сприяння
цьому процесу здійснює Всесвітня організація інтелектуальної
власності, що вперше запровадила систему дистанційної освіти
у сфері інтелектуальної власності. Така система, крім очевидних
переваг та економії матеріальних ресурсів, є надзвичайно
ефективною через можливість долучитися до знань у галузі
охорони і захисту інтелектуальної власності, що акумульовані
ВОІВ. Особливого значення дистанційне навчання набуває в
тих країнах, де розвиток законодавства у галузі інтелектуальної
власності перебуває не на найвищому рівні. Такий вид навчання
дозволяє громадянам долучитись до найкращих досягнень
сучасного права інтелектуальної власності і стати фахівцем
міжнародного рівня навіть за відсутності в державі походження
відповідних для цього передумов. Слід зазначити, що
дистанційна освіта є доступною для широких верств населення
і дозволяє студентам працюючи поєднувати її з роботою чи з
навчанням в інших навчальних закладах.
Здійснення освітнього процесу у напрямі інтелектуальної
власності неможливе без сучасних новітніх технологій в освіті,
що передбачає розроблення системи контролю та стимулювання
навчання студентів, постійне впровадження нових та
ефективних засобів навчання, розширення інформаційної бази,
доступ студентів до системи Інтернет як джерела інформації,
постійне вдосконалення контролю за самостійною роботою
студентів, широке використання комп’ютерної техніки та
сучасних інформаційних технологій, створення електронної
бібліотеки та поповнення її бази, впровадження нових форм
та методів навчально-виховної роботи серед студентської
молоді, надання великого значення фізичному розвитку та
оздоровленню студентського загалу.
Працевлаштування майбутнього фахівця залежить від
ступеня його компетентності, готовності до роботи в сучасних
умовах. У період світових інформаційно-глобалізаційних
процесів гостро постає потреба не тільки у підготовці
висококваліфікованих фахівців, озброєних сучасними знаннями,
а й спеціалістів, які б на належному рівні володіли знаннями
з проблемних питань розвитку інституту інтелектуальної
власності, впровадження результатів інтелектуальної діяльності
в інноваційну сферу, охорони прав на нетрадиційні об’єкти
інтелектуальної власності. Тому здобуття спеціальної освіти
в галузі інтелектуальної власності повинно мати як наслідок
підготовку таких фахівців, які могли б високопрофесійно
виконати завдання захисту об’єктів інтелектуальної власності з
урахуванням сучасних вимог.
На даному етапі розвитку правовідносин щодо об’єктів
інтелектуальної власності слід посилити вимоги до спеціалістів,
які здобувають освіту в галузі інтелектуальної власності, через
введення обов’язкової процедури попереднього стажування, що
дасть змогу кандидату ознайомитися із практичною стороною
роботи. Пропозиції на ринку освітніх послуг з підготовки
фахівців з інтелектуальної власності створили передумови
для збільшення державного замовлення на підготовку таких
спеціалістів із числа працівників центральних та місцевих
органів виконавчої влади, суддів, працівників правоохоронних
органів, підприємств, установ та організацій державної
форми власності. Поряд із цим зростає увага держави до

проведення наукових досліджень у сфері інтелектуальної
власності. Кількість та якість наукових досліджень, у тому
числі дисертаційних, актуалізують проблему необхідності
виокремлення самостійного напряму (галузі) у межах
юридичної науки та відкриття спеціалізованих учених
рад за відповідною новою спеціальністю. Спеціалізація
юридичної вищої освіти шляхом виокремлення в ній напряму
інтелектуальної власності дасть можливість забезпечити
зв’язок права та економіки, що відповідає вимогам Болонської
системи та, таким чином, сприятиме виконанню одного з
найважливіших завдань держави – розвитку вищої освіти в
Україні загалом.
Враховуючи, що гармонізація українського законодавства
із європейським є об’єктивно необхідною з огляду на
її міжнародні зобов’язання в рамках національних та
міжнародних правових актів, таких як Угода про партнерство
та співробітництво між Україною та ЄС, Закон України
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства ЄС», Угода між Україною та ЄС
про наукове і технологічне співробітництво тощо важливо
знати, які методологічні засади викладання дисципліни
«Право інтелектуальної власності в ЄС», які вона має
специфічні та ключові положення. Так, центральним у
викладенні питань міжнародного співробітництва з права
інтелектуальної власності є розгляд Паризької конвенції про
охорону промислової власності та Бернської конвенції про
охорону літературних творів та творів мистецтва. Крім того,
актуальним питанням вивчення інтелектуальної власності в ЄС
є глибоке дослідження нормативно-правової бази, яка визначає
принципи й механізми захисту її прав, міжнародні системи
реєстрації та класифікації, роль міжнародних організацій:
ВОІВ, ЄС та СОТ у регулюванні інтелектуальної власності, а
також положення, принципи й норми Угоди про торговельні
аспекти права інтелектуальної власності.
Викладання права інтелектуальної власності в
ЄС включає, крім особливостей її національних систем,
комплексне вивчення інструментів його непрямого впливу,
а саме правил конкуренції: практичних питань, пов’язаних із

позовами про контрафакцію, передачею прав, ліцензійними
угодами, зловживанням монопольним становищем на ринку,
розробленням спільної цінової та торговельної політики. Подруге, це інструменти прямого впливу Союзу на національне
законодавство через конвенції, директиви, єдині охоронні
документи тощо.
Варто звернути увагу і на комплексний та системний аналіз
патентів на винахід і всі процедури, що супроводжують його
отримання та реалізацію прав. Поряд із розглядом патентів
та особливостей патентного права, доречно зосередитися і на
торговельних марках. Це стає особливо актуальним у зв’язку з
нещодавнім підписанням Україною угоди про асоціацію з ЄС,
що, з одного боку, відкриває доступ до електронної бази поданих
заявок, а з іншого – змушує вітчизняні компанії здійснити
комплексний аудит належних їм об’єктів інтелектуальної
власності, ініціювати створення нових торговельних марок.
Правова охорона інтелектуальної власності в ЄС
має особливу природу, що виявляється у таких формах
інтеграційних процесів, як, по-перше, гармонізація права, коли
відбувається наближення окремих національних законодавств
країн-членів ЄС (характерна для авторського і суміжних
прав та здійснюється шляхом директив, які кореспондують
акти національного законодавства), а по-друге, уніфікація
права, якій властиве введення єдиного інструменту правової
охорони, що діє на всій території ЄС та при цьому не замінює
національних інструментів захисту (здійснюється шляхом
прийняття регламенту). До речі, друга форма правової охорони
притаманна сфері засобів індивідуалізації учасників цивільного
обороту та виробленої ними продукції, промислових зразків,
селекційних досягнень у рослинництві.
Не дивлячись на поступову гармонізацію норм права, кожна
держава-член прагне, передусім, захистити національних
правовласників, а це апріорі суперечить цілям та правилам
функціонування єдиного ринку. Вочевидь постає проблема
протистояння наднаціональних економічних інтересів та
національних правових принципів. Тому вищевикладені
аспекти дозволяють зробити такі висновки. Так, перш за все,
є потреба створювати при університетах центри наукових

досліджень з проблем права інтелектуальної власності,
посилити роботу над дослідженням широкого кола проблем у
сфері інтелектуальної власності з використанням зарубіжного
досвіду, посилити роботу над підготовкою монографій та
підручників з права інтелектуальної власності.
По-друге, потрібно створити потужний осередок проведення
науково-дослідної роботи з проблем права інтелектуальної
власності, що здійснюють аспіранти, зосередити навколо
університетських досліджень провідних українських науковців
у цій сфері.
По-третє, слід забезпечити підготовку магістрів спеціалізації
«Інтелектуальна власність». Перед випускниками цієї програми
стоятиме завдання подальшого розвитку й удосконалення
системи охорони інтелектуальної власності. Безумовно,
необхідно забезпечити умови мотивації наукового інтересу до
питання розвитку відносин інтелектуальної власності серед
викладачів в університеті.
По-четверте, важливим питанням залишається покращення
економічних показників від впровадження результатів інтелектуальної власності у виробництво. У сучасних економічних та
суспільних відносинах, у процесі виробництва матеріальних
благ все більшого значення набуває впровадження інноваційних засобів виробництва, його вдосконалення із застосуванням
новітніх технологій.
Реформування тільки законодавства у галузі інтелектуальної
власності сьогодні недостатньо. Необхідно створити
сприятливе економічне середовища, яке є можливим завдяки
активному впровадженню результатів інтелектуальної
власності в усі сфери суспільного життя. Це необхідно для того,
щоб об’єкти інтелектуальної власності набували все більшого
економічного значення, активізації експорту української
продукції на світові ринки, привернення уваги до об’єктів
інтелектуальної власності не просто як до нематеріальних
благ, а як до об’єктів, що мають ціннісний зміст, високу
майнову вартість. Реалізація зазначеного вище потребує
більш детального врахування досвіду провідних країн світу,
модернізації освіти у сфері інтелектуальної власності.

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

1 вересня 2014 року в Київському університеті права
НАН України відбулася святкова церемонія посвяти
першокурсників у студенти Київського університету
права НАН України.
Церемонія посвяти у студенти, вже за усталеною
традицією, проходила у Великій залі Київської обласної
державної адміністрації. Для колишніх школярів це
одна з найважливіших подій у житті, адже вони стали
студентами Київського університету права НАН
України.
Приємно, коли добре ім’я і бездоганна репутація
приводять студентів до навчального закладу. Коли,
вступаючи до вузу, молода людина вже переконана, що
саме тут вона не лише здобуде кваліфіковані знання, а й
стане справжнім юристом, непересічною особистістю.
У вітальній промові ректор університету, професор,
заслужений юрист України, заступник голови Союзу
юристів України, відповідальний секретар комісії
Конституційної асамблеї з питань прав, свобод та
обов᾽язків людини і громадянина Ю.Л. Бошицький
наголосив, що саме зараз, коли Україна переживає
найскладніші часи, та на тлі подій, які відбуваються в
нашій країні, перед українськими юристами постають
складні завдання, ефективне вирішення яких надає
можливість реалізувати не тільки суспільно корисні

Першокурсників вітає ректор університету

проекти та ініціативи, але й
впливати на розвиток країни
загалом.
Сьогодні доля України, її
суверенітет та територіальна
цілісність залежать від кожного з
нас. Ми повинні бути, як ніколи,
єдині, організовані, згуртовані та
рішучі.
Зараз
найголовнішим
є
підтримка і допомога хлопцям,
які забезпечують для всіх нас
спокійний сон і можливість не
чути вибухів та пострілів. Ми не
маємо права бути байдужими,
адже всього за якихось 700‒1000 км
гинуть наші земляки.
Привітавши
студентів
із
початком нового навчального року,
ректор зауважив, що Батьківщина

Символічний студентський квиток від
цьогорічних випускників

починається з кожного: від поваги до своїх батьків, до
своїх вчителів, до друзів та колег, від гармонії в сім’ї
до гармонії в суспільстві, де повинні панувати гуманізм,
закон та справедливість. Юрій Ладиславович побажав
усім першокурсникам гідно нести статус студента
Київського університету права Національної академії
наук України. Запевнив, що навіть у такий тяжкий
час на нас у новому навчальному році чекають значні
досягнення та перемоги. Цей рік стане ще одним
кроком уперед щодо зміцнення позицій університету
серед інших вищих навчальних закладів.
Багато теплих слів і побажань було висловлено і
почесними гостями урочистої церемонії.
Чудовим подарунком для всіх присутніх стали виступи
лауреатки міжнародних конкурсів Катерини Коврик,
студентки магістратури КУП НАНУ, стипендіатки
Київського міського голови 2012‒2013 навчального
року, переможниці номінації «Майбутня зірка ‒ 2013»
Юлії Дімітрової, студентів та батьків першого курсу ‒
соло родини Нагорних.
Першокурсники урочисто виголосили «Клятву
студента» та запевнили, що будуть гідно нести звання
Студента Київського університету права НАН України і
докладуть усіх зусиль, щоб стати висококваліфікованими
фахівцями, бути вірними Україні та традиціям КУП

НАНУ. Вручення символічного студентського квитка
стало запорукою майбутнього успіху студентів.
У рамках загальноуніверситетського проекту
«Формуємо бібліотеку зі студентської лави» десятьом
найактивнішим першокурсникам, які зі шкільної лави
мріяли про навчання у Київському університеті права
Національної академії наук України, брали участь
у наукових конференціях, конкурсах університету,
від Юрія Ладиславовича було вручено комплекти
подарункових книг.
На завершення слід зазначити, що Київський
університет права НАН України розвивається і набуває
нових досягнень у підготовці висококваліфікованих
правників для країни. Одним із основних векторів
розвитку Київського університету права Національної
академії наук України та його структурних підрозділів
є міжнародна діяльність, спрямована на забезпечення
інтеграції вишу в міжнародну університетську
спільноту. З огляду на це, ректор КУП НАНУ Ю.Л.
Бошицький для формування професійної юридичної
компетентності студентів постійно розширює географію
провідних юристів-практиків і теоретиків, що мають
досвід наукової діяльності та готові представити
результати роботи студентам КУП НАНУ.

