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Шановні колеги,
дорогі друзі, студенти!
Невпинно плине час, змінюємося ми, змінюється наш університет. Хочеться згадати що рік, який проходить, був дуже насичений напруженою
працею, різноманітними подіями, в яких кожний член колективу зробив
свій особистий внесок у загальну справу, щоб примножити досягнення в
підготовці спеціалістів, розширити та укріпити ділові стосунки з колегами
інших навчальних закладів України та зарубіжжя.
У Новому 2012 році перед колективом КУП НАН України постануть нові
задачі, і наш колектив з ними впорається не гірше ніж це було зроблено у
2011 році.
У минулому році хотілося б залишити негаразди, проблеми, гіркоту нездійсненних мрій та сподівань. Рік, що завершується, збагатив нас новим досвідом, згуртував і дав нам можливість не
лише вистояти, а й створити всі умови для подальшого розвитку.
Новий рік — це яскраве, гарне, урочисте і веселе свято із зеленою ялинкою та різнокольоровими прикрасами, а також надіями і радістю кожної родини. Хай надія і віра в себе і свої сили надихає Вас на здійснення найзаповітніших Ваших мрій.
І нехай збудеться все задумане, а 2012 рік стане таким, яким ми хочемо його бачити.
Зустрічаючи Новий рік, побажаємо один одному любові та віри. Віри у себе і в процвітання нашого університету та
нашої країни. Тож подаруємо нашим близьким найдорожче — любов і тепло наших сердець, а ще увагу і турботу, для
того щоб у Новому році щасливих людей стало більше.
Хочемо побажати всім Вам щоб Новий 2012 рік приніс мир у кожну оселю, здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому дні.
Успіхів Вам і вдачі, щастя та благополуччя!

Завжди з Вами
ректор КУП НАН України,
Заслужений юрист України, професор

Ю.Л.Бошицький

ВІЗИТ ДО КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПРОФЕСОРА ГЕРБЕРТА ШАМБЕКА
PROFESSOR HERBERT SCHAMBECK ATTENDING KYIV UNIVERSITY OF
LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
Професор, почесний доктор юридичних наук
Герберт Шамбек – непересічна людина, яка присвятила все своє життя верховенству права.
Колишній голова Бундесрату Австрії, голова Народної партії Австрії, володар звання почесного
доктора в більш ніж десяти країнах усього світу,
автор численних публікацій, один із засновників
Папської академії соціальних наук у Ватикані,
дослідник. Усе це є прикладом того, як звичайна
людина може досягти надзвичайних вершин і при
цьому залишитись вірним християнським переконанням, оскільки боротьба за мир в усьому світи
є частиною життя кожного громадянина. «І хто
б сумнівався, що Господь Бог почує благання своїх
синів: Господи, даруй нам мир, даруй нам твій спокій». Цими словами блаженного Йоанна Павла ІІ можна описати
прагнення пана Г.Шамбека досягти гармонії в сучасному конфліктному світі та його активну участь у вирішенні соціальних проблем пересічних громадян після перебудови.

Professor, Honoured Doctor of Law Mr. Herbert
Schambeck is an exceptional personality, who has
dedicated his whole life to the supremacy of law. Former
President of the Bundesrat of the Republic of Austria,
being a member of People’s Party of Austria for decades,
being awarded the Honoured Doctor title in more than 10
states all over the world, having written multiple
publications, being among founders of the Pontifical
Academy of Social Sciences in the Vatican City, being a
researcher – all this serves as evidence of how an ordinary
person may conquer unordinary peaks, but despite it
manage to follow Christian morality. He proved that
struggle for peace in the whole world is a part of each
citizen’s life.
«And who will doubt that God will hear and grant
this cry of his children: Lord, grant us peace «Grant us your peace»
(December 8, 1981) – in these words of Holy Father may be put the
struggle of Mr. Herbert Schambeck for settlement of peace in the modern
conflict life-being and his active participation in solving social problems
of ordinary people.
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СТОРІНКА РЕКТОРА

НОВАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1. Особливості кредитно-модульної системи організації навчального
процесу в Київському університеті
права НАН України.
У рамках Болонського процесу, до якого приєдналася Україна, з
2006 року у вищих навчальних закладах запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі – КМСОНП),
основними принципами якої є: поперше, забезпечення мобільності
студентів шляхом запровадження
єдиної уніфікованої міри навченості
ЮРІЙ ЛАДИСЛАВОВИЧ
студента – кредиту (який включає
БОШИЦЬКИЙ —
ректор Київського університету виконану студентом навчальну роправа НАН України, професор, боту, внаслідок якої ним отримано
Заслужений юрист України
необхідні знання та сформовано
певні вміння і навички); по-друге,
варіативність навчання, яка диктується швидкозмінними потребами ринку праці; і по-третє, стимулювання якості навчання.
Модульна форма організації навчання, безперечно, сприяє позитивним змінам у навчально-виховному процесі. На основі аналізу практики впровадження КМСОНП у Київському університеті права НАН України, можна констатувати те, що існують певні
проблеми пов’язані з самим процесом, оскільки він складний,
динамічний і довготривалий.
Типові проблеми, що виникають у процесі впровадження
КМСОНП, визначені науковцями ще на етапі запровадження КМСОНП як експерименту: неузгодженість затверджених
МОНмолодьспорту України стандартів спеціальностей, а саме,
навчальні плани різних спеціальностей, що належать до одного напряму підготовки, не відповідають один одному за змістом
(нормативна складова). До цього часу не затверджені Державні
стандарти вищої юридичної освіти України. Навчальні заклади
самостійно розробляють ОПП і ОКХ спеціаліста і магістра, які
часто відрізняються наповненням навіть нормативної частини, не
кажучи вже про цикл вибіркових дисциплін, які переважно складають спецкурси від конкретних науково-педагогічних працівників; невідповідність обсягу самостійної роботи, яка повинна була
збільшитись, а обсяг лекцій і семінарів зменшитись. Оскільки
немає Державного стандарту, виші самостійно визначають співвідношення цих видів робіт, як правило: 60:40, де 60 – самостійна
робота. На сьогодні ще відсутня у системі вищої освіти інституція
тьютора (викладач, який веде індивідуальні або групові заняття зі
студентами), а також ще низький рівень матеріально-технічного
забезпечення навчального процесу у ВНЗ. Так, для організації самостійної роботи необхідне забезпечення літературою (курсами
лекцій, навчальними посібниками, комп’ютерними програмами
тощо), а видання літератури потребує значних коштів.
Наведені проблеми уповільнюють зростання відповідальності
студента за результати його навчання, особливо його самовизначеності та самооцінки результатів власної діяльності, а також
участі в управлінні навчальним процесом.
Намагаючись усунути зазначені проблеми, КУП НАН України запровадив дієвий інститут куратора академічної групи, який
контролює виконання індивідуальних планів та організовує дозвілля. Кожен куратор має 70 годин навчального навантаження
на навчальний рік. Що ж стосується забезпечення засобами для
самостійної роботи – то наші пріоритети – видання власної науково-методичної продукції на паперових та електронних носіях.
Зокрема, вже видані «Мала енциклопедія права інтелектуальної власності», «Мала енциклопедія теорії держави та права» та
«Мала енциклопедія приватного права». Готові до друку – «Мала
енциклопедія конституційного права», «Мала енциклопедія міжнародного права», «Мала енциклопедія підприємницького права»
та ін.
КМСОНП має суттєві переваги порівняно з традиційною
організацією навчального процесу. Зокрема йдеться про інтенсифікацію процесу навчання, підвищення якості навчання і удосконалення оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Під час
КМСОНП ми використовуємо рейтингову оцінку знань, навичок
і вмінь студентів, оскільки її суть полягає у приписуванні кожній
з умовно виділеної суми знань і вмінь певної кількості залікових одиниць, сумарний результат яких визначає рейтинг знань
студентів та оцінку їхньої праці на екзамені. Систематичність
контролю за навчально-пізнавальною діяльністю досягалась за
рахунок різноманітних засобів. Це співбесіди, усне спеціальне
опитування, письмові контрольні роботи, оцінювання роботи
на практичних заняттях, перевірка практичних навичок за допомогою тестів, а також поточний та підсумковий контроль. Впровадження модульно-рейтингового контролю успішності вже за
невеликий період часу показало те, що студенти, які навчаються
за КМСОНП, за рівних умов та за однаковий час здобувають порівняно більше знань, навичок і вмінь з навчальної дисципліни.
Також студенти розвивають здатність творчо використовувати
здобуті знання, навички та вміння для вирішення аналогічних
і нестандартних завдань. Існує можливість скорочення часу на
з’ясування готовності студентів до занять, оскільки студенти самі
зацікавлені в максимально можливій для них рейтинговій оцінці,
а отже вони зорієнтовані на сумлінну роботу в процесі підготовки до занять. Ті ж студенти, які не виявили бажання працювати
на занятті, а отже не отримали рейтингової оцінки, мають можливість скласти семінар в індивідуальному порядку. Це сприяє, з
одного боку, відходу від традиційних методів роботи, а з другого
– дозволяє при безупинному контролі більше довіряти студенту,
не піддаючи сумніву факт його підготовки до заняття. А вже через два-три місяці викладач має результати успішності і може ді-
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йти висновку щодо ефективності застосованих форм і прийомів
контролю, оскільки одержує достатньо об’єктивну інформацію
про ступінь успішності навчання студентів.
Визначення рейтингу дозволяє знижувати можливість одержання випадкової оцінки, особливо коли студент готується тільки
до кількох семінарів, оскільки рейтинг враховує роботу студента
протягом семестру. Також з’являється змагальність у навчальному
процесі, яка істотно стимулює прагнення студентів до надбання
знань, що призводить до підвищення якості підготовки спеціалістів.
Усе наведене вище дозволяє виховувати конкурентоздатного
фахівця, здатного діяти у складних соціально-економічних умовах. Крім того у студента формується почуття відповідальності,
оскільки він здатний адекватно сприймати завдання для виконання обов’язків. За підрахунками науковців, це дозволяє на 40%
скоротити час, відведений на проведення навчальних занять під
керівництвом викладача, збільшивши тим самим бюджет часу на
самостійну роботу студентів; забезпечує прозорість в оцінюванні
знань студентів та враховує їхні індивідуальні можливості.
На відміну від традиційної організації навчального процесу, в якому центральною фігурою є викладач, акценти поступово переносяться на діяльність студента, і це є ключовим
позитивним моментом, оскільки спонукає студентів більш
самостійно контролювати результати своєї роботи. Такий підхід дозволяє розвивати креативні здібності та сприяє здоровій
конкуренції. Мобілізація творчого потенціалу студента та формування дослідницьких навичок також є перевагами застосування модульно-рейтингової системи і сприяє збільшенню
частки науково-дослідної, творчої діяльності студентів. З цією
метою для студентів КУП НАН України організовано і проводиться п’ять науково-практичних конференцій на рік, з яких
три – міжнародні, а дві – всеукраїнські, не враховуючи кафедральні та загальноуніверситетські наукові заходи які проводяться,
як правило, 1–2 рази на місяць.
Переконаний, що вирішення проблем, які виникають у процесі впровадження КМСОНП, забезпечить адаптацію національної системи вищої освіти до норм і стандартів Європейського
простору вищої освіти та її узгодження зі змістом та організацією
освітньої діяльності, які відповідають вимогам Болонського процесу. Адаптація та оптимізація вищої юридичної освіти нададуть
можливість, насамперед, підвищити якість підготовки юристів і
задовольнити вимоги, які ставлять перед випускником вишу (молодим спеціалістом) сучасні організації і суспільство в цілому.
2. Міжнародні зв’язки КУП НАН України як каталізатор ефективної розбудови вузу.
Університет системно підходить до питання інтеграції в європейське та світове освітянське товариство, яке виражається в
пос-туповому розвиткові співробітництва з відомими зарубіжними університетами, організаціями, асоціаціями, агентствами,
фондами й установами. Так, у КУП НАН України реалізуються
міжнародні освітні програми і проекти, здійснюється спільна науково-дослідна діяльність, організовуються науково-практичні
конференції, семінари, «круглі столи» та академічні обміни.
Основна мета цих заходів у встановленні та розвиткові міжнародних та міжвузівських зв’язків КУП НАН України з вищими
навчальними закладами, державними і недержавними організаціями України, державами близького та далекого зарубіжжя,
підвищення іміджу української юридичної освіти і науки на національній та міжнародній арені, а також адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих здобутків національної освіти.
Співпраця КУП НАН України з іноземними організаціями та
установами має свої результати. Це, перш за все, реалізація низки
міжнародних проектів, проведення конференцій, участь працівників університету в різноманітних міжнародних програмах, які
фінансуються урядами провідних зарубіжних держав – усе це дає
можливість розширювати кордони міжнародного співробітництва, підвищувати ефективність співпраці та зміцнювати вже існуючі відносини.
За шістнадцять років існування нашого університету географія
міжнародних зв’язків охопила такі країни, як: США, Німеччина,
Франція, Іспанія, Польща, Болгарія, Румунія, Росія, Білорусь,
Молдова, Вірменія, Азербайджан, Словаччина, Чехія, Угорщина,
Греція та ін. А змістовна частина реальної співпраці дала чисельні
практичні результати. Так, останньою креативною ідеєю розвитку
міжнародних зв’язків стало впровадження у навчальний процес
КУП НАН України в 2011 році спільної магістерської програми з Варненським вільним університетом ім.Черноризця Храбра (Varna Free University, Болгарія).
Дана програма є результатом наполегливої та плідної праці не
лише керівництва та колективу Університету, а також Посольства
Болгарії в Україні. Згідно з Меморандумом про співробітництво,
який був підписаний між двома Вузами в березні 2011 року, вже з
жовтня цього року розпочалась реалізація спільної магістерської
програми. Студенти КУП НАН України спеціальностей «Міжнародне право» та «Правознавство» мають унікальну можливість
взяти участь у цій програмі та отримати два дипломи: Київського
університету права та Варненського вільного університету.
Студенти, які навчатимуться за даною програмою, мають унікальну можливість: по-перше, отримати два дипломи; по-друге,
мати преференції при працевлаштуванні в Україні, Болгарії, ЄС
та більшості країнах світу; по-третє, брати участь у проектах за
програмами: TEMPUS, PHARE, LLP /ERASMUS, GRUNDTVIG,
LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET/, INTERREG, FP6,
FP7 та інші, що реалізуються в Болгарії.
Хочу підкреслити, що основною метою проекту є підготовка високопрофесійного корпусу юристів–міжнародників, котрі
досконало застосовують законодавство різних країн для захисту