Перші подарунки від ректора

Фото на згадку
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новини наукового життя

У КУП НАНУ вIдбулася І МIжнародна науково-практична конференцIя
«СучаснI виклики I актуальнI проблеми права Iнтелектуальної власностI в УкраїнI та ЄвропI»
У роботі І Міжнародної науково-практичної конференції
взяли участь провідні науковці, аспіранти, студенти вищих
навчальних закладів України та зарубіжних країн, зокрема
із Всесвітньої організації інтелектуальної власності,
Національної академії наук України, Міністерства освіти і
науки України, Державної служби інтелектуальної власності

Відкриття конференції

України, Українського союзу промисловців і підприємців з
питань інтелектуальної власності і інформаційної безпеки,
Всесвітньої організації українських юристів, Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
Національного авіаційного університету, Київського
економічного університету імені Вадима Гетьмана,
Приазовського державного технічного університету,
Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка.
Із вступним словом до учасників конференції на
пленарному засіданні звернувся ректор Київського
університету права НАН України, професор, заслужений
юрист України Ю.Л. Бошицький. Юрій Ладиславович
зазначив, що конференція з проблематики інтелектуальної
власності такого масштабу відбувається вперше, проте,
зважаючи на появу все нових суперечливих тенденцій та
явищ у сфері права та соціально-економічних відносин
інтелектуальної власності, Київський університет права
планує проводити на своїй базі конференції на ще більш
високому рівні із залученням представників багатьох
міжнародних організацій та видатних учених із різних країн
світу. Право інтелектуальної власності є перспективним
напрямом досліджень, тому в університеті створено
кафедру інтелектуальної власності та інноваційних
технологій, на якій здійснюється підготовка магістрів.
Відносини у сфері інтелектуальної власності постійно
розвиваються, нормативно-правова база прагне відповідати
міжнародним нормам, і наразі актуальним питанням є
відповідність вітчизняного законодавства з інтелектуальної
власності нормам європейського. Іншим нагальним питання
сьогодення є становлення дієвої системи правового захисту

інтелектуальної власності, формування ефективно діючої
інфраструктури для забезпечення реалізації державної
політики та державно-приватного партнерства у цій сфері.
На адресу організаторів та учасників міжнародної
науково-практичної конференції надійшли привітання,
зокрема від Президента Національної академії наук України,
академіка Б.Є. Патона, Міністра освіти і науки України
С.М. Квіта, Голови Державної служби інтелектуальної
власності України М.В. Ковіні, радника Президента
Українського союзу промисловців і підприємців з питань
інтелектуальної власності і інформаційної безпеки С.П. Мосова,
Голови союзу юристів України, президента Всесвітньої
організації юристів та Світового Конгресу українських
юристів В.О. Євдокимова, в яких зазначається, що сучасні
тенденції у сфері права та економіки інтелектуальної
власності в Україні та європейських країнах
характеризуються суперечливістю і неоднозначністю форм
прояву та поступово перетворюються на один із імперативів
багатьох болючих соціально-економічних, політикоправових та суспільних явищ та процесів у цілому. Тому
цілком закономірним та логічним є обрання Київським
університетом права НАН України саме цієї проблематики
для широкої дискусії у форматі міжнародної конференції.
У ході урочистого засідання Вченої ради університету
доктору права, директору Департаменту країн з перехідною
та розвинутою економікою Всесвітньої організації
інтелектуальної власності Міхалу Швантнеру було
присвоєно почесне звання «Honoris Causa».
У своїх наукових доповідях учасники конференції
обмінювалися думками з питань нормативно-правового

Фото на згадку

регулювання інтелектуальної власності та інноваційної
діяльності на національному та міжнародному рівнях,
обговорювалися найгостріші проблеми права промислової
власності, тонкощі управління інноваційними проектами та
системою інтелектуальної власності організацій, практичні
аспекти правової охорони засобів індивідуалізації товарів,
робіт та послуг, науково-фундаментальні та прикладні
проблеми правового регулювання авторського права та

суміжних прав, зокрема в мережі Інтернет. На конференції
пролунали доповіді на такі актуальні теми сьогодення:
«Нові виклики в авторському праві», «Наукове забезпечення
розслідування злочинів у сфері інтелектуальної
власності», «Перспективи розвитку законодавства в сфері
інтелектуальної власності на прикладі Великої Британії»,

Учасники конференції

«Інтелектуальна власність та інновації у міжнародних
рейтингах», «Класифікаційний метод як дієвий спосіб
стимулювання винахідництва в Україні», «Правова
природа штучного інтелекту», «Вступ до проблематики
патентування живої матерії» тощо.
Робота міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми права
інтелектуальної власності в Україні та Європі» відбувалась
у формах пленарного засідання та засідання наукових
секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному
рівні з плідною полемікою та значним науково-професійним
інтересом широкого кола молодих учених і студентської
молоді.
За результатами роботи конференції оргкомітет вручив
усім її учасникам сертифікати та відзначив високий науковий
рівень дискусії і широке коло нагальних практичних
проблем, шляхи вирішення яких були обговорені під час
заходу.
Обрана тематика міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права
інтелектуальної власності в Україні та Європі» стала
«площадкою» для обміну оригінальними думками із
зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих
питань за результатами конференції буде опублікована
збірка матеріалів тез та доповідей її учасників.
Обмін позитивним досвідом, глибокий аналіз тенденцій
та нагальних проблем права інтелектуальної власності
дали можливість присутнім на І Міжнародній науковопрактичній конференції «Сучасні виклики і актуальні
проблеми права інтелектуальної власності в Україні та
Європі» виробити та схвалити Рекомендації.

Міхал Швантнер, директор Департаменту країн з перехідною та розвинутою
економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності ─
«Почесний доктор Київського університету права НАН України»

Під час нагородження

6 жовтня 2014 року на базі Київського університету права Національної академії наук України вперше пройшла
міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної
власності в Україні та Європі», організована спільно з
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.
Під час проведення пленарного засідання директору
Департаменту країн з перехідною та розвинутою
економікою Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, доктору права Міхалу Швантнеру було вручено
диплом «Почесного доктора Київського університету
права НАН України» (Doctor Honoris Causa) та відповідні
атрибути. Цього звання М. Швантнер удостоєний за
рішенням Вченої ради Університету від 29 серпня 2014
року.
Це грандіозна та важлива подія в історії КУП НАНУ,
про що свідчать проведення та урочистість церемонії.
Серед поважних гостей на церемонії вручення почесної
відзнаки пану М. Швантнеру були присутні: заступник
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Генерального прокурора України, начальник Головного
управління представництва та організації участі у кримінальному провадженні в суді О.В. Бачун, Голова Державної служби інтелектуальної власності України М.В.
Ковіня, Голова Вищого господарського суду України Б.Ю.
Львов, заступник начальника відділу керівних кадрів
та заохочень Міністерства освіти і науки України С.М.
Бондарчук, заступник начальника Головного управління
юстиції у Рівненській області Л.С. Серватович, голова
Союзу юристів України, Президент Всесвітньої організації юристів, Президент Світового Конгресу українських
юристів В.О. Євдокимов, радник Президента Українського Союзу промисловців і підприємців з питань інтелектуальної власності і інформаційної безпеки С.П. Мосов, ректор Національної школи суддів України, Міністр
юстиції України 2007‒2010 рр., Почесний професор Київського університету права НАН України М.В. Оніщук,
начальник відділу міжнародних зв’язків Національної
академії наук України С.В. Мякушко, директор Державного підприємства «Український інститут промислової
власності» С.В. Фролов та інші.
Під час церемонії ректор Ю.Л. Бошицький наголосив,
що звання «Почесного доктора Київського університету
права НАН України» є найвищою почесною відзнакою
університету та присвоєно лише п’ятнадцятьом
найвизначнішим громадським і державним діячам,
політикам, ученим України та світу.
Почесне звання присвоюється вітчизняним та
зарубіжним науковцям, діячам науки та освіти,
громадським діячам за особливі заслуги перед КУП
НАНУ у розвитку юридичної науки та освіти, високий
професійний і моральний авторитет в освітянських колах
та у суспільстві.
За традицією Почесні доктори читають наукову доповідь
для студентів, молодих науковців та професорсько-

Почесна Вчена рада університету

викладацького колективу. М. Швантнер виступив із
доповіддю «Роль Всесвітньої організації інтелектуальної
власності в Україні та країнах з перехідною економікою».
Доповідь спонукала науковців до дискусії, по
завершенню якої ректор Ю.Л. Бошицький перейшов
до урочистої церемонії посвяти у Почесні доктори
(Doctor Honoris Causa). Під час посвяти вчений секретар
О.В. Михайленко ознайомила присутніх із життєвими та
науковими досягненнями М. Швантнера.
У своїй інавгураційній промові пан М. Швантнер
висловив слова вдячності ректорові та колективу
університету за високу оцінку його діяльності. «Для мене
це дуже важлива подія і велика честь отримати звання
Почесного доктора Київського університету права. Я
надзвичайно ціную співпрацю з вашим університетом і
вірю, що ця нагорода є добрим стимулом для подальшого
партнерства» – зазначив М. Швантнер.

міжнародне співробітництво

Урочистості з нагоди початку навчального
року на факультеті права та управління
університету Зелена Гура (Польща)

На факультеті права та управління університету Зелена Гура
(Польща) відбулися святкові
заходи з нагоди початку нового навчального року. Урочиста
церемонія розпочалася з вітального слова декана факультету,
почесного доктора КУП НАНУ,
професора Богуслава Банашака, який привітав гостей, професорсько-викладацький склад
та студентів університету з
цією подією, побажав успіхів у
Виступ ректора на святі
новому навчальному році.
За традицією університету
Зелена Гура відбулося висадження дерев з нагоди початку академічного навчального року. У церемонії взяли участь представники державних установ,
провідні науковці, представники дипломатичних місій та міжнародних організацій.
Юрій Ладиславович Бошицький, даючи коментарі для польського телебачення, зазначив, що ця традиція виховує свідоме ставлення молоді до навколишнього середовища, зокрема до зелених насаджень, а також сприяє озелененню території.

Почесні доктори вузу

Делегація КУП НАНУ на чолі із ректором з
офіційним візитом відвідала Словаччину
Наприкінці вересня на запрошення іноземних колег делегація, яку очолив
ректор Київського університету права НАН України, професор Юрій Бошицький
відвідала Словаччину. У складі делегації були: Голова Козятинського
міськрайонного суду Вінницької області Валерій Сєчко, Старший прокурор
прокуратури міста Вінниця Сергій Козир, адвокат, член Вінницького обласного
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, член Ради адвокатів
Вінницької області Володимир Бондарчук та приватний нотаріус Козятинського
районного нотаріального округу Вінницької області Юрій Безбах.
Візит до Словаччини був коротким, але надзвичайно продуктивним.
Українська делегація мала нагоду зустрітися з представниками словацьких
установ і організацій та обговорити питання співпраці.
Однією з перших відбулася зустріч делегації з директором філії аспірантури
та дистанційного навчання в Прешові Даніелем Рохліцем.
Під час зустрічі з керівником районної адміністрації Старе Місто м. Кошице,
пріматором, магістром Каролем Тіллем словацькі колеги підкреслили, що
двосторонні зв’язки між КУП НАНУ та міською адміністрацією м. Кошице,
Старе Місто, набувають динамічного характеру та є дуже перспективними.
Не обійшлося і без зустрічі з давнім партнером університету Міхалем
Вархолою, Президентом академічного співтовариства Міхала Балудянського.
Слід зазначити, що в рамках угоди про співпрацю, студенти КУП НАНУ
щорічно їздять у навчально-пізнавальні поїздки «Місцями життєвого шляху
М. Балудянського», що проводяться спільно університетом та співтовариством.
На завершення відбулася зустріч з головою Асоціації нотаріусів м. Кошице
Мартіною Мізіковою. Під час обговорення питань співпраці також був
присутній суддя окружного суду та судовий виконавець Петер Молнар.

Під час зустрічі

Ректор КУП НАНУ, професор Ю. Бошицький взяв участь у
Міжнародній науковій конференції «Юридична освіта в
сучасній Європі», м. Зелена Гура (Польща)

На початку жовтня 2014 року ректор Київського університету права НАН України, професор Юрій
Бошицький на запрошення декана
факультету права та управління університету Зелена Гура (Польща) професора Богуслава Банашака взяв
участь у Міжнародній науковій конференції «Юридична освіта в сучасній Європі», що проходила на базі зазначеного університету.
Виступаючи з доповіддю на тему:
«Юридична наука в навчальному
процесі Київського університету
права НАН України», ректор універПід час доповіді
ситету Ю. Бошицький зазначив, що
КУП НАНУ – сучасний вищий державний навчальний заклад, який готує фахівців у галузі права за європейськими стандартами, а також звернув увагу на новели закону України про вищу освіту, який набув
чинності 6 вересня 2014 року, та наголосив на необхідності впровадження інноваційних
форм у навчальний процес.
У Київському університеті права НАН України такими інноваційними формами є майстер-класи провідних науковців України та Європи, а також впровадження результатів наукової діяльності через нові спецкурси та конференції, до яких залучаються як викладачі,
так і студенти університету.

Учасники конференції

КУП НАНУ відвідав Надзвичайний та Повноважний
Посол Угорщини в Україні

24 жовтня 2014 року на запрошення
ректора КУП НАНУ, професора Юрія
Бошицького Київський університет
права відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Угорщини в Україні пан
Ерно Кешкень.
Зустріч розпочалася з того, що ректор
університету привітав пана Ерно Кешкеня з нещодавнім призначенням на цю
посаду та презентував нові видання Київського університету права НАН України, підготовлені фахівцями Київського
університету права НАН України.
Ю. Бошицький звернув увагу на те,
що основними напрямами розвитку нашого університету та його структурних
підрозділів є діяльність, спрямована на
забезпечення інтеграції вузу у міжнародний простір. Тож, враховуючи вищезазначене, предметом обговорення під
час зустрічі були питання співпраці між
Київським університетом права НАН
України та вищими навчальними закладами Угорщини.
Під час переговорів сторони обмінялися думками щодо важливості співробітництва у сфері вищої освіти та розвитку
юридичної науки в умовах трансформації правових систем держав світу, а також
обговорили стан українсько-угорських
відносин у зазначеній сфері.
Зі свого боку, ректор КУП НАНУ запропонував, крім надання освітніх

Ректор КУП НАНУ презентував
пану Послу новий мультимедійний кабінет
у КУП НАНУ

Під час зустрічі

Під час екскурсії до бібліотеки

послуг, напрями наукового і культурного співробітництва, а саме виставку
творчих доробків угорських митців на
базі університету та його філій, участь
угорських науковців у науково-практичних заходів, організатором яких є КУП
НАНУ, спільне видання наукових праць
тощо.
Пан Посол висловив свої приємні
враження щодо матеріально-технічної
бази КУП НАНУ. Особливе захоплення
викликала різноманітність літератури,
представлена у бібліотеці університету.
Зустріч пройшла у теплій, доброзичливій атмосфері.
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сторінка факультету міжнародних відносин

На базі КУП НАН України відбувся англомовний круглий стіл
«Bologna Process. Challenging aspects», приурочений до Дня юриста
9 жовтня 2014 року на базі
Київського університету права
Національної академії наук
України за сприяння кафедри

Під час роботи круглого столу

міжнародного права і порівняльного правознавства
КУП НАН України відбувся англомовний круглий стіл
«Bologna Process. Challenging aspects» («Болонський
процес. Проблемні аспекти») за участю доцента кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства КУП
НАН України, кандидата юридичних наук О.М. Поліванової
та доцента кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства КУП НАН України, кандидата юридичних
наук Ю.І. Нипорко.
Загальновідомо, що метою Болонського процесу (який
сьогодні налічує 47 держав-учасниць, у тому числі й
Україну ‒ починаючи з підписання Міністром освіти
України у 2005 році у норвезькому місті Берген Болонської
декларації 1999 року), як процесу структурного
реформування національних систем вищої освіти країн
Європи, є створення європейського наукового та освітнього
простору задля підвищення спроможності випускників
вищих навчальних закладів до працевлаштування,
поліпшення мобільності громадян на європейському
ринку
праці,
підняття
конкурентоспроможності
європейської вищої школи. Питання, пов’язані із
концептуальною основою Болонського процесу і

Представники КУП НАНУ взяли
участь у відкритій лекції
доктора Елізабет Сідіропулос (ПАР)

22 вересня 2014 року представники факультету
міжнародних відносин: заступник завідувача
кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства, к.ю.н. Е.В. Тітко, к.ю.н., доцент
кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства М.І. Куртинець та помічник декана
факультету міжнародних відносин К.А. Шумеляк
взяли участь у відкритій лекції головного
виконавчого директора Південно-Африканського
інституту міжнародних відносин доктора Елізабет
Сідіропулос.
Захід проходив на базі Київського національного
університету
імені
Тараса
Шевченка
за
підтримки Посольства Швейцарії у партнерстві
з Посольством Південної Африки в Україні. На
лекції було чимало поважних гостей, серед яких
Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії
в Україні та Республіці Молдoва Крістіан
Шьоненбергер.
Під час лекції, тематика якої була присвячена
досвіду Південної Африки з конституційних
реформ, примирення та інтеграції збройних груп
– можливі ідеї для України, були розглянуті такі
основні питання: демократична конституційна
реформа як суспільний процес; процес примирення
у післяконфліктних ситуаціях; інтеграція озброєних
угрупувань до офіційних структур; процес
люстрації: переваги та можливі ризики.
По завершенню заходу відбулась жвава дискусія
щодо обговорення даної проблематики.

Представники КУП НАНУ під час заходу
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особливостями його впровадження в Україні, виявилися
надзвичайно цікавими для нашого студентства, оскільки
його ключовими перевагами (а саме визнання українських
дипломів на міжнародному рівні, більша мобільність у
європросторі для студентів та викладачів, спільні освітні
та пошукові проекти з європейськими університетами,
конкурентоспроможність на європейському і світовому
ринках праці) вони можуть скористатися вже сьогодні.
Розкриваючи тему круглого столу, із доповідями «The
Bologna Declaration as a political statement and a binding
commitment to anaction program», «The role of the European
Union and its Higher Education Initiatives in the formationand
development of Bologna Process» та «The impact of the
initiatives of intergovernmental participating organizations
on the Bologna Process» виступили студентки 4 курсу
факультету міжнародних відносин КУП НАН України ‒
Інна Сусла, Юлія Федченко і Катерина Озерова.
Інші учасники круглого столу, студенти 4 курсу
факультету міжнародних відносин КУП НАН України,
отримали картки учасників заходу (Round Table
Participation Cards), у яких необхідно було розкрити зміст
актуальних аспектів Болонського процесу (the legislative
basis of the process, the scope of conventiona lnorms,
regulating the process, participating parties of the process
(intergovernmental and non-governmental organizations,
participating in the process, intergovernmental cooperation

Учасники круглого столу

aimed to facilitate the process), member-states, participating
in the process, the EU initiatives concerning the process, the
common Council of Europeand UNESCO initiatives of the
Bologna process, etc.), висвітлених доповідачами.
Викладачі
кафедри
міжнародного
права
та

Фото на згадку

порівняльного правознавства відзначили високий рівень
підготовки доповідачів: Інни Сусли, Юлії Федченко та
Катерини Озерової. Студентки, вміло оперуючи наявною
у доповідях інформацією і даючи вичерпні відповіді на
питання, поставлені аудиторією, продемонстрували не
тільки виключні знання англійської мови, а й глибоку
обізнаність у питаннях започаткування, міжнародноправового регулювання й перспектив та проблем
виконання взятих на себе державами-учасницями
зобов’язань у контексті реалізації Болонського процесу, за
що були нагороджені почесними Сертифікатами.
Кафедра міжнародного права та порівняльного
правознавства КУП НАН України висловлює подяку
студентам 4 курсу факультету міжнародних відносин КУП
НАН України за активну участь у заходах університету.
Сподіваємося, що набуті впродовж навчання в університеті
знання і активна життєва позиція стануть запорукою
Вашого інтелектуального і особистісного процвітання та
успішності у майбутньому!

У КУП НАНУ відбувся майстер-клас доктора філософії
в галузі конституційного права, професора
юридичного факультету Болонського університету
Луки Мецетті (Італія)

Професор Л. Мецетті під час майстер-класу

27 листопада 2014 року в рамках розвитку
міжнародних зв’язків Київського університету
права НАН України відбувся майстер-клас доктора
філософії в галузі конституційного права, професора
юридичного факультету Болонського університету
Луки Мецетті.
Тема майстер-класу: «Моделі та системи конституційної
юрисдикції в галузі порівняльного права».
Під час майстер-класу професор Лука Мецетті
зазначив, що сьогодні існують дві основні моделі
конституційного контролю – американська і
європейська.
За американської моделі конституційний контроль
здійснюється судами загальної юрисдикції при
розгляді та вирішенні судових справ. Якщо
Верховний Суд визнає закон неконституційним, то
цей закон формально продовжує діяти, але фактично
він втрачає юридичну силу і жоден суд застосовувати
його не буде. Як правило, парламент у таких випадках
подібний закон скасовує.
За європейської моделі конституційний контроль
здійснюється спеціалізованими судовими органами
або квазісудовими органами. Спеціальні судові
органи в різних країнах мають різні назви. У більшості
країн ці органи мають назву Конституційного Суду.
У деяких країнах для здійснення конституційного
контролю створенні квазісудові органи, які мають
назву Конституційної Ради. Так, наприклад, у Франції
органічні закони до їх промульгації і регламенти

палат Парламенту до їх застосування повинні бути
подані до Конституційної Ради, яка висловлюється
про їх відповідність Конституції.
Окремо була розглянута діяльність Європейського
суду з прав людини та компетенція Конституційних
судів, зокрема їх значення щодо захисту прав людини.
Тематика лекцій спричинила жваву дискусію,
оскільки викликала чимало запитань у студентів,
на які професор залюбки відповів. Зокрема, студент
3 курсу В.В. Капустін поцікавився про вплив
діяльності судової практики Європейського суду з
прав людини на національне законодавство державучасниць Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р.; студент магістратури
факультету міжнародних відносин К.Р. Величко запитав,
чи є можливим, щоб суддя ЄСПЛ виніс рішення, яке
б суперечило законодавству країни-позивача; своєю
чергою студентка Т.В. Горбонос поцікавилася про
склад та процедуру обрання суддів Конституційного
Суду Італії.
Окрім змістовного наповнення, майстер-клас
мав й практичну значимість для розвитку мовних
навичок студентів, оскільки робочою мовою лекції
було обрано англійську.
Студенти та співробітники КУП НАНУ дякують
за отриману можливість спілкування з доктором
філософії в галузі конституційного права,
професором юридичного факультету Болонського
університету Л. Мецетті (Італія).

Студенти-міжнародники ‒ слухачі майстер-класу

сторінка юридичного факультету

У стінах Київського університету права НАН України відбулася
І Всеукраїнська школа політичної освіти
Організатор заходу – Ліга
студентів Асоціації правників
України.
12 жовтня 2014 року, у стінах
Київського університету права
НАН України, відбулась одноденна

Фото на згадку

І Всеукраїнська школа політичної освіти. Метою цього заходу стало розширення кругозору студентів, які цікавляться
проблемами політичної системи в Україні та у світі.
Захід відкрила декан юридичного факультету Київського університету права НАН України Світлана Бевз,
яка привітала всіх учасників від імені керівництва вишу
і зазначила про готовність Київського університету права надалі співпрацювати з Асоціацією правників України та передала слово модератору школи, голові осередку Ліги студентів АПУ в місті Києві Марії Копиці.
Марія також приєдналася до вітань, коротко розповіла
про програму заходу й надала слово першому спікеру
школи, народному депутату України І скликання, віце-президентові Асоціації народних депутатів України
Олександру Барабашу.
Олександр Барабаш у своєму спічі поділився досвідом роботи у парламенті на початку зародження незалежної України. Також провів історико-політичний екскурс формування українського законодавства, особливу
увагу звернув на значення Декларації про державний
суверенітет України й розповів про своє бачення ситуації в Україні. Із задоволенням відповів на запитання
студентів та побажав усім подальших успіхів.
Другим спікером І Всеукраїнської школи політичної
освіти був експерт Інституту політичної освіти, один із

У КУП НАНУ відбулася вікторина

«Знавці юридичної
термінології»

8 жовтня 2014 р. в рамках святкування Дня юриста
відбулася вікторина «Знавці юридичної термінології»
серед студентів першого та другого курсів юридичного
факультету.
Організаторами вікторини виступили кафедра теорії
та історії держави і права та Наукове товариство студентів КУП НАН України.

Фото на згадку переможців змагань

На вікторину завітали: декан юридичного факультету,
к.ю.н., доцент С.І. Бевз, зав. кафедри теорії та історії
держави і права, к.і.н., доцент К.С. Лісова, к.і.н., професор В.М. Іванов, к.ю.н. доцент О.І. Чаплюк, к.і.н., доцент Р.П. Панасюк та інші.
У юридичній вікторині взяли участь три команди:
«Команда молодих правників» («КМП»), команда «Феміда» та команда «Юних юристів». Усі студенти показали гарні знання з теорії держави і права. За кількістю
балів перше місце посіла команда «Юних юристів».
Декан юридичного факультету С.І. Бевз привітала команду «Юних юристів» з перемогою та урочисто вручила грамоту. Всі учасники заходу отримали солодкі
подарунки.
Після нагородження декан подякувала всім учасникам
юридичної вікторини за дуже цікаву гру, адже всі студенти продемонстрували високий рівень знань та чудову
підготовку.

лідерів об'єднання «Сила людей», кандидат у народні
депутати України Олександр Солонтай. У своєму виступі спікер торкався актуальних проблем формування
правової системи України в період останніх політичних
та суспільних подій. Також звернув увагу учасників на
мінливості тих чи інших політичних партій, успіх яких
залежить від їх лідерів. Розповів про діяльність деяких
політичних сил у країнах Європейського Союзу, а також
запросив усіх небайдужих до подальшої співпраці.
Між виступами гостей, під часи кави-брейк та обіду,
всі учасники мали змогу неформально спілкуватись як
зі спікерами, так і з усіма учасниками. Представників із
ВНЗ України вразили комфортні умови для навчання у
Київському університеті права НАН України. Просторі
та багатофункціональні атріуми, затишне студентське
кафе, художні картини у холі тощо. Все це позитивно
вплинуло на успішне проведення Лігою студентів АПУ
школи політичної освіти.
За програмою школи виступ мав наймолодший кандидат у народні депутати України, студент-активіст
НМУ імені О.О. Богомольця Василь Гілюк. Спікер розповів про свою громадську активність, яка успішно поєдналася з політичною. Розуміючи більшість проблем
студентства, Василь Гілюк акцентував увагу на тому,
що активні та готові до роботи студенти – завжди віднайдуть свою нішу. Відповів на запитання учасників, а
також запросив бажаючих до співпраці.
Нестандартний виклад виступу продемонстрував бізнес-тренер, спеціаліст зі створення та управління підприємствами, консультант політиків та громадських
діячів Владислав Вавілов. Формат його промови стосу-

Представники від КУП НАНУ

вався активізації кожного учасника. Владислав Вавілов
провів цікаві рольові ігри на політичну тематику, що
допомогло створити дружню атмосферу, діалог і дискусію. Коротко висвітлив особливості партійної роботи,
діяльності політиків та їх помічників. Завершуючи свій
спіч, пан Владислав дав дружню настанову слухачам
школи, виходячи зі свого досвіду, й запросив долучи-

Практична робота під час навчання

тися до нього на Фейсбуці аби мати подальший зв'язок.
Останнім спікером заходу була головний консультант
Головного науково-експертного управління Апарату
Верховної Ради України Інна Гребенюк. У своєму виступі пані Інна розповіла про тонкощі законопроектної
роботи парламенту, розкрила сутність поняття законодавчого процесу і юридичної техніки з практичної точки зору. Також, відповідаючи на запитання студентів,
охарактеризувала особливості роботи цього структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України, до
повноважень якого належить аналіз законопроектів та
підготовка наукових висновків. Насамкінець поділилась електронними матеріалами свого виступу, зміст
яких не висвітлює жоден підручник.
Кульмінацією І Всеукраїнської школи політичної
освіти стало урочисте вручення сертифікатів учасникам. Цю місію з особливою теплотою взяла на себе
модератор школи, голова осередку Ліги студентів АПУ
у місті Києві Марія Копиця, яка подякувала всім, хто
долучився до участі та організації цього заходу. Висловила слова подяки ректорові Київського університету
права НАН України, професору Юрію Бошицькому та
деканові юридичного факультету вишу Світлані Бевз,
яка радо надала свою територію для проведення заходу.

гість куп нану ‒ декан юридичного факультету Пенсільванського
університету Кєролайн Шелдон (США)
26 вересня 2014 року відбулась зустріч асистента декана юридичного факультету Пенсільванського університету
(США) з магістерських та міжнародних програм Кєролайн Шелдон із професорсько-викладацьким складом та
студентами факультету міжнародних відносин КУП НАН України.
Під час зустрічі Кєролайн Шелдон розповіла про основні напрями діяльності та пріоритети юридичного факультету
Пенсільванського університету. Зокрема, серед пріоритетних напрямів діяльності факультету: інтелектуальна
власність, корпоративне право, екологічне право (охорона навколишнього середовища), енергетичне право. Також
Кєролайн нагадала про можливість дистанційного навчання для тих, хто бажає здобути практичні навички у сфері
права США, або тих, хто має на меті співпрацювати з
клієнтами із США або багатонаціональними компаніями.
Це є першою он-лайн програмою в Пенсільванському
університеті права, в рамках якої студенти здобувають
професійні навички у сфері загального права та вивчають
основи публічного та приватного права США.
Кєролайн Шелдон також поінформувала про
існуючі літні школи та спільні магістерські програми.
Вона наголосила на тому, що українські студенти
мають можливість взяти участь у літній школі, для
чого необхідно володіти англійською мовою та мати
підтверджуючий мовний сертифікат. Щодо спільних
магістерських програм, то вони тривають два семестри,
під час навчання за якими студенти самостійно обирають
предмети (загальні або спеціальні).
Зустріч викликала жваву дискусію не тільки серед
представників професорсько-викладацького складу, а й
Під час зустрічі
серед студентів.

У КУП НАНУ відбулась акція «Червона стрічка застерігає»
У Всесвітній день боротьби зі СНІДом у Київському
університеті права Національної академії наук України
відбулася акція «Червона стрічка застерігає». Студенти
та професорсько-викладацький склад обговорили
проблеми найстрашнішої хвороби планети.
2014 рік – це рік важких випробувань і викликів
для нашої держави в цілому. Ректор КУП НАНУ,
професор Юрій Бошицький наголосив на тому, що
більшість випадків інфікування ВІЛ в Україні сьогодні
реєструють у молодих людей віком від 15 до 30 років.
За даними ООН щороку СНІД – «чума ХХ століття»
– забирає життя 5 млн осіб. Зараз на планеті близько
150 млн інфікованих, і це тільки офіційна статистика.
Для дотримання здорового способу життя студентам
надано сучасні умови матеріально-технічної бази,
спортивного комплексу, розроблена та діє кілька років
поспіль загальоноуніверситетська програма «Сьогодні
зі спортом – завтра з майбутнім», у рамках якої постійно
проходять спортивні заходи.
Знаковим є те, що у проведені заходу взяв участь

Вільям Еліот Батлер, Почесний доктор («Honoris
Causa») КУП НАНУ,
доктор
права, професор
Пенсільванського університету (США).
На завершення заходу присутні запалили свічки
«Червоної стрічки застережень».