прав українських громадян поза межами України, у міжнародних
організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм,
іноземних громадян в Україні, захищають інтереси держави на
міжнародному рівні.
Студенти навчатимуться за спеціалізацією «Право Європейського Союзу», що є нагальною необхідністю для нашого суспільства, яке взяло зовнішній вектор на Європу, тому забезпечення
країни такими кадрами дозволить пришвидшити вступ України
до ЄС. Спеціальність «Право Європейського Союзу» орієнтована
на осіб, які прагнуть опанувати нові вимоги та знання для задоволення сучасних потреб.
Впровадження спільної магістерської програми дозволить не
тільки студентам, але й науковцям КУП НАН України спілкуватися з видатними діячами Болгарії та Європи. У рамках даної
програми можливе проведення конференцій, «круглих столів»,
симпозіумів та інших наукових заходів для обговорення проблем
не лише міжнародного права, а й юридичних проблем та проблем
безпеки для причорноморського регіону. Особливість цього напрямку полягає в тому, щоб сторони дійшли згоди з приводу проведення спільних проектів у галузі інтелектуальної власності, біоетики та комерційного права.
Партнер нашого університету в цій програмі – Varna Free
University. Це четвертий за величиною університет у Болгарії з вищою оцінкою державної акредитації. ВВУ — перший з недержавних університетів, який отримав акредитацію строком на п’ять
років. Це єдиний болгарський університет, що має спеціальний
знак якості та визнання в галузі освіти на території Європейського Союзу – ECTS Label и DS Label, а диплом цього університету є
добре відомим та визнаним в ЄС.
Лише за десять місяців цього року в КУП НАН України було
проведено близько 40 майстер-класів відомих діячів, зокрема:
доктора права І.Котлярчука (США); керуючого юридичної фірми
«EKVITA», викладача юридичного факультету Бакинського державного університету (Азербайджан) І.Мехти; третього секретаря Посольства Російської Федерації в Україні К.Курбет; другого
секретаря Посольства держави Ізраїль в Україні Ю.Дор; Надзвичайного і Повноважного Посла Угорської Республіки М.Баєра;
професора Пенсільванського університету В.Батлера (США); координатора проектів ОБСЄ в Україні Л.Копая та інших видатних
постатей.
Окремо хочу зазначити участь студентів відділення міжнародного права в літніх стипендіальних програмах ДААД для навчання
та науково-дослідної роботи у Німеччині.
Міжнародна діяльність від початку вважалася вагомою складовою загальноуніверситетської стратегії розвитку, спрямованої
на повноцінну інтеграцію у світовий освітній і науковий простір.
Для цього було створено відділ міжнародних зв’язків та грантів.
Його головне завдання – створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в університеті та його організація. Відділ
координує і здійснює обмін інформацією, встановлює зв’язок з
іноземними освітніми і науковими інституціями, професорами
і лекторами; підтримує бази даних викладачів та студентів, що
виїздять за кордон за обміном, у відрядження та на стажування;
надає інформацію про роботу посольств і зарубіжних представництв в Україні та представництв і консульств України за кордоном; інформує підрозділи університету про міжнародні освітні
організації, програми, фонди, а також про участь студентів, науковців, молодих спеціалістів у конкурсах на здобуття стипендій та
грантів; підтримує базу даних програм обміну; здійснює переклад
кореспонденції, яка надходить до університету та яка направляється за кордон; оформлює та веде облік закордонних відряджень
викладачів, науковців, співробітників, курсантів та студентів університету; консультує постійний та перемінний склад університету з питань виїзду за кордон, оформлює відповідні документи
для виїзду за кордон; організовує прийом офіційних іноземних
делегацій та окремих фахівців (підготовка наказів та програм
перебування, зустріч, поселення тощо); готує проекти договорів
про співробітництво в науковій та освітянській сфері; веде координаційну роботу в межах проектів, що виконуються в університеті; підтримує контакти з фондами та місіями, що працюють в
Україні.
Міжнародні зв’язки активно використовуються університетом для організації та участі в Міжнародних науково-практичних
конференціях, семінарах і «круглих столах» із залученням керівництва різних міжнародних організацій, відомих учених і експертів. Такі заходи забезпечують студентам та науково-педагогічному
складу університету доступ до передових досягнень європейського та світового наукового співтовариства, дозволяють обмінюватися досвідом і застосовувати на практиці здобуті знання. За
останні роки участь університету в наукових конференціях активізувалась, і сьогодні являється одним із стратегічних напрямів
розвитку університету.
З метою формування відповідного іміджу університету, засобах
масової інформації широко використовуються можливості міжнародної мережі Інтернет, а також рекламно-довідникова продукція. Хочу зазначити, що усі заходи міжнародної спрямованості,
які відбуваються в університеті, націлені на реалізацію сучасної
політики і стратегії держави, спрямованої на подальшу розбудову національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально
орієнтованої економіки, інтеграцію в європейське і світове співтовариство.
Належну мовну підготовку, необхідну для повноцінної інтеграції у світовий освітній простір, забезпечує вивчення студентами університету чотирьох іноземних мов.
У 2012 році ми плануємо взяти активну участь у багатогранних
програмах, таких як: Програма обміну студентів ВНЗ – адмініструється в Україні IREX; Програми стипендій – адмініструються
в Україні офісом програм ім.Фулбрайта; Програма стажування
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молодих викладачів – адмініструються в Україні офісом програм
ім.Фулбрайта; Партнерство в освіті – адмініструється в Україні
Аmerican Council; Програма міжнародної співпраці ВроцлавГданськ «Solidarity Bridge», Польща; Фонд Олександра фон Гумбольдта, ФРН; Міжнародний фонд «Відродження»; Стипендіальна програма «Study Tours to Poland» – адмініструється урядом
Польщі.
Приєднання України до Болонської конвенції є, у першу чергу,
кроком до приведення системи вищої освіти України до західних
стандартів, одним із проявів яких є європейські стандарти, тому
досвід викладачів, які пройшли навчання за кордоном, є вельми
корисним для розуміння і розроблення вимог, передбачених Болонською конвенцією. Досвід і знання, набуті під час закордонних відряджень наших викладачів, аспірантів та студентів, активно використовуються для покращання навчального процесу в
університеті.
3. Наукові конференції КУП НАН України – необхідна складова
поглибленого вивчення юриспруденції
Сфера особливої уваги керівництва університету – це науково-практичні конференції. Одна з них, присвячена сучасним проблем правової системи України, проводиться вже втретє, а науковий інтерес до цієї проблематики постійно зростає, як і зростаюча
кількість її учасників.
Ми чітко розуміємо, що розбудова України, як демократичної
та правової держави, неможлива без подальшого реформування
національної правової системи. Наша держава переживає складний процес реформування свого правопорядку і його адаптації до
нових соціально-політичних та економічних умов. Важлива роль
при цьому відводиться з’ясуванню закономірностей виникнення,
розвитку та функціонування правових систем сучасності з метою
вдосконалення національного законодавства. І саме тому, тематика наукової конференції є гарною можливістю для обговорення сучасного стану національної правової системи та проведення
ґрунтовного порівняльного аналізу сучасних міжнародних правових систем. Поряд з цим, поточні перетворення в державно-правовій сфері, як і в інших сферах суспільного життя, потребують сучасного наукового забезпечення, розробки відповідних наукових
орієнтирів, концепцій, юридичних понять та категорій.
Надаючи принципово важливого значення явищам правотворчості та державного будівництва, можливо впевнено зазначити
про те, що на правову систему покладається системоутворююче,
регулююче завдання по забезпеченню єдності, системності та
ефективності законодавчої бази держави. Світове співтовариство
і держави надають важливого значення загально-правовим принципам і підтримують зближення різноманітних правових систем.
Зростає інтерес до вивчення і взаємного використання досвіду з
розвитку національних законодавств, обміну правовою інформацією та науковими ідеями. Необхідність міжнародної співпраці та
глобальні проблеми сучасності вимагають нового бачення існую-

чих правових проблем, для чого слід зосередити увагу на основних
правових системах світу.
У сучасних умовах, коли спостерігається тенденція до зближення інтересів будь-яких держав та розвитку міжнародних
зв’язків між ними, важливого значення набуває вдосконалення
кримінального та кримінально-процесуального законодавства.
Неабиякий інтерес серед науковців, практичних працівників та
народних депутатів має проблема вдосконалення та уніфікації
термінології Кримінального кодексу України. Свідченням цього є проведення, за ініціативи кафедри кримінального права та
процесу університету, слухань у Комітеті з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Відповідна проблема була
визнана актуальною, і за результатами роботи парламентських
слухань була створена робоча група, до складу якої увійшли провідні фахівці у галузі кримінального права в Україні, у тому числі,
науково-педагогічні працівники кафедри кримінального права та
процесу. Видана збірка наукових праць «Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології».
Важливого значення сьогодні набувають питання гармонізації
кримінального права України з Конвенцією про захист прав та
основоположних свобод 1950 року та практикою Європейського
суду з прав людини, які визнані в Україні джерелом права. Зокрема, необхідне вироблення нового підходу щодо пом’якшення
кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене зі
співчуття у випадку наявності невиліковної хвороби у потерпілого, доцільності або недоцільності застосування спеціальної конфіскації майна як виду покарання тощо.
Необхідно також вирішити питання про доцільність узгодження національного кримінального закону з міжнародними
договорами кримінально-правового характеру. Зокрема, такого
узгодження потребують правила поширення юрисдикції України на міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру;
правові наслідки врахування вироку, винесеного судовим органом
іноземної держави; запровадження кримінальної відповідальності
юридичних осіб; застосування покарання у виді конфіскації майна. Відповідного узгодження потребують і норми Особливої частини Кримінального кодексу України, зокрема, які передбачають
відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, співучасть у вчиненні терористичного акту,
криміналізація незаконного посіву кокаїнового куща тощо.
Пильної уваги потребує проблема вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України, реформування судової системи України. Чинним на сьогоднішній день залишається
Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року, який не забезпечує критеріїв та вимог демократичного розвитку держави (за час
існування Кримінально-процесуального кодексу України до нього понад 200 разів вносились зміни і доповнення), що підтверджено главою держави під час засідання робочої групи з питань реформування кримінального судочинства у червні 2011 року. При

цьому, до пріоритетних завдань законотворчої діяльності Верховної Ради України шостого скликання належать питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства України в
частині запровадження мирових судів у кримінальних справах,
створення інституту судових слідчих тощо.
Крім того, тривалий час у межах національної правової системи основна увага в основному приділялась розвитку публічного
права. Імовірно, що саме з цим пов‘язані великі труднощі впровадження в нашій державі соціально орієнтованої ринкової економіки та підприємництва. Низька правосвідомість населення
України в галузі приватного права також стоїть на заваді інтеграції
нашої держави до світового економічного простору.
Нагальною проблемою, яка потребує вирішення, є питання
щодо взаємозв‘язку та співвідношення приватного та публічного
права, що в період адаптації правової системи України до права
Європейського Союзу набуває важливого значення. Пояснюється це необхідністю закріплення у чинному законодавстві України відповідних ідей і принципів приватного та публічного права,
що у свою чергу сприятиме виробленню відповідних орієнтирів,
якими слід керуватися в правореалізаційній практиці. Крім того
прискорений розвиток приватного права та відповідні зміни в публічному праві сприятимуть поглибленню адаптаційних процесів.
На мій погляд, не дивлячись на рівноцінність та взаємозв‘язок
між приватним і публічним правом, підвищена увага все ж таки
повинна бути приділена приватному праву, оскільки саме воно
поряд чи у поєднанні з правами людини відображає головні процеси, пов‘язані із становленням системи суб‘єктивних прав, які
відкривають гарантований простір для власної активної діяльності людей, їх творчості, ініціативи, тобто пріоритетний розвиток саме приватного права сприятиме наближенню українського
права до європейських стандартів. Розвиток приватного права
має йти по широкому руслу, оскільки впродовж досить тривалого
часу саме йому не приділялось належної уваги, і на цій підставі децентралізація правового регулювання, свобода окремих суб‘єктів
правовідносин має знайти своє чітке закріплення в законодавстві
України.
І на завершення. Хочу з впевненістю зазначити, що ті новели,
які введені в організацію університетського життя, є послідовними кроками не лише керівництва та колективу Київського університету права, а й студентського активу, і спрямовані, у першу
чергу, на оптимізацію навчального процесу, удосконалення міжнародних зв’язків вузу, підвищення змістовної складової і тематики наукових конференцій. Усе це співіснує в КУП НАН України
комплексно, системно і концептуально виважено. Тому маю переконання та впевненість у тому, що університет стає більш сучасним, модерним та креативним на шляху якісної підготовки наших
студентів.