Фото на згадку учасників акції
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нові партнери університету

Новий партнер КУП НАНУ – «Державна
Батумська Морська Академія»

Участь ректора КУП НАНУ у Міжнародній
науковій конференції «Інформатика,
освітянські науки, освіта викладача» (Грузія)

У середині жовтня ректор Київського університету права НАН України, професор Юрій Бошицький на запрошення давнього партнера університету, ректора Батумського університету Шота Руставелі, професора Альоші Бакурідзе взяв участь у
Міжнародній науковій конференції «Інформатика, освітянські науки, освіта викладача», що проходила на базі згаданого університету у м. Батумі (Грузія).

Під час знайомства з бібліотекою вузу

На запрошення іноземних колег ректор університету, професор Ю. Бошицький, перебуваючи з офіційним
візитом у Батумі (Грузія), мав нагоду
налагодити партнерські зв’язки
та
підписати меморандум про співпрацю
з Державною Батумською Морською
Академією.
На переговорах були присутні: ректор, професор, Капітан
дальнього
плавання Іраклі Шарабідзе, перший

заступник ректора Іраклі Кацадзе, заступник ректора Манучар Лорія та керівник служби контролю якості Леван
Джакелі.
Ректор Юрій Бошицький запросив
іноземних колег відвідати Київський
університет права НАН України для
ознайомлення з діяльністю нашого навчального закладу та початку реалізації питань спільної співпраці.

Підписання договору про співпрацю

Співпраця КУП НАНУ з Батумським
університетом ім. Шота Руставелі
(Грузія)
часом спільних конференцій, що стосуються питань
інтелектуальної власності,
медичного та морського
права. Ректор Батумського
університету Шота Руставелі провів екскурсію університетом та ознайомив
із матеріально-технічною
базою закладу, а також, користуючись нагодою, розповів про новели організації освітнього процесу у
Грузії.
Наприкінці
зустрічі
Юрій Ладиславович запросив іноземних колег відвідати Київський універсиНові партнери ‒ нові можливості
тет права НАН України для
ознайомлення з діяльністю
У рамках участі у Міжнародній нау- нашого навчального закладу.
ковій конференції «Інформатика, освітянські
науки, освіта викладача», що проходила у
Батумі (Грузія), ректор
університету, професор
Юрій Бошицький мав нагоду зустрітися з ректором Батумського університету Шота Руставелі,
професором
Альошою
Бакурідзе для обговорення питань спільної
співпраці між університетами.
Першочергове питання, яке обговорювалося під час зустрічі, було
Фото на згадку
проведення найближчим
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Під час знайомства з провідними науковцями Грузії

Новий партнер КУП НАНУ −
Гіресунський університет (Турція)
На запрошення іноземних колег ректор
КУП НАНУ, професор
Ю. Бошицький, перебуваючи з офіційним візитом у Гіресуні (Турція),
мав нагоду налагодити
партнерські зв’язки та
підписати меморандум
про співпрацю з Гіресунським університетом (Турція).
Підписання
угоди
відбулося у рамках
Підписання договору про співпрацю
Міжнародного Чорноморського симпозіуму,
тому всі учасники заходу, а це представники з більш ніж десяти країн світу, мали можливість
бути присутніми під час підписання угоди.
Наприкінці зустрічі Юрій Бошицький презентував ректору Гіресунського
університету, професору
Айгюн Аттар бурштинову
картину, на якій зображений Київський університет права НАН України,
та запросив іноземних
колег відвідати Київський
університет права НАН
України для ознайомлення з діяльністю нашого
навчального закладу та
початку реалізації питань
спільної співпраці.
Фото на згадку

Зустріч ректора зі студентами
Гіресунського університету
Перебуваючи з офіційним візитом у Турції та підписавши меморандум про
співпрацю з Гіресунським університетом, ректор Київського університету
права НАН України, професор Ю. Бошицький мав нагоду поспілкуватися зі
студентами вище зазначеного університету.
Зустріч з молоддю пройшла у теплій та дружній атмосфері. Студенти розповіли про своє життя і навчання у Гіресунському університеті та виявили бажання
відвідати м. Київ, щоб поспілкуватися з українськими студентами. Ректор КУП
НАНУ, професор Ю. Бошицький із задоволенням запросив у канікулярний період
турецьких студентів відвідати наш університет, ознайомитись із матеріально-технічною базою та обмінятись досвідом із нашими студентами.

Вітання студентству КУП НАНУ

майстер-класи

ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС ДОКТОРА, ПРОФЕСОРА ІНСТИТУТУ АФРИКА РАН
ТА СПІВРОБІТНИКА ЦЕНТРУ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКО-АФРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН
ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН РОСІЇ ТА АФРИКИ ІГХО НАТУФЕ

2 вересня 2014 року в рамках розвитку міжнародних
зв’язків Київського університету права НАН України
відбувся майстер-клас доктора, професора інституту
Африка РАН та співробітника центру вивчення
російсько-африканських відносин та зовнішньої
політики країн Росії та Африки Ігхо Натуфе.
Майстер-клас
був
присвячений
надзвичайно
актуальним питанням сьогодення – «Головні засади
та особливості зовнішньої політики на сучасному
етапі». Лекція була корисна не тільки своїм змістовним
наповненням, а й мала практичну значимість для
розвитку мовних навичок студентів, оскільки робочою
мовою лекції було обрано англійську.

Основні питання, які були розглянуті під час зустрічі,
стосувалися головним чином сучасної ситуації в Україні,
ролі Російської Федерації у конфлікті на Сході України
та значенні країн Заходу у врегулюванні даної кризи. У
рамках свого виступу професор Натуфе зазначив, що
нинішня ситуація є надзвичайно складною, у цьому
випадку дуже важлива допомога країн Західної Європи
та США. На жаль, за словами професора Натуфе, дій з
боку українських західних партнерів у формі санкцій є
недостатньо для припинення агресії з боку Російської
Федерації, необхідною є військова допомога. Професор
зазначив, що головною метою Росії на Сході України
є тривала дестабілізація ситуації, Російська Федерація
порушила ключовий принцип міжнародного права

Під час майстер-класу

Виступ професора Ігхо Натуфе

pacta sunt servanda, анексувавши Автономну Республіку
Крим. Таке порушення є прямим посяганням на
інтереси світового співтовариства в цілому. Пан Натуфе
наголосив, для того, щоб вийти з такого скрутного
становища, Україна має пройти серйозний та важкий
шлях.
Тематика зустрічі спричинила жваву дискусію,
оскільки викликала чимало запитань у студентів, на які
професор залюбки відповів. Студенти та співробітники
КУП НАНУ дякують за отриману можливість
спілкування з провідним спеціалістом з питань
міжнародних відносин та зовнішньої політики країн
Росії та Африки Ігхо Натуфе.

Фото на згадку

НАші перемоги
Вiтаºмо з перемогою! Участь КУП НАН Укра¢ни у Шостому Мiжнародному форумi-презентацi¢
«Iнноватика в сучаснiй освiтi»

Про свій вуз найкраще розповідають студенти

21–23 жовтня 2014 року у Київському Палаці дітей
та юнацтва відбувся Шостий Міжнародний форумпрезентація «Інноватика в сучасній освіті».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
25.06.2014 № 605-р виставці «Інноватика в сучасній
освіті» надано статус міжнародної та включено до переліку
виставок, що проводяться в Україні у 2014 році.
Організатори форуму-презентації – Міністерство освіти
і науки України, Національна академія педагогічних наук
України та Компанія «Виставковий Світ».
Міжнародний Освітній Форум – це масштабний
комплексний захід у галузі освіти України, який об’єднав:
• презентації інноваційних досягнень національних і
закордонних навчальних закладів, наукових установ;
• експозиції виробників і дистриб’юторів навчального
обладнання та техніки, програм та рішень для освіти;
• науково-практичні конференції, семінари, презентації;
• тематичні конкурси для закладів освіти, наукових
установ та підприємств.
На форумі було представлено 560
навчальних закладів, наукових установ,
методичних центрів, регіональних і
муніципальних органів управління
освітою,
видавництв,
фондів,
асоціацій,
закордонних
освітніх
агенцій, підприємств, бізнес-структур
із 22 регіонів України, Польщі, США,
Франції та Словаччини.
У ході освітнього форуму учасники
презентували інноваційні розробки та
проекти, педагогічні технології, досвід
упровадження інновацій у діяльність
закладу освіти, новітні методики як
необхідні складові підвищення якості
освіти для підготовки фахівців.
Понад 7 тисяч відвідувачів побували
на презентації професійних досягнень
освітянських колективів, вищих навчальних закладів та наукових установ;
познайомилися з кращим досвідом
організації навчально-виховного процесу, сучасними науково-методичними
розробками, інноваційними та інформаційними технологіями, авторськими

проектами і новою навчальною літературою.
Майбутні абітурієнти, що прагнуть отримати професію
і яким необхідно визначитися з вибором навчального
закладу, на стендах учасників форуму змогли ознайомитися
з умовами прийому на навчання у закладах освіти, з
міжнародними освітніми програмами, програмами обміну
та поспілкуватися зі студентами і викладачами.
Під час проведення 32-ох науково-практичних
конференцій, тематичних семінарів, круглих столів та
презентацій освітяни й науковці з різних регіонів країни
змогли поспілкуватися та обмінятися власним досвідом
реалізації інноваційних освітніх проектів.
Київський університет права НАН України впродовж
багатьох років бере активну участь у виставці «Інноватика
в сучасній освіті».
Участь нашого вишу в цій події дало можливість
презентувати найвагоміші творчі надбання та педагогічні

інновації, ознайомити відвідувачів із найкращим досвідом
організації навчально-виховного процесу університету,
авторськими проектами, новим поколінням навчальної
літератури.
Приємно
відзначити,
що
начальник
Відділу

Фото на згадку

Стенд КУП НАНУ завжди яскраво представлений

університетської освіти Міністерства освіти і науки України
Алла Вікторівна Рибалко почесно завітала до стенда
Київського університету права НАН України та зауважила,
що наш виш був найяскравіше представлений серед усіх
учасників цьогорічної виставки.
Відвідувачі стенда КУП НАН України також мали
можливість поспілкуватися з нашим іноземним
партнером – керівником Товариства М. Балудянського
Міхалом Вархолою (Словаччина), який презентував усім
зацікавленим напрями діяльності Товариства та можливості
співпраці.
Також усі охочі протягом виставки біля стенда нашого
вишу мали можливість отримати кваліфіковану юридичну
консультацію від представників Юридичної клініки
«Фенікс», яка теж була представлена на стенді КУП НАН
України.
Результати діяльності університету були високо оцінені
й цьогорічним журі виставки. Завдячуючи самовідданій
наполегливій праці викладачів і науковців Київського
університету права, було досягнуто
значних успіхів у модернізації вищої
юридичної освіти сучасного рівня.
КУП НАН України нагороджено:
• відзнакою та дипломом лауреата
конкурсу першого ступеня в номінації
«Інновації у діяльності вищого навчального
закладу з інтеграції в європейський
освітній і науковий простір»;
• дипломом «За активну діяльність
з інноваційного оновлення змісту
національної освіти»;
• подякою «За особистий творчий
внесок і плідну організаторську діяльність
з інноваційного розвитку Національної
освіти» ректору КУП НАН України Ю. Бошицькому.
Ця широкомасштабна освітянська подія
сприяла не тільки розв'язанню проблем
сьогодення у навчанні та виховання молоді,
а й визначенню на майбутнє напрямів і
шляхів подальшого реформування галузі
освіти.
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Новини рівненського інституту куп нану

У РІ КУП НАНУ було проведено круглий стіл на тему
«Сутність інституту глави держави та його еволюція
у світовій державно-правовій практиці»

28 жовтня 2014 року в Рівненському інституті Київського
університету права НАН України за ініціативи кафедри
загальнотеоретичних правових дисциплін було проведено
круглий стіл на тему «Сутність інституту глави держави
та його еволюція у світовій державно-правовій практиці».
Засідання проходило під керівництвом завідувача кафедри
теорії та історії держави і права КУП НАНУ К.С. Лісової та за
участю викладачів кафедри загальнотеоретичних правових
дисциплін та студентів РІ КУП НАНУ. Доповіді були досить
різноманітними та актуальними, вони стосувались як історії
становлення інституту глави держави, так і сучасних його
проблем. Були висвітлені особливості повноважень глави
держави як в історичному розрізі, так і в сучасності, як в
Україні, так і в європейських державах.
Особливий інтерес та дискусію в аудиторії викликали
доповіді студентів II курсу А. Семенюк та М. Бузи, які
дослідили питання становлення інституту глави держави
в період Центральної Ради (УНР), та доповідь студентки
IV курсу А. Петрук, яка розглянула досить актуальну
сьогодні проблему взаємодії інституту президента України
з органами місцевого самоврядування.

Кафедра гуманітарних дисциплін
РІ КУП НАНУ отримала базовий
пакет навчальних матеріалів від
всесвітньої мережі культурних
центрів ФРН «Ґете-Інститут в Україні»
Зважаючи на тенденцію розширення міжнародної
співпраці Київського університету права Національної
академії наук України з міжнародними організаціями та
інститутами, що активно формується за сприяння ректора
Ю.Л. Бошицького, та відповідно до вимог всесвітнього
проекту з популяризації німецької культури, кафедра
гуманітарних дисциплін за ініціативою викладача німецької
мови, доцента Т.О. Артерчук надіслала запит асистенту
мовного відділу педагогічної кооперації з німецької мови
пані Яні Осадчій. Невдовзі було отримано не тільки
позитивну відповідь, а й базовий пакет навчальних
матеріалів: граматичні плакати «Grammatik total»,
підручник з граматики «Großes Übungsbuch Grammatik»
і посібники «Zwischendurchmal. Spieleim Unterricht»,
«Zwischendurchmal. LiederimUnterricht».
Під час круглого столу
Прикметно, що РІ КУП НАНУ вдалося потрапити
Підбила підсумки роботи круглого столу К.С. Лісова, до перших чотирьохсот вузів, яким була надана така
яка подякувала всім учасникам за змістовні доповіді можливість.
Ці матеріали стануть вагомою підтримкою для студентів,
та побажала успіхів у проведенні подальших наукових
які вивчають німецьку мову як іноземну.
досліджень.

У РІ КУП НАНУ відсвяткували
День студента

У РІ КУП НАНУ відбувся круглий стіл на тему:
«Криміналістичне забезпечення
правосуддя»

Вітання студентам від керівництва вузу

До свого свята студенти готувалися досить ретельно. Про це засвідчила розлога
культурна програма, підготовлена студентським парламентом в його оновленому
складі. Тому найперші привітання були адресовані президенту Ані Кравченко,
яка запалила багатьох не тільки своєю цілеспрямованістю досягнути успіху, а
й власною акторською майстерністю. Керуючий справами РІ КУП НАНУ В.Л.
Якимчук підкреслив важливість студентських ініціатив і закликав студентів
стати співтворцями іміджу свого закладу, сягнути вершин професіоналізму і
стати просто щасливими й успішними людьми.
Він також передав студентам вітальні слова ректора Ю.Л. Бошицького, котрий
проектує столичний бренд на терени Рівненщини. Володимир Леонович від
імені ректора, реалізуючи його ініціативу, втілену у проекті «Формуй бібліотеку
зі студентських лав», вручив найактивнішим студентам найцінніше у їхньому
студентському житті – книги, які отримали Аня Кравченко, Владислав Марач,
Олексій Сидоров та Наталя Басюк.
А потім ще довго лунали пісні і вітання, бо день студента – єдиний на цілий рік.

Під час круглого столу

Захід проводився під егідою Київського університету права Національної академії наук
України та інтелектуального форуму «Єдина
Європа». Він розпочався презентацією аудиторії криміналістики, матеріали для облаштування якої були надані ректором Ю.Л. Бошицьким.
І це далеко не перший вияв турботи ректора про
рівень підготовки фахівців права у Рівненському інституті.
Круглий стіл відкрив керуючий справами РІ
КУП НАНУ В.Л. Якимчук, який від імені ректора привітав учасників заходу, наголосивши
на його актуальності у просторі сучасної юриспруденції. Особливий резонанс
отримали виступи професора
кафедри кримінального права та
процесу, доктора наук в галузі
права, завідувача навчально-криміналістичної лабораторії КУП
НАНУ Г.С. Семакова, доцента
кафедри правосуддя та кримінально-правових
дисциплін
інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» С.Й.
Гонгало, заступника начальника
науково-дослідного експертнокриміналістичного центру при
УМВС України в Рівненській
області, підполковника міліції
О.Г. Гайдука, старшого виклада-

ча Рівненського інституту КУП
НАН України Б.А. Шолудька,
керівника західного регіону по
боротьбі з корупцією, члена міжнародної поліцейської асоціації
І.М. Курички та ін. Предметом
обговорення круглого столу стало криміналістичне дослідження
серійних вбивств, експертні помилки та шляхи їх недопущення,
огляд місця події як вид комплексної ситуаційної експертизи,
запобігання та протидії корупції
тощо.
Варто наголосити на активній
участі студентів у цьому заході.
Зокрема, слід відзначити виступи
студенток групи П-32 Т.М. Семенюк («Одорологічна експертиза
як форма використання слідів запаху») та Н.О.
Христенко («Формування дактилокартотек та
біометричні дані документів, що посвідчують
особу»). Студентів РІ КУП НАНУ надзвичайно
зацікавив презентований Г.С. Семаковим новітній підручник «Криміналістика», що відповідає
вимогам Болонського процесу і Лісабонської
стратегії. Обговорення часто набувало дискусійного характеру, що засвідчило неоднозначність та важливість заявленої тематики.
Круглий стіл завершився екскурсією інститутом та спільною фотографією на згадку.

Під час обговорення гострих питань

Подарунки кращим студентам

Музичні вітання від студентства
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Фото на згадку

новини рівненського інституту КУп нану

У Рł КУП НАНУ вiдбувся день вiдкритих дверей
На День відкритих дверей у РІ КУП
НАН завітало понад 20 випускників
зі шкіл міста Рівного та області – потенційних абітурієнтів РІ КУП НАНУ.
Зустріч відбувалася у святковій конференц-залі, не так давно відкритій
зусиллями ректора Ю.Л. Бошицького, котрий робить все для того, щоб
ствердити імідж Рівненського інституту як престижного вищого навчального закладу, що здійснює профільну
юридичну підготовку.
З вітальним словом до присутніх
звернувся керуючий справами РІ КУП
НАНУ В.Л. Якимчук, який ознайомив присутніх із основними
напрямами роботи закладу
та специфікою здійснення
освітньої діяльності. Доповідач підкреслив особливий
статус університету на теренах Рівненщини, проєвропейські ініціативи ректора,
численні майстер-класи, які
значно підвищують професійний рівень підготовки фахівців права.
Виступ завідувача кафедри
гуманітарних дисциплін С.Я.
Українець був спрямований
на висвітлення основних тенденцій розвитку сучасного
освітнього процесу, обумовлених прийняттям «Закону про вищу
освіту», що, безперечно, матиме вплив
на нові правила прийому. С.Я. Українець також зосередила увагу на нових
правилах проведення зовнішнього

незалежного оцінювання, підкресливши, що у 2015 році для вступу у вищий
навчальний заклад дійсним буде лише
сертифікат ЗНО 2015 року і що вперше у 2015 році вводиться нова шкала
оцінювання знань, а зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься у
квітні–липні.
Завідувач кафедри спеціальних
юридичних дисциплін А.Г. Мартиросян розповів про переваги навчання у
РІ КУП НАНУ і закликав випускників обрати саме цей заклад як стартову платформу для професійного злету.
Зустріч відбувалася у теплій, друж-

Фото на згадку

ній атмосфері. Особливого колориту
їй надали виступи колишніх випускників – Рити Юріївни та Віктора
Ярославовича Назарчуків. Рита Юріївна нині очолює сектор правової

У РІ КУП НАН України відбулися вибори
президента студентського самоврядування

роботи, правової освіти, реєстрації
нормативно-правових актів Головного управління юстиції у Рівненській
області. Віктор Ярославович працює
приватним детективом. Роки навчання у РІ КУП НАНУ вони вважають
найбільш пам’ятними у своєму житті. Майбутніх абітурієнтів цікавили шляхи становлення особистості
юриста, його шанси стати справжнім
професіоналом після закінчення РІ
КУП НАНУ. Рита Юріївна та Віктор
Ярославович відповіли на численні
запитання, що свідчить про глибокий
інтерес, викликаний виступами промовців.
Неабиякий успіх серед
присутніх мала правова вікторина, яку провела старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових
дисциплін А.Р. Грицюк. Переможці вікторини отримали
книжкові подарунки, які вручив керуючий справами РІ
КУП НАНУ В.Л. Якимчук.
Від імені студентської ради
своїх менших колег привітав Олексій Сидоров, котрий
разом із Денисом Михалевичем та Андрієм Олійником
подарували кілька пісень під
супровід гітари у власному
виконанні.
Так само незабутньою стала екскурсія інститутом, неофіційні розмови зі студентським активом, а також
спільна фотографія на згадку.

Студенти РІ КУП НАНУ відвідали
виставку робіт київської
художниці Євгенії Гапчинської
під назвою «Янголи щастя»

У рамках загальноуніверситетської програми «Інтелектуальна власність в Україні: перлини живопису для
студентської молоді» виставка «Янголи щастя» стала
ще однією сходинкою до пізнання світу мистецтва.
Відома в Україні і у світі модна художниця Євгенія Гапчинська у більшості своїх творів звертається
до проблематики щастя як способу мислення і життя людини. У цих роботах бачимо створені художницею харизматичні образи янголів у вигляді оригінальних маленьких діток із великою головою та
непропорційно маленькими ручками і ніжками. Досить часто під впливом цих картин одужують діти і
в родини приходить тепло та взаєморозуміння. Євгенія Гапчинська багато працює над створенням полотен, де у вирі наїву все ж таки реалістично прописує
кожну складочку одягу, легкого і прозорого тюлю,
кучерявого волосся чи зеленого горошку.
Студентам сподобався образотворчий світ художниці, де немає фальшу і сумнівів. Кожен віднайде
свого янгола і зможе, поспілкувавшись із ним, змінити себе і своє життя.
Студенти РІ КУП НАНУ вдячні ректорові Юрію
Ладиславовичу за креативний загальноуніверситетський проект, який сприяє розумінню творчості митців та збагачує духовний світ молоді.

РІ КУП НАНУ взяв участь
у ярмарках професій
Студенти отримали незабутні враження від виставки
Викладачі та студенти
РІ КУП НАНУ взяли участь у
годині спілкування з учнями
Рівненської української гімназії

Під час виборів

Вибори президента студентського самоврядування
пройшли під гаслом «Від прозорих виборів президента
студентського самоврядування – до прозорих виборів
Президента України».
Свої кандидатури на цей пост запропонували: студент
IV курсу Богдан Карповець, студенти II курсу Анна
Кравченко та Владислав Патрак, а також студент I курсу
Олексій Сидоров. Кожен із кандидатів презентував свою
передвиборчу програму і шляхом розгорнутого діалогу
захищав її.
Відкрив вибори голова виборчої комісії студент III курсу
Андрій Токарчук. Виборчі та ревізійні комісії, склад яких
був затверджений загальноуніверситетськими зборами,
пильно стежили за легітимністю та законністю процесу.
Внаслідок таємного голосування перемогу на виборах
здобула Анна Кравченко, яка представила присутнім
гідну команду. Успіхів та вдалих ініціатив побажав
новообраному президенту керуючий справами РІ КУП
НАНУ В.Л. Якимчук.
Проведені вибори ще раз підтвердили активну
громадську позицію студентів, важливість та необхідність
реалізації їхніх ініціатив.

Під час заходу

Сьогодні такі заходи як ярмарки професій є надзвичайно
актуальними, оскільки мають на меті зорієнтувати
старшокласників у виборі майбутньої професії. Про те, що
багато хто із нинішніх випускників стоїть на роздоріжжі,
засвідчили ярмарки професій, що відбулися у районних
центрах Рівненщини – Демидівці та Гощі.
Про престиж професії юриста, а також високий імідж
Рівненського інституту Київського університету права
Національної академії наук України, який підтримується
діяльністю ректора Ю.Л. Бошицького, зокрема його
міжнародними ініціативами, майбутнім абітурієнтам
розповіли керуючий справами РІ КУП НАНУ В.Л.
Якимчук та завідувач кафедри гуманітарних дисциплін
С.Я. Українець. Багато хто висловив щире зацікавлення
перспективами вступу та умовами навчання в інституті.
Безперечно, зустрічі, що відбулися на ярмарках, матимуть своє продовження у стінах закладу.

Зустріч відбулася у рамках місячника правового
виховання
для
старшокласників.
«Люди,
що
представляють закон» – так виголосила тему розмови
класний керівник Т.І. Остапіна. Про важливість
юридичної освіти та специфіку роботи адвоката розповів
старшокласникам кандидат юридичних наук, завідувач
кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП
НАНУ, адвокат А.Г. Мартиросян. «Роль закладу на теренах
Рівненщини, його проєвропейські орієнтації та вагомість
ініціатив ректора Юрія Ладиславовича Бошицького,
його особистий внесок у розвиток юридичної освіти
на Рівненщині» – тема виступу завідувача кафедри
гуманітарних дисциплін С.Я. Українець.

Фото на згадку

Новий студентський парламент РІ КУП НАНУ

Презентація вузу майбутнім абітурієнтам

Надзвичайно емоційним моментом зустрічі став
виступ колишнього гімназиста, нині студента ІІ
курсу РІ КУП НАНУ Владислава Марача, котрий
не приховував гордості від того, що навчається
у цьому вузі. Він розповідав про цікаві зустрічі,
поїздки, конференції, учасниками яких можуть
стати студенти закладу. А найголовніше, на чому
наголошував Владислав, це доброзичливе ставлення
до студентів викладачів вишу.
Власну проектну роботу «Світ юридичних
професій» представила Олександра Дідусенко. Учні
отримали вичерпні відповіді на безліч запитань.
Наступну зустріч вирішили провести у стінах
Рівненського інституту Київського університету
права.
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студентське життЯ
Студенти відвідали третю щорічну
в університеті відбулися вибори
Президента Студентського парламенту
виставку «Освіта у США»

Під час виставки

Організатори виставки
– мережа Education USA в
Україні за підтримки Посольства США в Україні.
На виставці були представлені стенди найкращих університетів США.
Спілкування студентів із
представниками
виставки відбувалося виключно
англійською мовою, що
сприяло
зацікавленості
студентів до поглибленого
вивчення мов світу. Адже
новий «Закон про вищу
освіту» передбачає знання
іноземної мови як запоруку
отримання мобільності сту-

дентства для здобуття освіти за кордоном.
Студенти ВНЗ мали можливість поспілкуватися з Надзвичайним та Повноважним послом США в Україні паном Джеффрі Р. Пайєттом, який у своїй вітальній промові наголосив, що на патріотичному вихованні молодого покоління будується свідомість нації:
«У руках сьогоднішнього молодого покоління майбутнє держави, тож дуже важливим є
розуміння студентами внутрішньої та зовнішньої політичної ситуації та їх бажання до
євроінтеграції української держави як суб’єкта світових відносин та співдружності наших держав».
У КУП НАНУ із навчальними закладами США укладені меморандуми про співпрацю. На традиційній вересневій зустрічі зі студентами ректор, професор Юрій Бошицький
зазначив, що в університеті створені всі умови для того, щоб «навчальний заклад випускав юристів із реальним володінням іноземної мови, а випускників факультету міжнародних відносин – не менш як двома іноземними мовами». Майстер-класи почесного
доктора КУП НАНУ Уільяма Батлера, професора Пенсільванського університету (США)
та науковців університету штату Арканзас у Джонссборо (США) сприяють виробленню
практичних навичок у студентів для вживання ними юридичної лексики.
Завершився захід музичним вітанням від Київського університету права НАН України
у виконанні лауреата міжнародних конкурсів Катерини Коврик.