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЬ ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
24 листопада 2011 року Київський університет права НАН України проводив ІІІ Міжнародну
науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми правової системи України».
У роботі Міжнародної науково-практичної конференції взяли участь молоді учені, аспіранти
та студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, а також представники установ та організацій, зокрема: Варненського вільного університету (Республіка Болгарія); Дебреценського університету (Угорська Республіка); Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН
України; Інституту законодавства Верховної Ради
України; Київського національного
університету ім.Тараса Шевченка;
Національного
університету «Юридична академія України ім.Ярослава
Мудрого» (м.Харків); Академії митної служби України
(м.Дніпропетровськ);
Закарпатського державного
університету (м.Ужгород);
Херсонського економічноправового інституту; Рівненського інституту КУП
НАН України; Коледжу
Відкриття конференції
Подільського державного
агротехнічного університету; Таращанського агротехнічного коледжу ім.Героя Радянського Союзу
О.О.Шевченка; Політико-правового коледжу «АЛСКО» та ін.
Із вступним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, заслужений юрист України Ю.Бошицький,
в якому, зокрема, зазначив, що на сучасному етапі Україна переживає складний процес реформування свого правопорядку і його адаптації до нових соціально-політичних та економічних умов.
Важлива роль при цьому відводиться з’ясуванню закономірностей виникнення, розвитку та функціонування правових систем сучасності з метою вдосконалення національного законодавства.
Саме тому, обрана тематика Міжнародної науково-практичної конференції є гарною можливістю
для обговорення сучасного стану національної правової системи та проведення ґрунтовного порівняльного аналізу сучасних правових систем. Поряд з цим, перетворення в державно-правовій
та інших сферах суспільного життя потребують сучасного наукового забезпечення, розроблення
відповідних наукових орієнтирів, концепцій, юридичних понять та категорій.
На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи привітання від президента Національної академії наук України, академіка НАН України Б.Патона; Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Болгарії в Україні Д.Владімірова; голови Союзу юристів України В.Євдокимова; академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України
О.Онищенко; президента Інституту правової політики М.Оніщука, в яких зазначається, що сучасні
тенденції розвитку національних правових систем характеризуються гармонізацією та уніфікацією
окремих елементів при загальному збереженні та навіть деякому посиленні їхньої специфіки. Наближення правової системи України до європейських стандартів передбачає, насамперед, реформування та поступове приведення нормативної та інституційної основи до права Європейського
Союзу. Тому цілком закономірним та об’єктивним є обрання Київським університетом права НАН
України саме такої проблематики для обговорення у форматі міжнародної конференції.

На пленарному засіданні міжнародної конференції з вітальними словами виступили: перший
секретар Посольства Болгарії в Україні В.Узунов, директор Відділу роботи зі студентами Дебреценського університету (Угорська Республіка) П.Пілішеі та президент Асоціації консалтингових
фірм О.Бойко.
У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання
проблем розвитку та функціонування сучасних правових систем та окремих інституційних елементів, зокрема: «Европейская стратегия электронного правосудия» (Й.Кунчев – доктор юридических
наук, профессор, научный руководитель магистерской программы «Судебная экспертиза» Варненского свободного университета (Республика Болгария); «Регуляція преси та медіа: Яке оптимальне рішення?» (П.Кюмівеш – здобувач ступеню доктора наук Дебреценського університету
(Угорська Республіка); «Подолання лукунізму цивільного права» (Р.Шишка – завідувач кафедри
господарського права Міжрегіональної фінансово-юридичної академії, доктор юридичних наук,
професор); «Проблема визначення кола суб’єктів міжнародного права у вітчизняній міжнародноправовій думці XIX – початку XX століть» (К.Савчук – старший науковий співробітник Інституту
держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, доцент Київського університету права НАН
України, кандидат юридичних наук).
Робота Міжнародної
науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи
України» здійснювалася
у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли
на високому науково-теоретичному рівні, у дусі
дискусій з поміркованою
полемікою та великим зацікавленням як молодих
учених, так і студентської
молоді.
Учасники конференції
За результатами роботи Оргкомітет конференції визначив найкращі наукові доповіді учасників, які були нагороджені Дипломами за науковообґрунтоване дослідження сучасних проблем національної правової системи України. Дипломи
переможцям вручали — ректор університету, професор Ю.Бошицький та почесний гість конференції, голова Святошинської районної держадміністрації в м.Києві С.Рюмшин.
Обрана тематика Міжнародної науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань, за
результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.
Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем правової системи, які характерні для сучасного стану розвитку, дали можливість присутнім на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України» напрацювати та схвалити Рекомендації.
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НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ КУП НАНУ
КУП НАН УКРАЇНИ ПРОВІВ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
В УГОРЩИНІ ТА СЛОВАЧЧИНІ
Висока динамічність сучасного ділового світу, зростання потреб товарного виробництва, кардинальні зміни в технологіях,
розширення та поглиблення інформаційного простору постійно

Почесна президія конференції

формують нові, більш високі вимоги щодо якості вищої освіти.
Сучасний етап розвитку вітчизняної вищої школи розпочався у
2005 році, коли Україною було підписано Болонську декларацію
і тим самим заявлено про бажання працювати в європейському
освітянському середовищі. Приєднання України до Болонського
процесу обумовило потребу адаптування вітчизняної освітньої
системи до європейських стандартів, інтеграції наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. Розроблений за участю широкої громадськості проект нового
Закону України «Про вищу освіту» радикально розширює автономію вищих навчальних закладів в інституційному, фінансовому, економічному та академічному плані. Стратегічно вітчизняна
вища школа спрямовується на інтеграцію в Європейський освітній простір шляхом прискорення інноваційного розвитку освіти
і науки при збереженні досягнень та традицій української вищої
школи.
У контексті розвитку і розширення міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, у КУП НАН України 29 листопада – 02
грудня поточного року проведена в Угорщині Словаччині Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
міжнародного співробітництва у сфері вищої школи». Організаторами цього досить важливого наукового форуму виступили: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Національна
академія педагогічних наук України; Закарпатський державний
університет; Київський університет права НАН України; Академічне товариство ім.М.Балудянського.
Пленарне засідання розпочалося в актовій залі Мішкольського університету на території Угорщини, яка славиться своєю надзвичайно багатою історією. Цікавим і пізнавальним є той факт,
що під час своєї мандрівки до теперішньої Батьківщини, угорці,
згідно з «Повестью временных лет», увійшли в ІХ ст. у контакт з
українськими племенами. Частина угорських племен розташувалася біля підніжжя Києва, звідси пішла назва — Угорське урочище.
Взаємини Угорщини з Києвом у ХІ–ХІІІ ст. були дружніми, цьому сприяли не лише торгові зв’язки, а й династичні споріднення
Арпадовичів з Рюриковичами. Так, дочка Володимира, Преслава,
була дружиною короля Володимира Лисого. Син Володислава,
Андрій І, коронований на угорський престол, був одружений з
донькою Ярослава Мудрого — Анастасією-Аґмундою. Значну
роль у становленні Угорської держави відіграли імператриця Марія-Терезія (1740–1780) та імператор Йосиф II (1780–90) — одночасно угорські королева й король провели політичні, економічні
та соціальні реформи в дусі «освіченого абсолютизму». В умовах
поразки габсбурзької монархії у війні та розвалу Австро-Угорської
імперії 31 жовтня 1918 року в Угорщині перемогла демократична
революція, внаслідок якої країна отримала свою незалежність і
була проголошена республікою. У 1989 році в Угорщині мирним
шляхом відбувся перехід від комуністичного режиму до демократичного устрою. У 2004 році Угорщина вступила до Європейського Союзу.
Вітальним словом ректор Мішкольського університету, професор Патко Дюла урочисто відкрив пленарне засідання конференції. Пан ректор наголосив, що швидка зміна умов життя
об’єктивно обумовлює потребу пошуку нових підходів до підготовки професіоналів, здатних працювати в ХХІ ст. У зв’язку з
цим особливої актуальності набувають наукові заходи, спрямовані на інтеграцію та модернізацію вищої школи, оновлення методів
та форм навчання. Завершуючи свій виступ, пан ректор гостинно
запросив усіх учасників на екскурсію до музею–бібліотеки університету, в якій зберігаються унікальні стародруки Шельмецької
гірської та лісової академії, заснованої у 1735 році королем Угорщини.
Співголовували на пленарному засіданні ректор Київського університету права НАН України, професор Ю.Бошицький
та ректор Ужгородського державного університету, професор
Ф.Ващук. У своєму виступі професор Ю.Бошицький відзначив збільшення кількісного складу учасників конференції у порівнянні з попередньою конференцією та розширення наукової
проблематики, запропонованої для обговорення. Освітня сфера,
яка є основоположницею формування світогляду, духовного становлення особистості, впевнено виходить у міжнародний простір.
Простір, де стикаються нові цінності і технології, нові стилі життя
вимагають нових сучасних освітніх підходів. На завершення виступу професор Ю.Бошицький наголосив, що сучасні трансфор-
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мації в освіті вимагають змін її базової парадигми – необхідності
переходу від навчання до вишколу здатності навчатися і самовдосконалюватися.
У ході роботи конференції результатами своїх наукових досліджень поділилися: народний депутат Верховної Ради України, ректор Харківського національного університету внутрішніх
справ, професор О.Бандурка, академік-секретар відділення вищої
освіти Національної академії педагогічних наук України М.Євтух,
президент Інституту правової політики, професор М.Оніщук,
проректор з науково-методичної роботи Закарпатського університету, професор М.Полюжин, начальник управління освіти і
науки Рівненської облдержадміністрації І.Вєтров, президент Академічного товариства ім.М.Балудянського М.Вархола.
Після першого пленарного засідання учасникам конференції
була запропонована екскурсія по місту Мішкольц, розташованому на Північному сході Угорщини. Місто розкинулось на мальовничій річці Шайо, у підніжжя гірського масиву Бюкк. Мішкольц
відомий насамперед як адміністративно-промисловий, культурний і науково-освітянський центр, де проживає понад 1800000
чоловік. Найбільшу увагу учасників конференції привернула Ратушна площа, центр старого міста – типовий взірець угорського старовинного міста із завершеним архітектурним ансамблем
ХVІІ–ХІХ ст. На жаль, не вистачило часу відвідати Національний
театр Мішкольца, у його стінах щорічно проводиться всесвітньо відомий оперний фестиваль. Проте гостинно і тепло
запрошувала мерехтінням свічок і запахом ладану Грецька
православна церква, збудована грецькими купцями у ХVІІІ
столітті в стилі пізнього барокко. Вразив своєю художньою майстерністю і витонченістю 16-метровий іконостас
(1783 р.) — одна із найвеличніших культурних і духовних
пам’яток Центральної Європі.
Другий етап пленарного засідання проходив першого
грудня на базі Кошицького університету в мальовничому
гірськолижному комплексі «Ягодна». Засідання відкрили
представники оргкомітету – професор Ф.Ващук та професор Ю.Бошицький. Пленарне засідання вів професор
Ю.Бошицький, який практично після виступу кожного учасника пропонував поважному науковому зібранню креативні
ідеї до широкого обговорення з метою активізації міжнародного співробітництва, наопрацювання нових інноваційних
проектів, їх виваженого науково-критичного осмислення.
У рамках конференції одночасно проводилась міжнародна практична конференція студентів, аспірантів та докторантів
«Досягнення студентської науки: реалії, проблеми та перспективи», а також організовувалися конкурси на «Кращу наукову доповідь» та «Кращу наукову виставку».
Наукова конференція об’єднала 38 вітчизняних та 35 іноземних науковців, які на високому професійному рівні обговорювали
нагальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої
освіти та шляхи їх вирішення. Найгостріші дискусії точилися стосовно таких проблем:
– розробка та впровадження механізмів гарантії якості вищої
освіти для створення необхідної взаємодовіри, гармонізації систем оцінювання якості вищої освіти України та Європейського
простору вищої освіти;
– проведення спільних наукових досліджень у сфері гуманітарних, технічних та природничих наук;
– участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
– створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
– залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових
працівників закордонних вищих навчальних закладів для участі
у педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі у вищих
навчальних закладах України;
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– надання освітянських послуг, пов’язаних із здобуттям вищої
та післядипломної освіти, іноземними громадянами в Україні та
громадянами України в зарубіжних вузах;
– відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів
України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з
іноземними партнерами;
– спільна видавнича діяльність;
– впровадження на міжнародному ринку результатів наукових,
технічних, технологічних та інших розробок вищих навчальних
закладів, продаж їх патентів та ліцензій;

– залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо, для виконання у вищих навчальних закладах наукових, освітніх та інших програм;
– організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів.
Київський університет права НАН України презентували завідувач кафедри цивільного та трудового права О.Мацегорін (доповідь на тему: «Основні напрями міжнародного співробітництва
у галузі вищої освіти») та доцент кафедри теорії та історії держави
і права доцент О.Варич, яка запропонувала до обговорення тему:
«Функціональне призначення держави у сфері вищої освіти: міжнародний та національний вимір». Доповідачі досить переконливо висвітлювали філософію рідного університету щодо підвищення якості юридичної освіти в контексті Болонської декларації.
Призначення сучасної юридичної науки і освіти полягає в тому,
щоб якомога більше передати студентській молоді не лише глибокі професійні знання, а й загальнокультурні цінності, прищепити
критичність мислення, здатність приймати самостійні сміливі рішення, у кінцевому результаті підготувати правника європейського рівня.
Задля цього за ініціативи та безпосередньої участі ректора університету, професора Ю.Бошицького постійно розширюються
міжнародні зв’язки з провідними вузами Європи, Великобрита-
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нії, Сполучених Штатів Америки та Канади, укладаються договори про співпрацю, здійснюється обмін студентами і викладачами.
Підводячи перші підсумки роботи конференції, головуючий
професор Ю.Бошицький зазначив найважливіші напрямки прискореного інноваційного розвитку освіти і науки при збереженні і
розвиткові досягнень та традицій української вищої школи. Якісний рівень освіти має забезпечуватися за допомогою відповідного
механізму, важливою складовою якого є системні інновації, спрямовані на досягнення економічності, ефективності та результативності діяльності вищого навчального закладу і системи в цілому, адже завдяки їй утверджуються і передаються від покоління до
покоління інтелектуальні, культурні та духовні цінності.
Після завершення пленарного засідання учасники були запрошені на огляд науково-технічної виставки. Значні доробки
видавничої справи Київського університету права НАН України
привернули увагу і зацікавленість абсолютної більшості учасників
конференції. Тут гідно були презентовані підручники та навчальні
посібники, енциклопедичні видання, монографії видані науковцями університету за участю провідних учених Інституту держави
і права ім.В.М.Корецького НАН України та зарубіжних науковців.
Плідна наукова робота конференції гармонійно поєднувалася
з культурною програмою, яку запропонували словацькі господарі. Усі бажаючі отримали прекрасну нагоду познайомитися з
культурною спадщиною Кошице – містом на сході Словаччини,
розташованому на надзвичайно мальовничих берегах річки Хорнад. Населення Кошице складає понад 300000 жителів, основна частина – словаки, зустрічаються також угорці, цигани та
українці. Місто за кількістю населення та рівнем економічного
і культурного розвитку посідає друге місце у Словаччині після
столиці Братислави. Кошице по праву вважається одним із найкрасивіших міст Європи. По дорозі до центру ми вийшли на вулицю Млинську, звідки відкрився захоплюючий краєвид на дивовижний палац Якова, одного з найбагатих міщан ХІХ століття.
Головна вулиця вивела нас до самого центру Кошице, до його
архітектурної перлини – Католицького костелу святої Ажбети
(Єлизавети). Далі за костелом відкрилась чудова панорама оперного театру, а між оперним театром та костелом розкинувся невеликий парк з музикальним фонтаном. Зовнішнє архітектурне
оформлення оперного театру дуже нагадує Львівський та Одеський оперні театри, гармонічно вписується в казковий вінок
пам’яток архітектури середньовіччя. Прогулянки тихим, привітним і напрочуд лагідним містом Кошице нікого не залишили
байдужими.
Завершилася робота конференції урочистим врученням дипломів за кращі наукові доповіді та нагородженням переможців
міжнародної виставки. Науково-педагогічні працівники щиро
вдячні усьому складу оргкомітету, особисто панові ректору, професору Ю.Бошицькому за можливість поспілкуватися з колегами-освітянами і науковцями різних країн, обмінятися думками,
збагатитися позитивним досвідом, знайти нових друзів у серці
стародавньої але такої прекрасної і вічно молодої Європи.
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НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ КУП НАНУ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПІЛЬНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПРАВА НАН УКРАЇНИ З ВАРНЕНСЬКИМ ВІЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМ.ЧЕРНОРИЗЦЯ ХРАБРА (УКРАЇНА–БОЛГАРІЯ)
Дев’ятого вересня 2011 року
відбулась презентація спільної
магістерської програми Київського університету права НАН
України з Варненським вільним
університетом
ім.Черноризця
Храбра (Varna Free University,
Болгарія), як результат підписаного між двома вузами Меморандуму про співробітництво.
Згідно з Меморандумом
реалізація спільних магістерських програм передбачається з
жовтня 2011 року. Студенти КУП
НАН України, які навчаються за
спеціальностями «Міжнародне
Під час презентації
право» та «Правознавство», мають унікальну можливість взяти
участь у цій програмі. Тривалість навчання – один рік. Отриманий досвід навчання за кордоном надасть можливість студентам застосовувати навички та знання у подальшому та отримати два дипломи.

Керівником програми від КУП НАН України є ректор, професор, заслужений юрист України
Ю.Бошицький.
Університет Varna Free University – приватний навчальний заклад, створений у 1991 році. Диплом
цього закладу є добре відомим та визнаним у ЄС. Varna Free University єдиний болгарський університет, що має спеціальний знак якості та визнання в галузі освіти на території Європейського Союзу
– ECTS Label и DS Label.
Під час презентації спільної магістерської програми Київського університету права з Варненським вільним університетом ім.Черноризця Храбра (Болгарія) студенти мали змогу ознайомитись з
можливостями навчання за програмою «Міжнародне право» та «Право Європейського Союзу».
Участь у магістерській програмі надасть студентам безліч можливостей, а саме:
– покращити рівень знань іноземної мови;
– брати участь у проектах за програмами: TEMPUS, PHARE, LLP /ERASMUS, GRUNDTVIG,
LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET/, INTERREG, FP6, FP7 та ін.;
– отримання двох дипломів:
1) КУП НАН України за напрямом 0302 «Міжнародні відносини», спеціальності 8.03020201
«Міжнародне право» (Україна), кваліфікація – «Юрист-міжнародник», «Перекладач»;
2) Диплом Магістра права Varna Free University (Болгарія).
Отримання двох дипломів надає змогу працевлаштування в Україні, Болгарії, ЄС та в більшості
країн світу.
Презентація викликала велику зацікавленість серед студентів та викладачів КУП НАН України,
оскільки дана програма є унікальною можливістю отримання нових знань, які є необхідними для
задоволення сучасних потреб висококваліфікованими фахівцями та спеціалістами в галузі Європейського права.

ПРЕДСТАВНИКИ КУП НАН УКРАЇНИ В РАМКАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА ВІДВІДАЛИ ПАРЛАМЕНТСЬКУ БІБЛІОТЕКУ, ДЕ ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ.В.М.КОРЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Академік Ю.Шемшученко розповів гостям заходу
про історію створення Інституту

Сьомого грудня 2011 року в Національній парламентській
бібліотеці України в рамках Всеукраїнського тижня права відбулася презентація наукової діяльності Інституту держави і права
ім.В.М.Корецького Національної академії наук України. Кращі

студенти і співробітники Київського університету права НАН
України мали за честь бути присутніми на цьому заході.
Відкрив презентацію директор цієї науково-дослідної установи, корифей юридичної науки, академік Ю.Шемшученко. У своїй
доповіді він зупинився на 60-річній історії Інституту, зробив екскурс історичної спадщини В.М.Корецького, який був засновником цієї установи.
Академік Ю.Шемшученко наголосив, що важливим науково-дослідним напрямом діяльності інституту є енциклопедична
справа. Тому «Юридична енциклопедія» — унікальне видання,
не лише в Україні, а й на пострадянському просторі, яке вміщує
близько 10 тис. статтей з різних галузей права. У зв’язку зі зростаючим попитом на «Юридичну енциклопедію» — на сьогоднішній
день постало питання перекладу та доповнення ії статтями на іноземних мовах. Учений також відзначив активну участь учених
інституту в розробці конституційних і законодавчих проектів. Інститут є науковим консультантом при внесенні змін і доповнень
до підготовки тексту оновленої Конституції України.
Студенти і співробітники Київського університету права

У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ З АГРОЛОГІСТИКИ В
РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ
«КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ: «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ АГРОЛОГІСТИКИ»
Першого-другого грудня в Рівненському інституті КУП НАН України відбувся Міжнародний форум з агрологістики, на якому розглядались економічні, соціальні, правові, агротехнічні проблеми
становлення агрологістики в Україні та регіоні. Програма заходу була дуже насиченою, оскільки в
перший день відбулися пленарні засідання, дебати та брифінги, а також серія «круглих столів». Із
шести «круглих столів» на базі Рівненського інститут КУП НАН України також відбувся «круглий
стіл» з проблем правового регулювання агрологістики, в якому взяли участь понад 30 учасників.
Особливістю «круглого столу» було й те, що він транслювався в режимі он-лайн на сайті: http://
agrologistic.rv.ua. Учасниками «круглого столу» стали науковці, працівники органів державної влади,
оператори ринку, представники громадських організацій, аспіранти, магістри і студенти.
Модератором цього заходу Ю.Дюгом було визначено основні проблеми правового регулювання
агрологістики, а саме: формування оптових ринків; якості адміністративних послуг; аудиту та моніторингу земельних ресурсів та ринку продовольства; ділової практики та гарантій забезпечення
контрактів.
Віце-президент еколого-аудиторської палати України М.Бушинська звернула увагу учасників
«круглого столу» на проблеми аудиту агропродукції, земельних ділянок, моніторингу та стану родючості ґрунтів. Родючість ґрунтів є важливим чинником ефективності АПК, тож має бути налагоджена
системна робота по підтримці їх родючості, оскільки це один з ключових факторів конкурентоспроможності національної економіки України на міжнародному
ринку.
Доцент Рівненського інституту КУП НАН України
В.Дмитрук звернув увагу на те,
що законодавство України не
повною мірою враховує життєві
реалії, а спрямовує свої дії на захист інтересі великих агрохолдингів, а тому існує дисбаланс
щодо забезпечення інтересів
малих підприємств та фермерських господарств. В якості
шляхів посилення ділової активності для останньої категорії
Представники інституту під час «круглого столу»
учасників агроринку вбачається
розвиток агротуризму та зеленого туризму. В.Дмитрук також наголосив на необхідності регулювання діяльності трейдерів на ринку зернових та стандартизації продуктів харчування.
Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, доцент Д.Бусуйок наголосила на проблемі аудиту ринку земельних ділянок та якості адміністративних
послуг в аграрній сфері.
Завідувач кафедри конституційного та адміністративного права КУП НАН України С.Штефан
проаналізував проблему корупційних схем при здійсненні ділових операцій на аграрному ринку. На
його думку, в Україні ще не розвинута мережа гуртових аграрних ринків, а тому на цьому переважа-

Фото на згадку

Національної академії наук України щиро вдячні ректорові
Ю.Бошицькому за надану можливість спілкування з відомими науковцями і практиками з провідних галузей права.