Щорічно в університеті вибори проходять під гаслом:
«Від прозорих виборів президента студентського самоврядування – до прозорих
виборів у всіх гілках влади».
Відповідно до положення
«Про вибори президента студентського парламенту КУП
НАНУ» та протоколу Загальних зборів студентів КУП
НАНУ (Загальні збори є
найвищим органом студентського самоврядування) були
затвердженні кандидатури на
Під час голосування
посаду Президента Студентського парламенту:
• Олександр Даценко (факультет міжнародних відносин);
• Артур Мриглод (юридичний факультет);
• Максим Сидоренко (юридичний факультет).
Вибори в університеті студенти проводять як моніторинг, створюючи дільницю для
голосування з бюлетенями та виборчою комісією. Цього року на вибори до вишу приїхали незалежні спостерігачі, які вперше бачили таку процедуру голосування.
Вже за традицією на студентську виборчу дільницю навідалися представники
Ради ветеранів 8 мікрорайону Святошинського району м. Києва, Представники
Студентської ради м. Києва – перший заступник координатора СРК Мирослав
Дурдинець та заступник координатора Олександр Мельниченко. Родзинкою стало
те, що незалежним спостерігачем на загальноуніверситетському виборчому окрузі був представник Студентської гвардії КНУ імені Тараса Шевченка Петро Родін – активіст та волонтер, який власними ідеями та позиціями допомагає нашим
бійцям в АТО.
Представники виборчої дільниці офіційно виконували свої повноваження з
10.00 до 17.00. Вже о 18.00 всі студенти з нетерпінням чекали на результати. Президент Студентського парламенту КУП НАНУ «V» каденції Дар᾽я Полінська оголосила всім присутнім про результати протоколу роботи студентської виборчої
комісії на загальноуніверситетському виборчому окрузі КУП НАНУ.
За результатами голосування студентів вишу перемогу здобув Даценко Олександр, студент факультету міжнародних відносин, II курс. Вже вдруге, факультет
міжнародних відносин висуває гідного кандидата.
Ректор, професор, заслужений юрист України
Юрій Бошицький привітав
довірену особу переможця
– Касіма Величко та побажав, щоб Студентський
парламент
продовжував
кращі традиції своїх попередників та вносив нові
елементи
креативності,
більше активності в плідній громадській роботі
університету.
Фото на згадку

Нові приємні знайомства

Відбувся турнір з міні-футболу між футбольними командами
КУП НАНУ та Київської Духовної Академії

Під час гри

У рамках проекту «Сьогодні зі
спортом – завтра з майбутнім»,
що діє під патронатом ректора,
професора Юрія Бошицького,
на базі КУП НАНУ 16 жовтня
відбувся турнір із міні-футболу
між командою Київського університету права НАН України та
командою Київської Духовної
Академії Київської єпархії Української Православної церкви.
Представники футбольної команди та делегація гостей ознайомилися з сучасною матеріальнотехнічною базою КУП НАНУ і
найважливішими віхами розвитку вишу, що тісно пов’язаний із
становленням незалежної України. Майбутні юристи вивчають
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предмет канонічне право. На території університету
збудовано духовний храм Преподобного Нестора Літописця – покровителя освітян. Для гостей було зроблено
короткий історичний екскурс у минуле, що нагадав про
дві історичні постаті: Миколу Святошу, ім᾽ям якого названо район Святошино м. Києва і Нестора Літописця.
Приємно було студентам Київської Духовної Академії
Київської єпархії Української Православної церкви побувати в каплиці Київського університету права НАН
України, в якій Архімадрит Сільвестр (Стойчев) є настоятелем і проводить урочисті служби.
З вітальним словом до учасників турніру звернувся
ректор, професор Юрій Бошицький зазначивши, що в
університеті створені всі умови для здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи та заняття спортом, призначення ВНЗ не тільки підготувати фахівця, а виховати
достойну людину, гідного громадянина нашої держави.
А цьому сприяють креативні проекти, спортивні заходи, здоровий спосіб життя.

Учасники змагань

Архімадрит Сільвестр (Стойчев), проректор із навчальної роботи Київської Духовної Академії (КДА),
підкреслив важливість даного заходу, що сприяє фізичному та духовному розвитку молоді, благословивши

Подарунки від КУП НАНУ

всіх учасників турніру.
Протоієрей Роман Матюшенко,
Голова відділу Київської єпархії
духовно-фізичного виховання молоді, зазначив: «Не можна не визнати, що для підтримки здоров᾽я
людей вельми важливі профілактичні заходи, створення реальних
умов для занять фізичною культурою і спортом. У спорті природно є
азарт змагань, і от, коли він слугує
духовному і тілесному здоров᾽ю,
це дуже добре!»
На завершення товариської зустрічі учасники турніру були нагороджені пам᾽ятними подарунками
від вищих навчальних закладів.

новини студентського парламенту
Переваги в роботі членів
Студентського парламенту КУП НАНУ:
внутрішні та зовнішні детермінанти

Президент
Студентського Парламенту КУП НАНУ
про цінності самоврядівної роботи
Зі студентської лави починається кар’єра.
Від неї йдуть перші теоретичні, практичні та
життєві уроки, які в подальшому і формують
людину як особистість. Професіоналом
зі студентської лави не станеш. А ось
отримати ключ до зміни світу навколо
себе – це золота пора. Саме таку позицію
обстоюють у Київському університеті права
НАН України.
Студентське самоврядування в КУП
НАНУ отримало своє право на існування
відносно недавно – у 2009 р., але за такий
короткий період свого життя напрацьовано
ціле джерело знань, яке перейшло у мудрість
і далекоглядність.
«Студентський парламент – це як маленька
держава. У ньому є свої закони і правила,
порушення яких призводить до наслідків, а
виконання – до порядку і поліпшення соціального рівня студентства» –
саме такою цитатою керуються з року в рік студенти-правники.
Принципи діяльності Студентського парламенту – найбільш загальні
світоглядні ідеї щодо сущого і належного в студентському самоврядуванні.
Дані принципи є основою концепції студентського самоврядування
ВНЗ. Вони визначають найважливіші, характерні риси студентського
самоврядування університету, що відрізняють його від інших існуючих
форм студентських організацій на території України. Сповідуючи принципи
системності, цілісності, автономності та ексклюзивності, ми впевнені, що
фокус уваги націлений саме на досягнення результату – студентського
добробуту.
Президент
Студентського парламенту КУП НАНУ
Дар’я Полінська

На базі НАУ відбувся круглий стіл,
присвячений проблематиці розвитку
студентського самоврядування

Учасники круглого столу

Студентський парламент – це не тільки інститут
студентського самоврядування, а й важлива
ланка студентського життя, фундаментальна
основа для становлення професійних навичок.
Організаторський підхід та командна робота –
мінімум того, що можна вимагати від студента,
особливо в сучасних умовах життя.
Перевагами
Студентського
парламенту
є
принципи його роботи. Студентський парламент
Київського університету права керується першим
і, мабуть, найголовнішим принципом розвитку,
що зосереджується на розвитку особистості
студента та студентського життя всередині вузу.
Також важливий принцип для юридичного вузу –
принцип виборності. Керівні органи студентського
самоврядування формуються шляхом виборів,
порядок проведення яких передбачений чітко
регламентованою процедурою. Стратегічні основи
взаємодії студентського самоврядування та адміністрації вузу мають партнерський
характер, та викладені в Статуті вузу і Положенні студентського самоврядування.
Існує потреба в методичній та консультаційній підтримці, особливо на етапі
формування керівних органів. Для цього може бути створено спеціальний підрозділ,
основною функцією якого є навчання активу студентського самоврядування знанням,
умінням і навичкам організаційних комунікацій та управління.
У чому ж полягає детермінізм? Передусім, у взаємозв’язку і взаємозумовленості
подій, що відбуваються, які скеровані на встановлення зв’язків з іншими
університетами, фондами, організаціями.
Люди, які йдуть у Парламент, повинні вміти приймати самостійні рішення,
відстоювати їх і домагатися безпосереднього виконання як з боку адміністрації, так
і з боку своїх колег-студентів. Давно існує така схема: перед кожним засіданням
проводиться робоче засідання, на якому комітети Парламенту розробляють проекти
на свій розсуд, потім захищають ці проекти на засіданні парламенту за участю
ректора або першого проректора, які виділяють фінансування на дані проекти, а
згодом комітети втілюють проекти в життя – це і є внутрішній детермінізм.
Зовнішній детермінізм полягає в тому, що наш Студентський парламент влаштовує
міжуніверситетські заходи, конкурси та квести, бере участь у різних наукових
конференціях та круглих столах, допомагає волонтерським організаціям у збереженні
навколишнього середовища, проводить благодійні акції та толоки.

Заступник Голови комітету культури та студентського дозвілля
Студентського парламенту КУП НАНУ
Катерина Волошина
Представники Студентського парламенту та Наукового товариства студентів КУП НАНУ
22 жовтня 2014 року взяли участь у роботі Міжуніверситетського круглого столу на базі
Юридичного інституту Національного авіаційного університету на тему: «Роль студентського
активу у формуванні особистості студента та діяльності вищого навчального закладу».
Захід відбувся за участю Академії адвокатури України, Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Київського університету права Національної академії наук України,
Інституту кримінально-виконавчої служби, а також профкому Національного авіаційного
університету. Тематика круглого столу передбачала обговорення питань, що були присвячені
проблемам та перспективам розвитку студентського самоврядування, формам взаємодії
адміністрації вищого навчального закладу зі студентською громадою.
Перед початком заходу представники адміністрації та директор ЮІ НАУ к.ю.н., доцент,
професор кафедри конституційного і адміністративного права І.М. Сопілко побажали учасникам
успіхів та плідної роботи. До слова була запрошена Голова НТС ЮІ НАУ Дар’я Бондаренко, яка
зазначила, що усі присутні проявили небайдужий погляд на проблему соціалізації студентської
молоді. Секретарем заходу – Головою профбюро ЮІ НАУ Марією Рощук – було оголошено
регламент роботи, після чого студентка поділилася власними поглядами на лідерські якості
представників студентського активу.
Власне із доповідями виступили студенти КУП НАНУ, а саме: студентка 3 курсу факультету
міжнародних відносин, Президент Студентського парламенту – Дар’я Полінська; студент 4 курсу
юридичного факультету, Голова комітету науки Студентського парламенту – Дмитро Санченко;
студентка 2 курсу юридичного факультету, Заступник голови комітету культури та студентського
дозвілля Студентського парламенту – Катерина Волошина; студент 4 курсу юридичного
факультету, Голова НТС – Андрій Матат; староста потоку 4 курсу юридичного факультету –
Віталій Бондар.
Враховуючи тематику круглого столу, усі студенти без винятку активно обговорювали нову
редакцію Закону України «Про вищу освіту». Наприкінці заходу учасників нагородили подяками,
а згодом, в неформальній обстановці та в рамках міжвузівської співпраці, було обговорено плани
щодо проведення найближчих заходів.

«SKY DANCE» У СТІНАХ КУП НАНУ

Кілька слів про науку

10 жовтня 2014 року у Київському університеті права НАН України відбувся майстер-клас із
джаз-фанку за участю хореографа, учасниці двох сезонів проекту «Україна має талант» Дар’ї Гарус.
Студенти, що навчаються у студії сучасного танцю «SKY DANCE», познайомилися з новим напрямом
сучасної хореографії. Майстер-клас тривав дві години. Впродовж заняття студенти прослухали лекцію
з класичного та сучасного напрямів хореографії.
Джаз-фанк розвиває людину як особистість,
під час виконання цього танцю людина звільняє
себе від буденності та поринає у вирій емоцій
і пристрастей. Кожен, хто хоч раз спробував
відтворити елементи джаз фанку, відкрив для себе
сутність свого внутрішнього Я.
Прослухавши лекцію, студенти дізналися про
нові позиції у цьому напрямі, про нові способи
та аспекти технічного виконання. Дар’я вивчила
з учасниками студії нову постановку, та своєю
майстерністю дала змогу студентам виокремити
джаз-фанк з-поміж інших напрямів сучасного
танцю. Всі, хто відвідав майстер-клас, отримали
нові та поглибили вже існуючі знання про сучасну
хореографію, набули навички та отримали безліч
Танцювальний колектив університету
позитивних емоцій.

Вкотре, ми, члени Студентського
парламенту, переконалися, що наука не приходить,
– в науку приходять. І ті, хто
прийшли, вправі
пишатися здобутками в цій сфері.
Протягом 2013—
2014 н/р. студенти безпосередньо
брали участь у роботі та організації
17 конференцій та
16 заходів освітньо-гуманітарного характеру. 33 заходи – не лише цифра, а коефіцієнт інтелектуалізму молоді, що небайдужа
до науки.
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крок до прекрасного

Томас Гейнсборо

Томас Гейнсборо (англ.
Thomas Gainsborough 14 травня
1727 року, Садбері, Саффолк,
Англія – 2 серпня 1788 року,
Лондон) –
англійський
художник на зламі епох бароко,
рококо, класицизму. Малював
пейзажі, жанрові картини,
портрети. Один із видатних
портретистів Англії і XVIII
століття взагалі.
Бурхливе XVII століття
було позаду і Велика Британія
вступила у період стабілізації.
Королівська влада ослабла і, як
казали в Лондоні, «стало ясно, що королі в Англії більше не
правлять». Посаду короля зберегли, його навіть сповіщали про
стан справ, але влада перейшла парламенту і прем’єр-міністру.
Роки правління прем’єр-міністрів тепер увійшли в хроніки
держави, як і роки правління безвладних королів.
Парламентська монархія Англії не позбавила владу від

зловживань і скандалів. Довге правління прем’єра Роберта
Волпола тому свідчення. Він брав хабарі грошима і картинами
видатних майстрів, а в парламенті розквітли підкупи і корупція.
Але країна не знатиме політичних землетрусів майже 250–300
років.
XVIII століття у Великій Британії пройшло під швидким
співіснуванням одразу трьох стилів – пізнього бароко, рококо і
класицизму, що набирав міці і в кінці століття витіснив усі інші
стилі. Саме на цей період співіснування стилів припали роки
життя і творчості Томаса Гейнсборо.
Як художник Гейнсборо не мав прижиттєвого біографа. Але
багато чого зберіг щоденник Джозефа Фарінгтона, слабкого
художника, але свідка й хроніста художнього життя Лондона
XVIII століття. Саме у цьому щоденнику зафіксовано день
вінчання Гейнсборо.
Колекціонери картин художника з’явились ще за життя
майстра. Були й колекціонери його листів. Місце для Гейнсборо
знайшлося у мемуарах (у Вільяма Джексона, якого портретував
майстер) та тогочасних газетах. Першу досить повну біографію
майстра надрукував Дж. Фулхер лише через 50 років після
смерті художника.
Народився Томас Гейнсборо в Садбері, що в графстві
Саффолк. Томас – дев'ята дитина в родині Джона і Сюзанни
Гейнсборо. У дитинстві багато малював. Небідний ще тоді
батько відправив сина навчатися до столиці. Художню освіту
отримав у Лондоні у гравера – француза Юбера Гравло.
Близько 1745 року відкрив власну студію у столиці. У
1748 р. поховав батька і мешкав у Садбері. З 1750-х років
– у місті Іпсвіч, де проживала старша сестра Томаса і де мав
замовлення. У 1759 р. переїздить у курортне місто Бат. Саме
тут знаходилися заможні люди, що часто замовляли йому