ють спекулянти та перекупщики. Це є сприятливим середовищем для формування різного роду тіньових схем, чим викривлюється попит і пропозиція, а також ціна на ринку агропродукції. Також він
наголосив на проблемі розпаювання земель, оформлення земельних паїв у порядку спадкування, невиконання судових рішень про
виділення земельних ділянок.
Доцент кафедри господарського права і процесу КУП
НАН України В.Сонюк наголосив на проблемі відсутності уваги до товаровиробників з боку
держави. В умовах перехідної
економіки та зміни структури
виробництва зникли старі форми виробництва агропродукції
на базі колишніх колгоспів і
радгоспів, натомість сьогодні
інфраструктура аграрного ринку
не є до кінця сформованою.
Завідувач кафедри загальноОбговорення найболючіших питань законодавства
теоретичних дисциплін РІ КУП
НАН України С.Оверчук зазначив, що сьогодні відсутня політична воля щодо проведення реформ в аграрній сфері, яка впливає на
рівень розвитку агрологістики в Україні.
Проблеми реєстрації бізнесу в контексті адміністративної реформи були розглянуті у доповіді завідувача кафедри господарського права і процесу КУП НАН України С.Юшиної. Основна проблема
полягає в якості надання адміністративних послуг, лібералізації входження суб’єктів господарювання на агроринок через належний режим їх реєстрації та ліцензування діяльності, який би не посягав
на сутність права та на свободу підприємницької діяльності. З метою удосконалення якості адміністративних послуг і процедур тут необхідний моніторинг ефективності регуляторних актів, для чого
слід розробити відповідні критерії та внести корективи до них.
Також учасники «круглого столу» відповіли на низку питань, які були задані його глядачами в режимі он-лайн.
Конституційно-правові аспекти правового регулювання агрологістики стали предметом презентації керуючого справами РІ КУП НАН України, доцента М.Савчина. У доповіді було підкреслено, що
правове регулювання має відповідати вимогам верховенства права з метою недопущення надмірного
обмеження та посягання на сутність права та свободу підприємницької діяльності. Законодавство
має втручатися в економічну свободу лише з мотивів суспільної необхідності та на засадах співмірності з публічним інтересом, а також ґрунтуватися на об’єктивних законах ринкової економіки, яка
передбачає самоорганізацію і саморегулювання ринку. За таких умов головними функціями держави
є забезпечення свободи договору та гарантування їх додержання у діловій практиці, права на доступ
до незалежного і безстороннього суду, надання якісних і доступних адміністративних послуг.
Він висловив сподівання, що основні проблеми в агрологістиці можна подолати шляхом підтримки розвинутої ринкової інфраструктури, лібералізації адміністративних процедур і послуг, диверсифікації агрологістики на засадах соціально орієнтованої ринкової економіки. Насамкінець висловив
думку, що за результатами «круглого столу» буде видано збірку доповідей і тез виступу його учасників.
На завершення «круглого столу» модератор Ю.Дюг вручив його учасникам відповідні сертифікати.
Учасники форуму висловили сподівання з приводу поглиблення співпраці в галузі агрологістики, бо
сплав науки і практики завжди дає плідні результати.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ГІСТЬ КУП НАН УКРАЇНИ – НАДЗВИЧАЙНИЙ І ПОВНОВАЖНИЙ
ПОСОЛ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЇ ДІМІТАР ВЛАДІМІРОВ
Дев’ятого вересня 2011 року
на запрошення ректора КУП
НАН України Ю.Бошицького
Київський університет права
НАН України відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Болгарії Д.Владіміров.
Під час візиту до нашого навчального закладу Посол ознайомився з діяльністю університету,
бібліотеки, спортивного комплексу та Центру інформаційних
технологій, а також взяв участь у
презентації спільної магістерської
програми Київського універсиПід час зустрічі
тету права НАН України з Варненським вільним університетом
ім.Черноризця Храбра. Дана програма була реалізована за підтримки Посольства Болгарії в Україні.
Після презентації спільної магістерської програми відбулася робоча зустріч між представниками університетів, за участю пана Д.Владімірова, під час якої обговорювались питання поглиблення
співпраці КУП НАН України з Посольством Республіки Болгарії в Україні у 2011–2012 навчальному році.

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ
З КООРДИНАТОРОМ ПРОЕКТІВ ОБСЄ В УКРАЇНІ,
ПОСЛОМ ЛЮБОМИРОМ КОПАЙОМ

Під час візиту

13 жовтня 2011 року на запрошення ректора КУП НАН України,
професора Ю.Бошицького Київський університет права НАН України відвідав координатор проектів
ОБСЄ в Україні, посол Л.Копай.
Під час візиту до КУП НАН
України Л.Копай ознайомився з діяльністю університету, бібліотеки,
спортивного комплексу та Центру
інформаційних технологій.
Перед студентами та співробітниками університету пан Копай виступив з короткою доповіддю про
діяльність ОБСЄ в Україні. Поінформував про те, що був призначений у

квітні 2008 року координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Посол Копай має багаторічний дипломатичний досвід, був Послом Словаччини в Королівстві Нідерланди (1997–2000 рр.), генеральним директором секції управління Міністерства закордонних справ Словаччини (2002–2003 рр.). Перед тим, як обійняти посаду координатора проектів ОБСЄ в Україні посол
Копай працював у відділі аналітики і планування зовнішньої політики МЗС Словаччини (2003–2008 рр.).
Студентам та співробітникам було цікаво дізнатися, що протягом кількох останніх років пан Копай
очолював або брав участь у численних місіях спостереження за виборами Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, зокрема в Грузії, Узбекистані, Бельгії, Туркменістані, Казахстані, Україні,
Киргизстані, Боснії і Герцеговині та Сербії. Він також був членом делегації Чехословацької Республіки
під час саміту Конференції з безпеки і співробітництва в Європі 1992 року в Гельсінкі.
У цілому обговорення теми діяльності ОБСЄ викликало жваву дискусію серед студентів, які задавали різноманітні питання. Наприкінці учасники зустрічі дійшли висновку, що діяльність координатора
проектів ОБСЄ в Україні сприяє досягненню європейських стандартів демократії та безпеки для нашої
держави.

НА БАЗІ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.ЙОГАННЕСА
КЕПЛЕРА (М.ЛІНЦ, АВСТРІЯ) ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Четвертого–шостого вересня в м.Лінц на базі Державного університету ім.Йоганнеса Кеплера
відбулася Міжнародна конференція «Annual Conference on European Integration». Дана конференція за представницьким складом являє собою потужний науковий форум європейських юристів у
галузі конституційного, адміністративного та цивільного права. У роботі конференції взяли участь
представники юридичної науки та освіти багатьох країн Європи. Зокрема, це визнані професори з
Австрії, Німеччини, Іспанії, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини. Від України в роботі конференції взяв участь ректор КУП НАН України, професор Ю.Бошицький.
Серед учасників конференції
слід відзначити такі відомі постаті європейської юридичної
науки, як: Герберт Шамбек, Герберт Франц Коєк, Андреас Янко
(Австрія), Богуслав Банашек,
Збігнев Вітковскі, Кшиштоф
Скотніцкі та Анджей Шмідт
(Польща), Карід Веларде та
Крістін Гермід (Іспанія) та ін.
Слід зазначити, що більшість учасників – видатні науковці у сфері конституційного,
адміністративного та цивільного права. Тематика зазначеної
конференції стосувалася актуНаукова доповідь ректора КУП НАН України Ю.Бошицького
альних питань права Європейпід час конференції
ського Союзу, імплементації
міжнародних норм з різних
галузей права в національні законодавства, а також аналізу досвіду Австрійської Республіки в питаннях розвитку та удосконалення австрійського парламентаризму. За матеріалами конференції
планується видання відповідного збірника праць.
Доповідь ректора КУП НАН України Ю.Бошицького стосувалася актуальних проблем права
інтелектуальної власності в сучасній Україні. Також ректор провів велику презентацію Київського
університету права НАН України англійською мовою.
Інформація про наш навчальний заклад викликала велику зацікавленість у закордонних колег і
бажання налагодити співпрацю та відвідати вуз. Тому за підсумками роботи конференції було ухвалено рішення підтримати пропозицію ректора Ю.Бошицького провести наступну конференцію
восени 2012 року на базі Київського університету права в м.Києві.
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ГОСТІ КУП НАН УКРАЇНИ – ПОСОЛ РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЇ
В УКРАЇНІ ВОЛЬФ ДІТРІХ ХАЙМ ТА ФАХІВЕЦЬ З ПИТАНЬ
КУЛЬТУРИ ЯКУБ ФОРСТ-БАТТАГЛІЯ
31 жовтня 2011 року з офіційним візитом до Київського університету права НАН України прибули – Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм та фахівець з питань культури Якуб ФорстБаттаглія.
З
боку
університету
були присутні: ректор КУП
НАН України, професор, заслужений
юрист
України
Ю.Бошицький; проректор з
наукової роботи О.Чернецька;
завідувач відділення міжнародного права М.Дей та завідувач кафедри іноземних мов
В.Крепель.
Під час зустрічі були обговорені можливі шляхи співпраці, зокрема:
• у науково-дослідній сфеФото на згадку
рі – можливість участі працівників посольства, а також
юридичних закладів Австрії у заходах різного наукового формату, а також створення спільних
наукових проектів;
• у навчальному процесі – залучення провідних учених Австрії до читання майстер-класів у
КУП НАН України, а також можливості створення спільних магістерських програм.
Поряд з цим, під час зустрічі обговорювався робочий план візиту до університету в грудні
2011 року екс-спікера Парламенту Австрії, професора Г.Шамбека для проведення серії майстеркласів з проблем конституціоналізму. Г.Шамбек – не лише видатний фахівець з конституційного
права, професійний політик, екс-президент Бундесрату Австрійської Республіки, але й один із
членів Папської академії суспільних наук. Багато років він співпрацював з Державним секретарем Святого Престолу, кардиналом А.Казаролі, був свідком розвитку православно-католицького
діалогу в радянський період і роки перебудови.
Під час візиту до КУП НАН України Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм та фахівець
з питань культури Якуб Форст-Баттаглія мали нагоду ознайомитися з інфраструктурою університету, зокрема сучасними навчальними аудиторіями, ресурсами науково-навчальної бібліотеки
тощо.
Пан посол високо оцінив співпрацю університету з навчальними та науковими закладами
Австрії, зокрема з Лінцьським університетом ім.Йоганнеса Кеплера, який є одним з найвідоміших вузів Австрії, що має багатовікову історію та власні традиції. Крім того, обговорювалися
питання подальшої співпраці. Керівництво університету висловило готовність сприяти в усіх
сферах Українсько-Австрійських відносин.

У РАМКАХ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ КУП НАН УКРАЇНИ ВІДВІДАЛА ДЕЛЕГАЦІЯ З
УНІВЕРСИТЕТУ ДЕБРЕЦЕНА (УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА)
В рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи
України», на запрошення ректора
КУП НАН України, професора, Заслуженого юриста України
Юрія Ладиславовича Бошицького,
23 листопада 2011 року Київський
університет права НАН України
відвідала делегація з Університету
Дебрецена (Угорська Республіка),
а також керівник міжвузівської
магістерської програми «Судова
Угорські студенти ознайомилися з бібліотечним фондом університету експертиза» Варненського вільного університету ім.Черноризця
Храбра – професор Йонко Кунчев
(Республіка Болгарія).
Протягом візиту до КУП НАН України гості мали нагоду ознайомитися з пріоритетними напрямками розвитку університету, у тому числі і регіональною політикою концепції розвитку філій
КУП НАНУ. Під час ознайомлення з навчально-методичною базою університету гості оглянули
фонди та інформаційні ресурси науково-дослідної бібліотеки, виставку підручників, навчальних
посібників, монографій, авторами яких є науково-педагогічні працівники університету.
Після екскурсії по університету для гостей було організовано круглий стіл, в рамках якого для
них було проведено більш детальну презентацію діяльності Київського університету права НАН
України, а гості в свою чергу мали змогу презентувати свій навчальний заклад.
По завершенню презентацій, Ю. Л. Бошицький провів переговори з представниками Університету Дебрецена, під час якої були досягнуті домовленості стосовно майбутнього плідного співробітництва. Після зустрічі, за ініціативи пана ректора, представники Відділу міжнародних зв’язків та
грантів КУП НАНУ провели екскурсію по Києву.
24 листопада 2011 року іноземні гості мали змогу виступити на пленарному засіданні ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової
системи України», що проводився з
ініціативи Київського університету
права НАН України згідно плану
Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України.
Після завершення офіційної
частини, делегація Університету
Дебрецена, до складу якої також
входили студенти, зустрілась зі
студентською радою КУП НАНУ.
Саме на цій зустрічі ректор КУП
НАНУ Ю. Л. Бошицький вручив
почесний сертифікат учасника
Дружні відносини між студентами налагоджено!
конференції пану Петеру Міклошу Кюмівешу. Протягом зустрічі були досягнуті попередні домовленості про встановлення тісних
зв’язків між студентськими об’єднаннями двох університетів. Угорська сторона запросила студентів
КУП НАНУ для участі у міжнародній студентській конференції в Університеті Дебрецену.
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ТЕМА НОМЕРУ
ВІЗИТ ДО КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПРОФЕСОРА
ГЕРБЕРТА ШАМБЕКА

PROFESSOR HERBERT SCHAMBECK ATTENDING KYIV
UNIVERSITY OF LAW OF THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES OF UKRAINE

Герберт Шамбек австрійський учений–правознавець та відомий політичний діяч. Народився 12
Herbert Schambeck was born on July 12, 1934 in Baden (Low Austria). He is an Austrian scientist of law,
липня 1934 року в м.Баден (Нижня Австрія). Навчався на юридичному факультеті Віденського уні- famous politician. Mr. Herbert Schambeck graduated from Vienna University, Faculty of Law. In 1958 he
верситету, а в 1958 році став доктором юридичних наук. Після кількох років роботи в суді він по- became Doctor of law. After several years he returned back to the University, where he read lectures until
вернувся до Університету, де й продовжував викладати аж до 1964 року. У 1965 році він перебував на 1964. In 1965 he was invited to become a Counsellor in the Department of Sciences at the Austrian Chamber
посаді юридичного радника в науковому відділі Федеральної економічної палати у Відні.
of Commerce.
Його характеризує широка академічна діяльність. У 1966 році він працював викладачем в УніProf. H. Schambeck is characterized by broad academic practice. In 1966 he was Associated Professor at
верситеті Інсбурка на факультеті політичних наук та австрійського адміністративного права. Про- Innsbruck University, Faculty of Political Sciences and Austrian constitutional and administrative law; during the
тягом весняного семестру був запрошений до Університету Саут-Бенду в штаті Індіана (США) на spring term was invited to hold lectures to University of Notre Dame in Indiana (the USA), Faculty of State
факультет державного управління та міжнародних наук. Під час осіннього семестру в 1967 році стає Governance and International Studies; during the fall semester in 1967 he was appointed Full Professor of
професором Кафедри цивільного права, політології та філософії права в Університеті ім.Йоганнеса Public Law, Political Sciences and Legal Philosophy at University in Linz. Starting from 2002 prof. H.
Кеплера в м.Лінц. З 2002 року пан Шамбек активно веде авторські лекції в Німеччині, Греції, Іспанії,
Schambeck has being delivering master classes and lectures in Germany, Greece, Spain, Portugal, Italy, Hungary,
Португалії, Італії, Угорщині, Росії, Румунії, Чехії, Польщі, Південній Африці, Бразилії, Чилі, США,
Russia, Romania, Czech Republic, Poland, South Africa, Brazil, Chile, the USA, India, Thailand and Japan.
Індії, Таїланді та Японії.
Besides the academic activity, prof. H. Schambeck is famous for his political priorities and active political
Окрім академічної діяльності, професор Г.Шамбек відомий своїми політичними поглядами та ак- position. It should be underlined that he is one of those rare personalities who insisted on the necessity of
тивною політичною позицією. Слід відмітити, що він один з небагатьох відомих політичних діячів,
following Christian morality for those who are going to become politicians. That is why it could not be a
який наголошував на тому, що вступаючи на шлях політика,
surprise that he is a member of the Catholic Academy in Vienna and the
людина ніколи не має забувати про те, що, перш за все, людиPontifical Academy of Sciences in the Vatican City. During quite a
на є християнином. За словами Герберта Шамбека, особистість
distinctive route in his political life, Professor hold different positions in
повинна нести принципи християнства в політику. Тому, зовhis state. Thus, from 1969 till 1997 he was a member of the Bundesrat of
сім не дивно, що він є членом Католицької академії у Відні та
Austria, in 1988 he became a President of the Bundesrat. Since 1975 till
Папської академії соціальних наук у Ватикані. Протягом своєї
1997 he was involved in the activity of the People’s Party of Austria.
політичної кар’єри, професор Г.Шамбек обіймав різноманітWe can not but emphasize the exceptionally devoted relations
ні посади в уряді Австрії. Так, зокрема, з 1969 по 1997 рік був
between prof. H. Schambeck and the Holy See at the Vatican City.
членом Бундесрату Австрії, а в 1992 році став головою БундесProfessor is not only a top specialist in Constitutionalism, not only a
рату. З 1975 по 1997 рік обіймав посаду голови Народної партії
politician. For many years he has been cooperating with State Secretary
Австрії.
of Holy See, Cardinal Agostino Casaroli. He witnessed the process of
Не можна оминути увагою особливі відносини професора
development of the Orthodox-Catholic dialogue during the Soviet
Г.Шамбека з Папським престолом у Ватикані. Пан професор
regime and the period after. He took part in developing of concept of
не лише відомий спеціаліст з конституційного права, а й проEastern Policy of the Vatican City.
фесійний політик. Багато років він співпрацює з Державним
Above all mentioned prof. H. Schambeck is a researcher with sharp
секретарем Святого Престолу, кардиналом Агостіно Казаролі.
sense of justice. It was him who developed fundamental questions in
Був свідком розвитку православно-католицького діалогу в раpolitics, issues in the sphere of services delivered by officers of
Професор Герберт Шамбек
дянський період та в роки перебудови.
educational institutions and services of church of Federalism. He always
Його політичні роботи також супроводжувались науковими
was in charge of socially important issues as well, before and after the
дослідженнями та проведенням лекцій. Він один із засновниend of the Communist’s regime. In his latest researches he studied
ків розроблення фундаментальних питань політики. Завжди
historical documents of the USA, starting from Columbus till speeches
опікувався соціальними питаннями, навіть після завершення
of Mr. G. Bush addressed to the American people.
ери комунізму в своїй країні. У контексті останніх робіт були
Professor Herbert Schambeck delivered hundreds of lectures and
дослідження історичних документів США, починаючи від Коpresentations in the Universities all over the world. Until today he
лумба до промов Дж.Буша до американської нації.
travels a lot in order to share the wisdom of his deep knowledge and
Професор Г.Шамбек провів сотні лекцій та презентацій у
impressive practical experience in the field of statehood and law theory.
найбільших університетах світу. До сьогоднішнього дня він акIt’s notable that his very first works were written by hand in the
тивно подорожує та ділиться своїми глибокими знаннями та
city of Linz. Thanks to his thorough researches and academic works he
практичним досвідом з теорії держави та права.
has been awarded with Honoured Doctor’s title and other different
Свої перші рукописи майбутній науковець–практик напиprizes in many states, among them are:
сав від руки в м.Лінц. Завдяки важкій та копіткій академічній
- Theodor Cardinal Innitzer Award – 1962
праці він нагороджений почесними докторськими ступенями
- Leopold Kunschak Award – 1965;
та преміями різних країн світу, а саме:
- Science Award of the City of Baden near Vienna;
– Премія Кардинал Інніцер (1962 р.);
- Honoured Doctor of Law of the Catholic University of Chile in
– Премія Леопольда Куншака (1965 р.);
Santiago de Chile – 1992;
Професор Герберт Шамбек, єпархіальний архієрей Егон Капелларі
– Премія за внесок у розвиток культури в області науки зем- Honoured Doctor of Law in Catholic University of America in
та пан Валтрауд Класніц
лі Бадена під Віднем (1981 р.);
Washington, Columbia state – 1995;
– Почесний доктор права Папського католицького універ- Honoured Doctor of Law of Charles–University in Prague –
ситету в Сантьяго де Чилі (1992 р.);
1998;
– Почесний доктор права Католицького університету у Ва- Honoured Doctor of Wroclaw University – 2000;
шингтоні, штат Колумбія (1995 р.);
- Honoured Doctor of Philosophy of the International Academy of
– Почесний доктор права Карловського університету в
Philosophy of the Principality Liechtenstein – 2002;
Празі (1998 р.);
- Honoured Doctor of theology of Pope Theology Faculty of Breslau
– Почесний доктор права Вроцлавського університету
University – 2002;
(2000 р.);
- Honoured Doctor of Law in Pitesti University – 2006;
– Почесний доктор Міжнародної академії філософії (IAR) у
- Honoured Doctor of the Academy of Sciences of Bulgaria – 2010.
Ліхтенштейні (2002 р.);
Notwithstanding his overwhelming political achievements prof. H.
– Почесний доктор богослов’я Папського богословського
Schambeck managed to write impressive number of publications.
факультету в Університеті Бреслау (2002 р.);
Among them are:
– Почесний доктор юридичних наук в Університеті Пітешті
- Concept of «Natur der Sache» – 1964;
(2006 р.);
- The Referendum – 1971;
– Почесний доктор Академії наук Болгарії (2010 р.).
- Church-State-Society – 1967;
Незважаючи на активну політичну діяльність пан Шамбек є
- Basic rights and Social Order – 1967;
автором досить великої кількості публікацій, серед яких:
- Changing Concepts of Rule of Law – 1970;
Професор Герберт Шамбек та пан Готфрід Кнефел,
– Концепція природи речей (1964 р.);
- Political responsibility – 1971;
голова Народної Партії Австрії
– Референдум (1971 р.);
- Judicial Office and Ethics – 1982;
– Церковно-державне суспільство (1967 р.);
- Ethics and State – 1986;
– Основи права та соціального порядку (1967 р.);
- Church, State and Democracy – 1992;
– Зміна змісту закону (1970 р.);
- European Integration of Austrian Federalism – 1993;
– Відповідальність міністрів (1971 р.);
- Law, Faith and State – 1994.
– Судді та етика (1982 р.);
During the period of December 11-14, 2001 prof. Herbert
– Етика та держава (1986 р.);
Schambeck is visiting Kyiv University of Law of the National Academy
– Церква, держава та демократія (1992 р.);
of Sciences of Ukraine (KUP NASU). KUP NASU students and guests
– Європейська інтеграція Австрійського федералізму (1993
are granted a unique opportunity to listen to a lecture of outstanding
р.);
Austrian scientist, personally interact through Master class and thus to
– Право, віра та держава (1994 р.).
raise the curtain and uncover the history of European Union. So, the
З 11 по 14 грудня 2011 року професор Герберт Шамбек переmaster class is appointed on December 12, 2011, and promises to turn
буватиме з офіційним візитом у Київському університеті права
into one of the most memorable days for students and young scientists
Національної академії наук України. Студентам та гостям КУП
of Ukraine.
НАН України буде надана дійсно ексклюзивна можливість
Along the above-mentioned prof. H. Schambeck will participate in
особисто поспілкуватись з видатним діячем науки Австрії,
other meetings as well:
ставити питання та доторкнутись до історії становлення Євро- meeting with Academician Boris Paton, President of the National
Професор Герберт Шамбек та пан Мартін Прайнедер,
пейського Союзу. Отже, майстер-клас професора Г.Шамбека,
Academy of Sciences of Ukraine;
екс-голова Бундесрату Австрії
який відбудеться 12 грудня 2011 року, обіцяє стати одним з
- meeting with Valerii Yevdokimov, Head of Union of lawyers of
найцікавіших для молодих учених та студентів Університету.
Ukraine;
Під час візиту професора, також заплановано багато інших не менш важливих подій, а саме,
- meeting with academician Yurii Shemshuchenko, Director of V.N. Koretsky Institute of statehood and
зустріч з президентом Національної академії наук України, академіком Б.Патоном та головою
law of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Союзу юристів України В.Євдокимовим, а також зустріч з директором Інституту держави та права
But the first and foremost the visit of high guest is dedicated to the Official Ceremony of awarding
ім.В.М.Корецького НАН України, академіком Ю.Шемшученком.
Honoured Doctor of Law of KUP NASU title during the Academic Council. We are more than sure that this
Але найголовнішою подією, під час зазначеного візиту, буде присвоєння професору Герберту event will result in fulfilling common scientific and practical projects in future.
Шамбеку звання почесного професора Університету на засіданні Вченої ради. Ми впевнені, що ця
KUP NASU also provides interesting cultural program for our honoured guest – visiting “Sophia of Kyiv”
визначна подія матиме гідне відображення в спільних науково-практичних роботах у майбутньому.
and Holy Gdormition Kyiv-Pechersk Lavra national reserves, which are included in the list of UNESCO
Окрім зазначеного, керівництво КУП НАН України організовуватиме відвідування найвизначні- cultural heritage.
ших культурно-історичних пам’яток нашої столиці. Почесний гість матиме можливість відвідати Національний заповідник «Софія Київська» та Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, які входять до
переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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НОВІ ПАРТНЕРИ
Будинок Парламенту Австрії (нім. Parlamentsgebäude, раніше Reichsratsgebäude) – це будинок в
якому засідають Національна і Федеральна ради Парламенту Австрії. Його було збудовано в 1874–
1884 рр. у стилі неогрек (архітектурний стиль, який виник у 1820-х роках, заснований на поверненні
Третього вересня цього року ректор КУП НАН України, професор Юрій Бошицький на запродо класичних грецьких зразків) за проектом архітектора Теофіла фон Гансена. Раніше у цьому будиншення екс-спікера Парламенту Австрії, професора Герберта Шамбека відвідав Парламент Австрії та
ку розміщувалась Палата представників Австро-Угорщини.
Віденський офіс професора Г.Шамбека.
Парламент займає площу понад 13 500 м2, та містить понад 100 кімнат, найважливішими з яких
Герберт Шамбек – не лише видатний фахівець з конституційного права та екс-президент Бундесє палати Національної Ради, Федеральної Ради, і колишньої імперської Палати представників. У
рату Австрійської Республіки, але й один із членів Папської академії суспільних наук. Багато років
будинку також знаходяться кімнати для переговорів, бібліотеки, лобі.
він співпрацював з Державним секретарем Святого Престолу, кардиналом Агостіно Казаролі, був
Будівля Парламенту знаходиться по вулиці Рінґштрассе (нім.
свідком розвитку православно-католицького діалогу в радянRingstraße), неподалік імператорського палацу Гофбурґ і поряд з
ський період та роки перебудови.
палацом Юстицій. Будинок є відкритим для відвідування туристів.
Під час зустрічі ректор КУП НАН України Ю.Бошицький
Візитівка м.Відень
обговорив з професором Г.Шамбеком можливі шляхи співпВідень – столиця Австрії. Це місто розкішних палаців і величраці в науково-дослідницькій сфері, спільні дослідження конних площ, живописних вулиць і численних скверів. Він справедституційного права Європейського Союзу, імплементації міжливо вважається одним з найчарівніших міст Європи.
народних норм в національне законодавство, вивчення досвіду
Відень є третім містом – резиденцією ООН після Нью-Йорка
Австрії в питаннях парламентаризму та розбудови демократичі Женеви. Старе місто Відня у грудні 2001 року було внесене до
ного, правового, соціального суспільства.
переліку Культурної спадщини ЮНЕСКО.
Ректор КУП НАН України Ю.Бошицький також провів
Площа Відня складає 415 км. Таким чином, Відень є найменпрезентацію університету в Парламенті Австрії, ознайомив
шою федеральною землею Австрії. На 2011 рік населення складає
австрійських науковців, які працюють у комітетах Парламенту,
близько 1,714 млн. осіб, з передмістями – близько 2,3 млн.
з основними напрямками та стратегією розвитку університеМісто розташоване у північно-східній частині Австрії біля
ту, концепцією розвитку міжнародних зв’язків, тематикою та
підніжжя Альп, у 60 км. від кордону зі Словаччиною в мальовниорганізацією наукової діяльності, тематикою наукових кончій місцевості середньої течії Дунаю й оточене прекрасними відференцій та видавничою справою вузу. Професор Г.Шамбек Ректор КУП НАНУ Ю.Бошицький та професор Г.Шамбек під час зустрічі в
рогами Віденського лісу, – одне з найгарніших міст світу та «мупроявив зацікавленість у співпраці з нашим університетом і
Австрійському Парламенті
зична столиця Європи». Злиття багатьох культур протягом століть
прийняв запрошення ректора відвідати у 2012 році КУП НАН
створило тут неповторну архітектуру, яка дуже постраждала в часи
України. Під час його візиту буде проведено цикл майстер-клаДругої світової війни, але практично повністю відновлена працьовитими зодчими.
сів та лекцій з теорії австрійського конституційного права, філософії австрійського парламентаризму,
У Відні знаходиться безліч архітектурних та історичних пам`яток, таких як: Віденська опера –
лекції про вчення австрійського юриста Ханса Кельзена та його життя. Слід зазначити, що професор
найбільший оперний театр в Австрії, однин з найвідоміших у світі; Гундертвассергаус – шедевр арГ.Шамбек був особисто знайомий з всесвітньо відомим представником теорії позитивізму в праві.
хітектора Гундертвассера, що є третьою за відвідуваністю туристичною пам’яткою Австрії; ГофбурґТакож, під час знайомства зі структурою та підрозділами Австрійського Парламенту, професор
ський Імперський Палац – резиденція імператорів Австрії, яка тривалий час слугувала домівкою для
Шамбек познайомив ректора КУП НАН України з будинком Парламенту, роботою його комітетів
найвпливовіших людей австрійської історії, включаючи родовід Габсбурґів, володарів Австроугорта філософією тих партій, які працюють у цьому будинку. Подарував для бібліотеки університету
ської імперії. Нині Гофбурґ слугує офіційною резиденцією Президента Австрії; Палац Бельведер –
свої праці з питань парламентаризму та конституційного права. Зустріч ректора Ю.Бошицького з
розкішний бароковий палацовий комплекс, нині один з найбільших та найбагатших своїм зібранням
професором Г.Шамбеком та налагодження партнерських і дружніх відносин є важливим для нашого
мистецьких музеїв Європи; Будинок Парламенту Австрії — будинок у якому засідають Національна і
вузу. Надзвичайно цікавий життєвий шлях Г.Шамбека, його авторитет у світовій політиці та в колах
Федеральна ради Парламенту Австрії. Раніше у цьому будинку розміщувалась Палата представників
науковців юристів слугуватимуть розвитку світогляду студентів КУП під час його візиту до нашого
Австро-Угорщини.
університету та під час його лекцій у найближчому майбутньому.