Генрі Перселл (з англ.
Henry Purcell) – англійський композитор епохи бароко. Сучасники
нaзивали його «Британським Орфеєм». Його
ім’я в історії англійської
культури стоїть поруч
із великими іменами В.
Шекспіра, Дж. Байрона,
Ч. Діккенса. Мистецтво
Перселла, яке виросло
на багатому ґрунті англійської культури, що
ввібрала кращі музичні традиції Франції та
Італії, залишалося для
багатьох поколінь його
співвітчизників одинокою, недосяжною вершиною.
Творчий геній Перселла найяскравіше розкрився у сфері
театральної музики. Композитор написав музику до 50
театральних постановок. Ця цікава галузь його творчості
нерозривно пов’язана з традиціями національного театру,
зокрема із жанром маски, який виник при дворі Стюартів
у другій половині XVI ст.
Пропрацювавши з ансамблем «24 скрипки короля»
багато років, Перселл залишив чудові твори для струнних
– 15 фантазій, Соната для скрипки, Чакона і павана на 4
партії, 5 Паван тощо. Під враженням тріо-сонат італійських
композиторів С. Россі та Дж. Віталі були написані 22 тріосонати для двох скрипок, баса і клавесина.
У клавірній творчості Перселла (8 сюїт, більше
40 окремих п’єс, 2 цикли варіацій, токата) отримали
розвиток традиції англійських верджінелістів (верджінел
– англійський різновид клавесина).
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портрети відпочиваючих аристократів. З 1774 р. художник живе
у Лондоні.
Був одружений. Імовірно, дружина була позашлюбною
дочкою англійського магната де Бофор. Чутки про це робили
родину напівсвітськими особами і аристократія вважала їх
людьми майже свого кола. Мав двох дочок.
Документи свідчать, що художник не любив книг, зате все
життя кохався у музиці. І сам грав на декількох музичних
інструментах.
У ранішніх творах Гейнсборо дуже відчувається вплив рококо.
У портреті брата і сестри Ллой зображені діти як порцелянові
ляльки, худенькі й незграбні. Він грає джентльмена, вона —
дорослу леді. Лялькові постаті дітей зміщені вбік, щоб показати
парк зі ставком та гру світла на воді й у небі. Парковий павільон
з ознаками короткого англійського бароко, але парк вже втратив
регулярне планування. Пейзажні парки Британії вже в моді,
і вивчати їх приїздять навіть з Нової Англії, як тоді називали
англійські колонії в Америці.
Гейнсборо закоханий у пейзажі, які він залюбки малює. Але
на часі поки що історичні картини італійців, героїчні пейзажі
Ніколя Пуссена, класичні пейзажі Клода Лоррена. Англійські
пейзажі Гейнсборо ніхто не купує. Художник заробляє малюючи
портрети. А для себе пише пейзажі.
Всі протиріччя ранішніх творів Гейнсборо притаманні
й портрету родини Ендрюс. Місіс сидить на рококовій
парковій лаві в кумедній, як для для села, але модній сукні.
Худа й хвороблива господиня не зробила привітне обличчя
навіть для портрету. Містер із рушницею наче полював, але
більше дратував і без того роздратовану жінку. На відміну від
непривітних господарів, вражає красою пейзаж сільської Англії.
Жнива, ще світить сонце, зеленіють луки, а небо погрожує
новим дощем, таким частим у Британії. Примхливе рококо
залишилось на непривітних господарях, ніякого рококо нема
в надзвичайно щирому, відверто реалістичному й красивому
пейзажі.
Портрет не сподобався Ендрюсам, що не дивно. Замовники
також не подобалися художнику. Але він мусив заробляти
гроші й знову брався за роботу.
Пейзажі Гейнсборо різні: як реалістичні і конкретні, так і
фантастичні, вигадані. У портреті родини Ендрюс пейзаж дуже
конкретний і реалістичний, як і дуб, під яким розмістилися
місіс і містер.
У роботі «Узбережжя» добре відчутні впливи пейзажів малих
голландців XVII століття, картин яких було багато в приватних
збірках англійців – Гойєна, Альберта Кейпа, Симона де Влігера.
Досить самостійний Гейнсборо в ранішніх пейзажах (і у своїх
малюнках). Кращі серед них – «Пейзаж із церквою Св. Марії
в Хедлі» бл. 1750 року та «Лісовий пейзаж Деділ» 1747 року.
В Англії того часу мали попит і були модними пейзажі
приватних садиб. Їх охоче замовляли і купували. Гейнсборо,
завзятий прихильник пейзажів, рішуче відмовлявся малювати
реальні, приватні садиби. Навіть стабільні гроші за них його не
приваблювали.
У своїх портретах Гейнсборо спирався на авторитет Ван
Дейка, що довгий час працював у Лондоні і створив тип
елегантного, аристократичного портрета, який успадкували
всі англійські портретисти. Гейнсборо іноді запозичав навіть
костюми у Ван Дейка (міс Грехем біля колони, портрет
хлопчика в блакитному костюмі), це, можливо, найбароковіші
портрети майстра.
Цілком бароковим за строєм залишив Гейнсборо і парадний
портрет 4-го графа Арджила – у повний зріст, у мантії і з
регаліями влади.
Більше щирості в жіночих портретах. Тема шляхетного
дозвілля розвинута в «Портреті Моллі і Пеггі» 1760 р. Дівчатка
зайняті малюванням і вивченням мистецтв. Але скільки
примусу і нудьги на їх обличчях.
Писав Гейнсборо портрети різних персоналій. Серед них
багато жіночих. З деяких осіб сильний характер рветься зовні
попри всі обмеження культури і соціального стану. Такою була
віконтеса Пенелопа Лігоньє, і лише необхідність бути леді
обмежувала її занадто активні дії.
Міс Ганна Форд відрізнялась любов’ю до музики, добре

співала і говорила на п’яти мовах. Майже єдиною суспільною
ланкою, де жінка того часу могла виявити себе був театр. Батько
утримував дочку вдома. Тоді дівчина втекла в Лондон, де дала
свій концерт. Спроби батька зірвати концерт і зганьбити дочку
не вдалися. Концерт мав успіх. Портрет Ганни Форд написав
Гейнсборо.
Довго стримувала себе й Елізабет Лінлі, співом якої був
зачарований театральний Лондон. Але прийде час і дівчина
втече з рідного дому в далеку Францію заради коханого.
Її чоловіком стане драматург Р.Б. Шерідан. Портрет ще
незаміжньої Елізабет Лінлі, коханої Шерідана, напише
Гейнсборо. У творчому надбанні майстра цей портрет стане
шедевром.
Досить
видатних
осіб було й серед чоловіків. Гейнсборо був
знайомим із вільнодумцем Віллоубі Берті,
4-м графом Абінгтон.
Той багато займався
музикою, дружив із
музикантами й підтримав сестру Елізабет,
що вийшла заміж за
танцюриста-італійця
Галліні, хоча то був
несхвальний шлюб.
Більше того, Віллоубі
підтримував американських колоністів
(супротивників Британії), що було непатріотично, і надрукував
схвальний
памфлет
на честь Французької
революції 1789 року.
Граф – один із портретів художника, який,
на жаль, залишився незавершеним.
Особливістю таланту художника була змога створити
геніальний портрет із звичайних людей, нічим не значущих,
що не відрізняються від решти. Здивування викликав портрет
королеви Англії Шарлоти, дружини Георга III. Гейнсборо
зробив із напрочуд негарної жінки цілком привабливу особу
на своєму полотні (використав всі скарби модного одягу, пози,
жесту, оточення).
Усю свою майстерність Гейнсборо продемонстрував й у
подвійному портреті есквайра Вільяма Халлета з дружиною.
Портрет більше відомий під назвою «Ранкова прогулянка».
Лише молодість і зробила подружжя значущими на портреті,
що таки став шедевром із зображенням пересічних осіб.

Генрі Перселл
Перселл – один із
найбільших композиторів-піснярів. Деякі
пісні ще за його життя
набули всеанглійську
популярність.
На основі багатої
традиції національного
хорового багатоголосся
сформувалася вокальна творчість Перселла:
пісні, що увійшли у видану посмертно збірку
«Британський Орфей»,
хори в народному стилі, антеми (англійські
духовні піснеспіви на
біблійні тексти, історично підготувавши
ораторії Г.Ф. Генделя), світські оди, кантати, кетч (поширені в англійському побуті канони).
Народився композитор у Вестмінстері, Лондон, 10
вересня 1659 року, у сім’ї придворного музиканта. Його
батько і дядько були співаками в Chapel Royal. Перші
уроки музики він отримав від батька.
Згодом музичні заняття продовжилися в Королівській
капелі, де він опанував гру на скрипці, органі і клавесині,
співав у хорі, брав уроки композиції у П. Хамфрі та Дж.
Блоу. У віці 6 років він став хористом в Chapel Royal, а у 9
років написав свій перший твір.

У 1673 році Перселл був призначений помічником
зберігача
королівських
інструментів.
Впродовж
1674–1678 років відповідав за налаштування органу у
Вестмінстерському Абатстві. У віці 18 років написав
музику для королівського струнного оркестру з 24
скрипок. З 1680 року Перселл очолює посаду органіста у
Вестмінстерському Абатстві.
1682 року, не залишаючи свій пост у Вестмінстерському
Абатстві, стає органістом у Chapel Royal. Наступного року
Перселл був призначений композитором короля Чарльза
II. Він пише «12 Fantasias in Three Parts» для скрипки і
клавесина, якими заявляє про себе як про талановитого
композитора.
У 1689 році з’являється «Дідона і Еней» – єдина в
повному розумінні опера Перселла, де весь текст лібрето
покладено на музику (лібрето Н. Тейта по «Енеїді»
Вергілія). Геніальним натхненням композитора стала
передсмертна арія Дідони – остання сцена опери, її лірикотрагічна кульмінація. «Сцена прощання і смерті Дідони
могла б одна обезсмертити цей твір», – писав про оперу
Р. Роллан.
Пізніше, у 1691 році, Перселл разом із письменником
Джоном Драйденом пише драматичний твір «King
Arthur» а в 1692 році – «Fairy Queen». Незабаром Перселл
отримує замовлення на написання од для королеви Марії
II, серед яких була «Come Ye Sons of Art» 1694 року, з якої
пісня «Sound the Trumpet» користувалася величезною
популярністю.
Помер Перселл у листопаді 1695 року. Похований у
Вестмінстерському Абатстві.

крок до прекрасного

Видубицький монастир

Видубицький монастир у Києві розташований
в урочищі Видубичі, біля берега річки Дніпро.
Назва цих земель пов’язана з легендою про
те, що тут «видибав», тобто виплив на берег,
язичницький ідол Перуна, скинутий у Дніпро
князем Володимиром. Однак це не єдина версія.
Якщо вірити іншим джерелам, то назва Видубичі
походить від переправи через Дніпро, яка
колись існувала на місці монастиря. Човни, які
використовували миряни, називалися дуби, тому
що зроблені вони були із цільного дуба. Крім
того, виникненню назви Видубичі міг слугувати
й підземний монастир, який згодом «видибав» на
поверхню.
Згідно з історичними відомостями, Видубицький
монастир був заснований у X столітті сином
Ярослава
Мудрого
князем
Всеволодом
Ярославичем. У 1070 році на схилі Дніпра був
закладений головний храм монастиря — собор
Святого Михайла, який до наших днів дійшов
лише частково. Це був хрестово-купольний храм
із трьома боковими вівтарями, при будівництві
використовувалася техніка втопленого ряду. У
1199 році церква була укріплена підпірною стіною
з метою захисту від зсувів. Будівництво стіни
здійснювалося під керівництвом архітектора
Петра Милонєга.
У перші 120 років свого функціонування
Видубицький монастир був не лише духовним
центром, а й центром світського життя Києва —
тут влаштовували переговори князі, працювали
вчені та літописці, серед останніх — Сильвестр
та Мойсей, які зробили свій внесок у написання
«Повісті врем’яних літ». Кілька разів у монастирі
спалахувала пожежа, будівлі обителі були частково
зруйновані військами хана Батия. Наприкінці XIII

століття скит занепав.
У XVI столітті через зсув східна
частина
церкви
Архістратига
Михаїла,
незважаючи
на
всі
укріплення, впала у річку. Пізніше,
на руїнах Михайлівського собору,
за
проектом
архітектора
М.
Юрасова, звели нову церкву у стилі
українського
бароко.
Спочатку
свята обитель перебувала в руках
уніатів, які й довели її до повного
занепаду. А в 1664 році настоятелем
Києво-Видубицького
монастиря
призначили Святого Феодосія, який
поновив чернече життя в обителі,
організував хор, а на острові
Михайловщина розмістив невеликий
скит, де мали змогу усамітнюватися
ченці.
За п’ять років, з 1696 по 1701
роки, на кошти стародубського
козацького полковника Михайла
Міклашевського, у Видубицькому
монастирі
побудували
п’ятибаштовий Георгіївський собор,
в якому зберігаються мощі святих:
святого Георгія;
•
великомучениці Варвари;
•
Іоанна Дамаскіна та інших.
•
Також на гроші мецената була зведена
трапезна з церквою Преображення Господнього.
Всередині трапезна прикрашена орнаментом, а
над входом розміщений герб Міклашевського,
на якому зображені перехрещені стріли. На стіні
викарбувані літери «ММЕЦПВВЗПС», якщо
їх читати попарно зліва направо, то виходить
— Михайло Міклашевський, його царської

пресвітлої величності війська Запорізького
полковник стародубський. Церква Преображення
Господнього
славиться
своїм
унікальним
різьбленим іконостасом, виконаним у вигляді
родовідного дерева, серед гілок якого зображено
праотців Ісуса Христа.
У 1827 році на гроші гетьмана Данила
Апостола почалося будівництво дзвіниці КиєвоВидубицького монастиря. Проект архітектора Д.
Меленського полягав у тому, що два нижніх яруси
буде виконано у манері українського бароко,
а третій ярус, із куполом та шпилем, — у стилі
класицизму. Будівництво завершили тільки у
1833 році. У XX столітті відбулася реставрація
монастиря. Основна частина реставраційних
робіт, якими займалися співробітники товариства
охорони пам’яток, здійснювалася в період з 1981
по 1985 рік. Сьогодні при монастирі працюють:
притулок для старих священнослужителів, школа
для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених
сімей, декілька майстерень (столярна, малярна,
покрівельна та кравецька), школа церковного
співу й лікарня, яку пізніше реорганізували у
Видубицький Відновлювальний Центр.

У КУП НАНУ відбулося відкриття виставки заслуженого художника України
Володимира Овраха «Квітуче Поділля»
У рамках проекту «Інтелектуальна власність України: перлини живопису для
студентської молоді», що діє в університеті під патронатом ректора, професора,
заслуженого юриста України Юрія Бошицького, 6 жовтня відбулося відкриття
18-ї виставки «Квітуче Поділля» Володимира Овраха. У своєму вступному слові
ректор зазначив, що цей проект дає можливість майбутнім юристам у стінах університету ознайомитися з творчістю відомих митців, насолодитися справжніми
перлинами живопису та сприяє спілкуванню з майстрами художнього мистецтва,
адже майбутнє нації залежить від виховання високодуховної людини. Знаковою
подією для цього заходу
була присутність Міхала
Швантнера,
почесного
доктора «Honoris Causa»
КУП НАНУ, директора
Департаменту країн з перехідною та розвинутою
економікою Всесвітньої
організації інтелектуальної власності, який відвідав виставку на особисте запрошення Юрія
Бошицького, провідного
фахівця в галузі інтелектуальної власності.
Слід зазначити, що ця
виставка має міжнародний статус. Пан Міхал
Швантнер
підкреслив,
що полотна картин Володимира Овраха відобраПід час відкриття виставки
жають справжню душу

України – її безсмертя.
Олена Кодьєва, доктор культурології, звертаючись до учасників виставки, зазначила, що особливістю живопису Володимира Овраха є надзвичайно тонке поєднання уявного та реального. Особливе відчуття кольору дозволяє художникові
виявити на полотні найтонші нюанси, передати мінливі відтінки настрою твору.
Своєрідною є й живописна техніка художника: він любить працювати мастихіном, вдало використовує пастозні мазки, які утворюють на поверхні полотна легкий рельєф, що створює враження вібруючого повітря.
Галина
Левківська,
проректор з соціальногуманітарних
питань,
акцентувала увагу на
яскравих кольорах картин, що відображають
всю повноту життєвих
вражень, авторське бачення світу. За образною
глибиною і бездоганним
володінням матеріалом
постає сповнений професійної гідності Майстер,
який, незважаючи на капризи часу, продовжує
створювати високохудожні речі. Проект ректора
сприяє засвоєнню теоретичних знань з предмета
«Право інтелектуальної
власності», що вивчають
Гості виставки
студенти у КУП НАНУ.
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Андрусів У.Б. Правова охорона
прав інтелектуальної власності на
програми (передачі) організацій
мовлення в Україні: Монографія. –
К.: Видавництво Ліра-К, 2014. –
176 с.
Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем
цивільно-правової
охорони
суміжних прав організацій мовлення на програми
(передачі) в Україні. У ній розглянуто аспекти правового регулювання відносин щодо прав організацій мовлення на міжнародному та національному
рівнях. Суттєву увагу приділено різноманітним
способам розповсюдження контенту. Окреслені
правові передумови створення суспільного мовлення в Україні. Подана правова характеристика
об’єктів охорони прав організацій мовлення.
Розрахована на науковців, аспірантів, магістрів,
юристів-практиків і всіх, хто цікавиться правом
інтелектуальної власності.