НОВІ ПАРТНЕРИ КУП НАН УКРАЇНИ В ПАРЛАМЕНТІ АВСТРІЇ

ральній землі Верхньої Австрії. Його основними напрямками є: соціальні та економічні науки; правознавство; технічні та природознавчі науки. У структурі цього навчального закладу чотири потужних факультети, у тому числі й юридичний. Загальна кількість студентів – понад 18 тис.
Юридичний факультет, який засновано в 1975 році, готує разом з факультетом соціальних наук
Шостого вересня цього року ректор Київського університету права НАН України, професор
бакалаврів
підприємницького права. Має дистанційну форму навчання із застосуванням мультимеЮрій Бошицький на запрошення ректора, професора Ріхарда Хагелауера відвідав з робочим візитом
Лінцський університет ім.Йоганнеса Кеплера. Це один з найвідоміших вузів Австрії (WWW.JKU.AT), дійних засобів навчання. Випускає спеціалістів для органів державного управління, адвокатів, юрисконсультів, а також спеціалістів в економічній сфері.
який має багатовікову історію та власні традиції.
Університет співпрацює з провідними навчальними закладами світу. Має понад 120 договорів
Під час переговорів ректори обговорили можливі шляхи співпраці: проведення конференцій;
про партнерство з університетами більше ніж 40 країнах на
спільних досліджень у галузі права; спільних магістерських програм
5-ти континентах. Відбувається жвавий обмін професорами,
та літніх шкіл з німецької мови.
організовуються міжнародні заходи та співробітництво у доРектор КУП НАН України розповів про структуру та основні
слідницькій діяльності, що зміцнює міжнародний імідж унізавдання діяльності університету. Інформація про наш навчальверситету. Реалізує різні європейські та міжнародні програми
ний заклад зацікавила ректора, заступника ректора з міжнарод(наприклад, програма ERASMUS), які надають можливість
них питань, професора Фредеріка Ротмаєра та декана юридичного
для наукового та міжкультурного обміну.
факультету Андреаса Янко. Під час зустрічі також було обговореВізитівка м.Лінц
не питання візиту в 2012 році делегації Лінцського університету
Місто Лінц розташоване на Дунаї і є третім за величиною
ім.Йоганнеса Кеплера на чолі з ректором до Київського універсимістом Австрії. Назва міста походить від старо-римського
тету права НАН України з метою підписання угоди про співпрацю.
Kastell Lentia, який був побудований близько 410 р. до н.е.,
У програмі візиту заплановано проведення австрійськими науковяк важливий військовий об’єкт.
цями майстер-класів для студентів Відділення міжнародного права
Центр Лінца будувався в XVII–XVIII ст. у стилі бароко.
КУП НАНУ щодо сучасних освітянських реформ Австрії; та ряду
Історичний центр міста добре зберігся й до нині. Сьогоднішпитань у галузі міжнародного, та європейського права; конкуренній «Landschtrasse» – це старовинний шлях, який пройшов
ційного та конституційного права; адміністративного права Австрії
через передгір’я Альп на північ. Ратуша, замок, монастир
та права інтелектуальної власності.
«Урсулінерхоф» Ландхауса утворюють гармонійний ансамбль
У рамках візиту австрійські колеги познайомили ректора КУП
Нові партнери – нові перспективи
з чудовими житловими будинками.
НАН України з організацією діяльності вузу, зокрема: організацією
Визначними пам’ятками Лінца є: Церква Св.Мартіна –
роботи бібліотеки, електронної бібліотеки та її фондами; матеріально-технічною базою вузу; науковими лабораторіями та перспективами розвитку університету. Сьогодні Лінцський університет найдавніша діюча церква Австрії. Раніше тут було культова споруда кельтів. Усередині церкви можна
стрімко розвивається та має перспективний план будівництва, в якому передбачено щорічне вве- побачити камені з написами, зроблені римлянами, а також піч тих часів. У 1477 році імператор Фрідення в експлуатацію нових корпусів. Слід зазначити, що враховуючи австрійську пунктуальність ці дріх III перебудував замок і розташував у ньому свою резиденцію. З тих пір залишилися фрагменти
плани виконуються своєчасно. Водночас хочу відмітити, що спонсорами будівництва вже традицій- фортечних стін, бастіони і західні ворота Friedrichstor. Над воротами висічений напис «AEIOU» –
«Alles Erdreich ist Oesterreih untertaten», що в перекладі означає «Весь світ підпорядкований Австрії».
но виступають Концерни «Мерседес Бенц» та «БМВ».
Такі візити є надзвичайно корисними та важливими для нашого університету. З’являються нові Ландхаус – це велика споруду в стилі ренесансу з трьома внутрішніми дворами. На сьогоднішній
потужні партнери та нові ідеї, які можна втілювати у роботі Київського університету права для по- день у цій будівлі працює Парламент і Уряд Верхньої Австрії.
В одному з внутрішніх дворів знаходиться Planetebrunnen (фонтан з планетами) роботи Peter Guet
кращення якості освіти та організації діяльності нашого вузу.
Державний університет ім.Йоганнеса Кеплера заснований у 1966 році та знаходиться на феде- (1582 р.). У дворі з трьохповерховими арками досить часто проводяться концерти класичної музики.

НОВИЙ ПАРТНЕР КУП НАН УКРАЇНИ – УНІВЕРСИТЕТ
ІМ.ЙОГАННЕСА КЕПЛЕРА (АВСТРІЯ)

НОВИЙ ПАРТНЕР КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ –
АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ
24 листопада 2011 року Київський університет права НАН
України провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми правової системи України».
На Пленарному засіданні міжнародної конференції в присутності почесних гостей та учасників конференції, зокрема, першого секретаря Посольства Болгарії в Україні В.Узунова та директора
Відділу роботи зі студентами Дебреценського університету (Угор-

Під час підписання договору про співпрацю
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ська Республіка) П.Пілішеі був укладений Договір про співробітництво між Київським університетом права Національної академії
наук України та Асоціацією консалтингових фірм. Ректор університету, професор Ю.Бошицький та президент Асоціації консалтингових фірм О.Бойко скріпили угоду підписами. Предметом
даного Договору є співробітництво у сфері науково-дослідної та
іншої діяльності в рамках здійснення наукового процесу.

НОВИЙ ПАРТНЕР КУП НАН УКРАЇНИ –
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Ректор Київського університету права Національної академії наук України, професор Ю.Бошицький зустрівся з головою
Закарпатської обласної ради І.Балогою та провів переговори з
приводу співпраці. Також, окрім питань діяльності філіалу КУП
на Закарпатті, під час зустрічі йшлося і про проведення в цьому
регіоні конгресу Всесвітньої асоціації юристів. Це стало можливим завдяки візиту до Закарпатської області голови Союзу юристів
України, президента Всесвітньої асоціації юристів В.Євдокимова,
який взяв участь у студентській конференції.
Проведення заходу такого рівня, як конгрес Всесвітньої асоціації юристів, безумовно, це внесок у популяризацію Закарпаття.
Під час зустрічі ректор університету, професор Ю.Бошицький подякував І.Балозі за підтримку та сприяння розвитку Ужгородського інституту Київського університету права НАН України, закцентував увагу на нових проектах університету на Закарпатті, необхід-

ності оптимізації і розвитку вищої юридичної освіти в регіоні та
проведенні заходів культурно-виховного характеру для студентів
Ужгородського інституту КУП НАН України.
У свою чергу І.Балога розповів про можливі шляхи співпраці
з освітянами, про плани області у сфері науки, освіти, рекреації, а
також подякував Ю.Бошицькому за освітянську і наукову діяльність на Закарпатті та запевнив ректора у подальшій підтримці обласної ради. Під час зустрічі були присутні голова Союзу юристів
України, президент Всесвітньої асоціації юристів В.Євдокимов та
перший заступник голови Союзу юристів України А.Коваленко.

Фото на згадку

КАЛЕЙДОСКОП УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПОДІЙ

ГРУДЕНЬ,
СІЧЕНЬ 2010
2011р.р.