Право за кордоном
Міліція заарештувала 15-річного школяра з
Флориди за відмову відвідувати заняття. Власну
дитину здала правоохоронцям мати, яка вирішила
у такий спосіб вплинути на поведінку сина.
Жінка повідомила правоохоронцям, що вже позбавила сина доступу до Інтернету, мобільного телефона й комп’ютера, однак він усе одно відмовляється відвідувати школу, повідомляє агентство
АBC15.
Як пояснив шериф Чак Малліган, міліція забрала підлітка до в’язниці, щоб той нарешті почав
відвідувати шкільні заняття. Чи подіяло на несумлінного учня покарання наразі не повідомляється.
В Італії лікар за 9 років був на своєму робочому
місці всього 15 днів. При цьому чоловік отримував зарплату в повному обсязі. Лікар із Сицилії
влаштувався на роботу за фахом в одну із клінік
Катанії у 2005 році. У день його прийому на службу новачка направили на курси. Після повернення
на робоче місце у 2008 році медик звернувся до
керівництва закладу з проханням надати йому
оплачувану відпустку за сімейними обставинами,
яка тривала до 2009 року. Після повернення з відпустки він усе ж таки попрацював 15 днів, але потім пішов на лікарняний майже на рік. Одужавши,
медик почав відвідувати ще один навчальний курс
в університеті, який тривав до червня цього року.
Тепер він намірився отримати докторський ступінь до грудня 2016 року.
Головний лікар клініки, в якій значиться 50-річний медик, зазначив, що багаторазові спроби повернути відсутнього працівника на робоче місце закінчувалися невдачами, оскільки всі його відпустки
були законними. Своєю чергою лікар заявив, що
його несправедливо звинувачують в ухиленні від
роботи, адже, коли він нарешті повернеться, отримані ним знання принесуть користь для лікарні.
Попри заяви медика, в Італії цю ситуацію розцінюють як приклад неефективності роботи тисяч
італійських державних службовців, які знаходять
лазівки в законі, щоб не працювати.
У Франції розголошення інформації про місця
дорожнього контролю загрожує судом. 15 осіб
постануть перед судом за те, що у мережі Facebook
створили групу, в якій містилася інформація про
радари й міліцейські застави на дорогах департаменту Аверон. Осіб, які створили групу, обвинувачують в «ухиленні від виявлення фактів порушення правил дорожнього руху», декому з них
висувається як провина неповага до працівників
міліції: автори записів у своїх постах несхвально
відгукувались про міліцію.
Підсудним загрожує штраф у розмірі 1,5 тис.
євро та списання 6 з 12 балів у посвідченні водія
– у Франції будь-які порушення дорожнього руху
можуть мати наслідки не тільки сплату штрафу, а
й списання «штрафних балів». Якщо у водія залишається менше 3 балів для того, щоб сісти за кермо, йому доведеться знову пройти курс із вивчення
правил дорожнього руху у відділку міліції.
Міліція в Англії та Уельсі рекомендує жертвам
дрібних злочинів самим займатися розслідуванням
своїх справ. Вже на етапі прийому заяви по телефону черговий офіцер міліції намагається визначити перспективи справи і необхідність негайного
виїзду міліції на місце злочину. Жертвам крадіжок
радять самостійно переглядати сайти, на яких продають уживані речі у пошуках вкраденого майна.

В.І. Синайський ─ український юрист-учEний
Василь Іванович Синайський (25.VII 1876—
21.IX 1949) — український, латвійський і
російський правознавець, професор, доктор
римського права.
Василь
Іванович
Синайський
народився у с. Лаврово Тамбовської
області Російської імперії у незаможній
дворянській родині. У 1904 році закінчив
юридичний факультет Юр’євського (тепер
Тартуський) університету.
Працював
приват-доцентом кафедри римського
права Тартуського університету, пізніше
— екстраординарним професором кафедри римського права
Варшавського університету.
У серпні 1911 почав працювати у Київському університеті
імені Святого Володимира екстраординарним професором,
а з квітня 1914 року, після захисту докторської дисертації,
— ординарним професором кафедри торговельного права і
торговельного судочинства, з січня 1918 року — ординарним
професором
кафедри цивільного права і цивільного
судочинства. Водночас із листопада 1911 року викладав у
Київському комерційному інституті.
У перші пореволюційні роки В.І. Синайський основну увагу
приділяв заснованому спільно із професором М.І. Мітіліно
приватному Київському юридичному інституту, директором
якого він був із січня 1918 року. Після ліквідації Київського
університету і Київського юридичного інституту, у жовтні
1920 року Василя Івановича обрали на посаду завідувача
кабінету права на економічному факультеті Київського
інституту соціально-економічних наук (колишній Київський
комерційний інститут, згодом реорганізований у Київський
інститут народного господарства). У березні 1921 року він
став професором і товаришем голови президії соціальноправового факультету цього інституту.
Від січня 1921 року В.І. Синайський працював також
керівником Комісії для виучування звичаєвого права України
ВУАН. Відігравав помітну роль в академічному юридичному
житті, зокрема був ініціатором утворення Правничого
товариства при Українській академії наук та Семінару
для виучування звичаєвого і цивільного права, а також
редактором відділу соціальних наук Комісії для складання
енциклопедичного словника.
Після захоплення влади в Україні більшовиками, у жовтні
1922 року виїхав до Латвії, де з 1924 займав посаду ординарного
професора цивільного права Ризького університету.
У 1944 році В.І. Синайський емігрував до Праги, а згодом —
до Брюсселя, де й помер.
Василь Іванович Синайський був одним із провідних ученихцивілістів того часу, представляючи суспільно-історичний
підхід до римського права. Темами його досліджень були
стародавні форми землеволодіння та земельного права у
Давньому Римі, в яких він доводив наявність у римлян
первинної приватної власності, зокрема на орних землях, й
відсутність у Римі общинно-родової, присадибної та сімейної

АФОРИЗМИ ПРО
ЮРИСТІВ ТА
ЮРИСПРУДЕНЦІЮ
Не швидко вершиться суд над
поганими справами; від цього
і не страшиться серце синів
людських чинити зло.
Біблія
Ніколи не дивіться, до якої
партії належить людина, яка
шукає у вас правосуддя.

обвинувачення, для якого не
знайшлося б причини.

Ж.Б. Мольєр

Томас Мор

Ні адвокат, ні тим більше
суддя під час виконання своїх
обов’язків не має права піддаватися власним почуттям.

Якщо би бажання вбити і
можливість вбити завжди
збігалися, хто з нас уникнув
би шибениці?

Р. Стівенсон

Марк Твен

Жалість до катів обертається
жорстокістю до жертв.

Боротьба
судді
з
порушенням прав людини –
все одно, що боротьба мафії із
злочинністю.

Необхідно бути юристом для
того, щоб знати, скільки може
бути сказано на користь тієї чи
іншої сторони і як мало чесності
може бути виявлено при цьому.

М. Жванецький

П. Бові

Р. Роллан
Немає такого страшного

Наполеон Бонапарт

Кросворд

Якщо б Феміда була зрячою,
їй не потрібно було б стільки
поводирів.
Я. Джангірова
Своєю непідкупністю суддя
дратував усе місто.
В. Сєменов

По горизонталі: 5. Частка, частина, норма будь-чого допустимого. 7. Не підтверджена
дійсними фактами чутка, звістка про будь-кого, будь-що. 8. Умова, що вводиться у біржові
угоди на строк, за якого одній зі сторін надається право вибору між альтернативними
елементами угоди. 9. Титул монарха в деяких країнах. 10. Службова особа в органах суду, яка
виносить вирок у судовій справі. 11. Морський грабіжник, розбійник, корсар. 15. Суперечка,
сварка. 19. Споруда для виконання смертної кари через повішення. 20. Особа, що веде
протокол зборів, засідання тощо. 22. Грошова допомога, що за певних умов надається з
державного бюджету місцевим бюджетам. 27. У заповіті – доручення спадкоємцеві виплатити
якійсь особі певну суму або передати їй певне майно. 28. Ухвала, прийнята голосуванням. 29.
Перевищення курсу валюти чи цінних паперів (акцій, облігацій тощо) проти їхньої
номінальної вартості. 30. Заручник, якого в Давній Русі та деяких східних країнах давали як
гарантію договору. 31. Ділянка землі, що відводиться комусь для забудови, під сад і город. 32.
Група, об’єднання осіб, які прагнуть за будь-яку ціну задовольнити свої корисливі потреби.
По вертикалі: 1. Особа, що здійснює організований і контрольований нагляд за недієздатними
громадянами, піклування про їхні особисті та майнові права та інтереси. 2. У Київській Русі
– намісник князя. 3. Особа, що її одна держава посилає в іншу з певним дорученням
(здебільшого секретним). 4. Збитки, втрати, неприємності тощо, що є наслідком певних дій,
вчинків. 6. Дроблення нереалізованих акцій підприємства на менші за вартістю акції для
полегшення їх продажу. 12. Привселюдний продаж товарів, майна, цінних паперів тощо,
причому власником їх стає той, хто дає найбільшу суму. 13. Природне збільшення території
держави шляхом тривалого нагромадження (під впливом течії води) піску в дельті ріки чи
внаслідок появи острова вулканічного походження у межах територіальних вод. 14. Насильне,
несправедливе обмеження чиїхось прав та дій. 16. Широка популярність як свідчення
загального схвалення, визнання заслуг, таланту, доблесті тощо. 17. Голова міської ради. 18.
Оплата готівкою. 21. Сукупність заходів для здійснення в певний період якогось важливого
громадсько-політичного або господарчого завдання. 23. Заходи, дії держави дипломатично
скеровані на те, щоб застерегти від певних дій іншу державу, домогтися певних поступок. 24.
Спроба насильно відібрати щось, незаконно привласнити, захопити, позбавити чогось. 25.
Предмет або обставини, які свідчать про чиюсь провину. 26. Середньовічний кодекс поведінки
японських самураїв.
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власності. Однак ці висновки були проігноровані юридичною
історіографією, для якої панівною залишилася теорія
колективної власності на землю у давніх римлян.
Проблеми особистих та майнових відносин подружжя
В.I. Синайський розглядав в історичному, догматичному
та цивільно-політичному аспектах. Широке знайомство з
досягненнями юридичної науки та глибоке дослідження джерел
(навіть закони Ману автор вивчав в оригіналі) дозволило йому
дійти висновку про історичну мінливість становища заміжньої
жінки, яка була «то в стані ніби речі, то в стані доньки свого
чоловіка та сестри своїх дітей, то, нарешті, в стані члена
сім’ї, хоч і підпорядкованого чоловіку, але такого, що височів
над своїми дітьми». Науковець дослідив історичний процес
принизливого становища європейської жінки, зауважив про
поступове покращення цього становища, розробив проект
закону про особисті та майнові відносини подружжя, в яких
намагався витіснити з сім’ї дух влади і свавілля, побудувати
її на засадах рівності та дійсної турботи про дітей. Професор
визнавав особисті права одруженої жінки, що, на його думку, є
«показником дійсно високої людської культури».
У своїй діяльності В.I. Синайський намагався завжди бути
на рівні світових досягнень юридичної науки. Він активно
опрацьовував діюче право, пояснював теоретичні положення,
вивчав перспективи законодавства, коментував судову
практику. Висловився учений і щодо кодифікації російського
цивільного законодавства. Усвідомлюючи необхідність
прийняття нового цивільного уложення, він все ж радив не
поспішати. Він вважав, що законопроект, створений у тиші
кабінетів невеликою групою людей, потребує широкого
наукового обговорення. Вказуючи на непридатність
запропонованих положень зобов’язального права, автор
виділив, принаймні, три проблеми, які необхідно усунути:
доповнити зміст норм; чітко відредагувати статті; встановити
систему зобов’язального права. Лише позбувшись недоліків,
«закон принесе цивільному обігу оздоровлення від недуг і
буде впливати на зростання почуття соціальної солідарності і
високої добросовісності».
B.I. Синайський виклав, вдало поєднавши тогочасні
досягнення російської та зарубіжної наукової літератури,
законодавчу базу та судову практику. Він вперше вивів поняття
«майна як цілого», тобто «цілісного майнового комплексу».
Важливим внеском у юридичну науку вважаються його
дослідження в галузі речових прав, права власності, права
володіння. Йому належить думка про обмеженість права
власності. Висловлені ідеї В.I. Синайського часто випереджали
час і сьогодні є цінними. Загальну характеристику його роботи
у передмові до сучасного перевидання праць В.І. Синайського
дав професор С.О. Суханов, а в Україні творчий доробок В.I.
Синайського досліджували I.Б. Усенко, Л.В. Міхневич та інші.
Безсумнівно, В.I. Синайський мав великий талант. Він
зібрав біля себе групу молодих правників, які працювали в
студентському цивілістичному гуртку. Їх наукові дослідження,
були опубліковані у 3-х томах збірника праць (редактором та
автором вступних заміток був В.I. Синайський).

Той, хто хоче звинувачувати,
не має права поспішати.

По горизонталі: 5. Квота. 7. Плітка. 8. Опціон. 9. Цар. 10. Суддя. 11.
Пірат. 15. Сутичка. 19. Шибениця. 20. Секретар. 22. Дотація. 27.
Легат. 28. Вотум. 29. Паж. 30. Аманат. 31. Садиба. 32. Кліка.
По вертикалі:1. Опікун. 2. Посадник. 3. Емісар. 4. Шкода. 6. Спліт.
12. Аукціон. 13. Акреція. 14. Утиск. 16. Слава. 17. Мер. 18. Кеш. 21.
Кампанія. 23. Демарш. 24. Замах. 25. Доказ. 26. Бусидо.
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