№1
№4

МАЙСТЕР-КЛАСИ
У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС ПОЧЕСНОГО
РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ, АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ
ЮРІЯ ШЕМШУЧЕНКА
22 листопада 2011 року
в Київському університеті права НАН України,
у рамках реалізації програми «Майстер-клас видатних науковців», для
студентів II курсу юридичного факультету було
проведено лекцію відомого науковця, директора
Інституту держави і права
ім.В.М.Корецького НАН
України, почесного ректора КУП НАН України,
академіка Ю.Шемшученко
на тему: «Актуальні питанМайстер-клас академіка Ю.Шемшученка
ня сучасного українського
конституціоналізму».
Академік Ю.Шемшученко вважає, що тема сутності українського конституціоналізму в сучасному праворозумінні є ключовою та найважливішою, оскільки проблема теоретичного обґрунтування
загальноприйнятих підходів має практичне значення.
На думку лектора, кожна держава сама визначає характер регулювання суспільних відносин. Для

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС
ДОКТОРА ПРАВА ІГОРЯ КОТЛЯРЧУКА (США)
У рамках угоди про
співпрацю з American
Bar Association, яка була
підписана у жовтні 2010
року ректором КУП НАН
України,
професором
Ю.Бошицьким та президентом
Українськоамериканської асоціації
юристів Дж.Пазуняком,
передбачено проведення
майстер-класів відомих у
США науковців, які мають великий практичний
досвід роботи та займаються актуальними питаннями права.
Під час майстер-класу
П’ятого вересня 2011
року в Київському університеті права НАН України, у рамках реалізації Концепції майстер-класів, була проведена вже п’ята
за рахунком лекція доктора права І.Котлярчука (США), для студентів відділення міжнародного права
на тему: «Податкове право Сполучених Штатів Америки». І.Котлярчук – адвокат, федеральний експрокурор США зі спеціалізації податків та у кримінальних справах, екс-президент Вашингтонської
Групи, член Українсько-американського товариства адвокатів, Американської асоціації юристів,
Асоціації юристів Вірджинії, Нью-Йорку, Вашингтону.
Майстер-клас «Податкове право США» ставив на меті, перш за все, систематизацію знань студентів та поглиблене вивчення основних теорій податків у США.
Під час майстер-класу І.Котлярчук зазначив, що в рамках процесу по скороченню бюджетного дефіциту податкова система США підлягає перегляду. Наголошувалося, що в ході саміту Великої двадцятки в Торонто (Канада) лідери G20 погодилися скоротити дефіцит бюджету в розвинених
країнах-членах G20 до 2013 року. Скорочення повинно розпочатися з 2012 по 2016 рік, дефіцити і
обсяги державного боргу повинні бути стабілізовані.
У цілому обговорення теми викликало жваву дискусію серед студентів, яких цікавили питання
відповідальності за ухилення від сплати податку, адже відомо, що у США застосовуються більш жорсткі заходи впливу, ніж у європейських країнах.
Студенти щиро вдячні ректорові Ю.Бошицькому за надану можливість спілкуватися з відомими
науковцями та практиками, а І.Котлярчуку – за розкриття цікавої і пізнавальної тематики.

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС ПРОФЕСОРА
УНІВЕРСИТЕТУ БУЕНОС-АЙРЕСУ Є.БУЛИГІНА (АРГЕНТИНА)
Шостого вересня 2011 року в Київському університеті права НАН України, у рамках реалізації
Концепції майстер-класів відбулася зустріч з всесвітньовідомим філософом права, почесним професором Університету Буенос-Айресу, президентом Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії (1999–2003 рр.) Є.Булигіним.
Майстер-клас був присвячений темі правового позитивізму. Під час майстер-класу зазначалося,
що в широкому сенсі правовий позитивізм асоціюється з науковими теоріями про можливість побудови «геометричної» правової системи на кшталт геометрії грецького філософа Евкліда, яка базується на аксіомах, що є (або принаймні вважається) самоочевидним для розробки методології відокремлення факту від цінності та «чистої» юридичної науки – від інших наукових дисциплін: соціології,
психології, історії, економіки, етики. Учені – прихильники правового позитивізму обмежуються дослідженням юридичних текстів, які містять норми права, а також вивчають правомірність «формального уповноваження» на їх прийняття певним державним органом та перевіряють дотримання відповідних процесуальних нормативних вимог. З позицій цієї доктрини все право міститься виключно у
правових актах, прийнятих політичними гілками влади, які пов’язані тісними політичними відносинами і залежать від волевиявлення виборців (наприклад, парламентська
більшість у Палаті громад
та Кабінет Міністрів у Великій Британії).
Студенти КУП НАН
України мали можливість
уперше ознайомитися з
поглядами на правовий
позитивізм з практичної
точки зору, ставили цікаві
питання і, у свою чергу,
отримали від професора
Є.Булигіна грунтовні відповіді.
Фото на згадку

України нагальною є потреба у формуванні обґрунтованої правової політики держави.
У своїй лекції Ю.Шемшученко відзначив історичні джерела українського конституціоналізму.
Серед багатьох течій української політико-правової думки тарує собі дорогу з початку XVIII століття
український конституціоналізм. Завдяки конституційним актам і подіям в Україні було змінено державний та суспільний лад. Теоретичною основою цих зрушень стали досягнення як національної, так
і світової наукової конституційної думки та практики конституційного будівництва.
Академік наголосив, що нині набувають особливого значення критичне осмислення надбань
світового конституціоналізму, комплексний аналіз проблем становлення
й розвитку українського
конституціоналізму, водночас відзначив, що студентам Київського університету права згодом
доведеться
вирішувати
проблеми побудови правової держави, реальне
формування якої відбувається і нині.
Усі присутні студенти,
викладачі та співробітники щиро вдячні ректорові
Під час спілкування зі студентством
Ю.Бошицькому за надану
можливість спілкуватися з
провідним науковцем і практиком Ю.Шемшученком.

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС ДОКТОРА
ПРАВА, ПРОФЕСОРА ЄВГЕНІЯ КЕЛАРУ (РУМУНІЯ)
11 листопада 2011 року
в КУП НАН України, у
рамках розвитку Концепції майстер-класів, відбулася зустріч з доктором
права, професором Євгенієм Келару. Пан Келару
є деканом юридичного
факультету Румунського
університету (м.Пітешт),
а також є практикуючим
адвокатом та має свою
юридичну контору «Bona
Fides – Eugen Chelaru».
Є.Келару провів майстер-клас на тему: «РеЗнайомство з бібліотекою університету
гулювання прав особи за
законодавством Європейського Союзу та Румунії».
У своїй доповіді він приділив особливу увагу колізіям, які виникають внаслідок європейського та
національного права, і тому, як ці колізії законодавець намагався вирішити завдяки новому цивільному кодексу.
Тема майстер-класу зацікавила студентів КУП НАН України. Під кінець вони подякували професору Келару – за розкриття цікавої і пізнавальної тематики.
Після майстер-класу для гостей була проведена екскурсія університетом. Екскурсію проводила
проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Г.Левківська. Гості відвідали бібліотеку, кабінет
криміналістики та спортивний комплекс університету.

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС
ДОКТОРА ПРАВА, ПРОФЕСОРА БІЛЛА ФРОЙНДА (ПАР)
12 жовтня 2011 року, у
рамках реалізації Концепції майстер-класів, Київський університет права
НАН України відвідав
доктор права, професор
Білл Фройнд (ПАР), який
провів майстер-клас на
тему: «Політика та розвиток Південної Африки
після апартеїду» англійською мовою.
На майстер-клас зібралися науково-педагогічні
працівники та студенти
відділення
міжнародного права Київського
Під час майстер-класу
університету права НАН
України.
Б.Фройнд здобув свій науковий ступінь в Єльському та Чикагському університетах. Професор
Фройнд читав лекції з історії Африки у різних навчальних закладах, а саме: Університеті Ахмаду Белло (Нігерія); Університеті Дар-ес-Саламі (Танзанія) та Гарвардському університеті (США).
Наразі Б.Фройнд обіймає посаду завідувача відділення економічної історії в Університеті провінції Наталь у Дурбані (Південна Африка).
Професор Фройнд займається дослідженням Південної Африки, Нігерії, Танзанії та Демократичної Республіки Конго. Результатом його праці став ряд публікацій, присвячених сучасній Африці, найвідоміші з них: «The Making of Contemporary Africa» («Створення сучасної Африки») та
«The African City: A History» («Африканське місто: історія»). Також він є співредактором журналу «Transformation» («Зміни») та членом редакційної колегії журналів «Сучасна освіта в Африці» і
«Огляд політекономії Африки».
У свою чергу професор Фройнд ознайомив студентів КУП НАН України з основами політичного
і суспільного життя Південно-Африканської Республіки. Студентам було цікаво дізнатися, що згідно
з системою апартеїду, запровадженою після Другої світової війни, все населення Південної Африки
було поділено на чотири реєстраційні групи, а саме: 4,5 млн. білих нащадків європейських емігрантів; 2,5 млн. так званих «кольорових», чиїми предками були представники декількох рас; один млн.
чоловік азіатського походження і 23 млн. чорношкірих африканців.
У цілому майстер-клас проводився в інтерактивному режимі, студенти ставили цікаві питання,
цікавилися особистою думкою професора Фройнда з приводу політичної ситуації у Південній Африці та порівнювали українське й африканське політичне життя.
По закінченні майстер-класу студенти мали нагоду поспілкуватися з професором Фройндом по
окремим проблем розвитку Південної Африки після апартеїду та отримати науково обгрунтовані відповіді на поставлені питання.
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КАЛЕЙДОСКОП УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПОДІЙ

ГРУДЕНЬ,
СІЧЕНЬ, 2010
2011р.р.

№1
№4

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЬ ІІІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

КУП НАН УКРАЇНИ ПРОВІВ VI МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ
КОНФЕРЕНЦІЮ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ЄВРОПЕЙСЬКА ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА»
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КАЛЕЙДОСКОП УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПОДІЙ

ГРУДЕНЬ,
СІЧЕНЬ, 2010
2011р.р.

№1
№4

КУП НАНУ ПРОВІВ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ
КОНФЕРЕНЦІЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА НОВОГО
КОРПУСУ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПРАВА НАН УКРАЇНИ
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КАЛЕЙДОСКОП УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПОДІЙ

ГРУДЕНЬ,
СІЧЕНЬ 2010
2011р.р.

№1
№4

НОВАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
У КУП НАН УКРАЇНИ РОЗПОЧАЛОСЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ
«ВСТУП ДО ПРАВА США» ДОКТОРОМ ПРАВА
ПЕТРОМ РІЧАРДОМ КОСТІВИМ (США)

Доктор права — Петро
Річард Костів

У рамках Меморандуму про співпрацю між КУП НАН України та Асоціацією Українсько-американських адвокатів (США) та на підставі реалізації Концепції майстер-класів у КУП НАН України з п’ятого вересня 2011
року розпочато викладання курсу «Introduction to U.S. Law (Вступ до права
США)». Курс викладається доктором права П.Костівим, який є випускником докторської програми Університетів Мічігану та Каліфорнії (Берклі),
магістратури в Університеті Квазулу-Натал (ПАР).
На майстер-класі були присутні, зокрема, студенти старших курсів
відділення міжнародного права та аспіранти КУП НАН України.
Присутнім було цікаво дізнатися про розвиток американської системи
права та конституційне право США, про основи загального і статутного
права та систему права штатів та федерації. Особливістю було те, що у своїй
роботі П.Костів використовував сократівський метод вивчення права, ви-

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС
ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ, ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ВАЛЕРІЯ КАРПУНЦОВА
До святкування в Україні Дня
місцевого самоврядування, сьомого грудня депутат Київської
міської ради від фракції «УДАР»
В.Карпунцов прочитав лекцію
студентам Київського університету права НАН України. Темою
лекції стали засади та розвиток
місцевого самоврядування в місті
Києві.
У своєму виступі депутат Київради звернув увагу студентів на
стан самоврядування міської громади сьогодні та перспективи на
майбутнє.
В.Карпунцов детально проПід час майстер-класу були обговорені найцікавіші питання
аналізував особливості місцевого
законодавства
самоврядування та висловив свою
думку з приводу подальшого розвитку самоврядування в м.Києві. Депутат Київради акцентував увагу на тому, що в 2010 році були

ВІЗИТ ДО КУП НАН УКРАЇНИ ГОЛОВИ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ В М.КИЄВІ С.РЮМШИНА
У рамках проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України» Київський
університет права НАН України з робочим візитом відвідав голова
Святошинської районної держадміністрації в м.Києві С.Рюмшин.
У своєму виступі на підсумковому пленарному засіданні
С.Рюмшин, зокрема, зазначив важливість піднятої проблематики
конференції, оскільки в сучасних умовах соціальної трансформації суспільства, держави та права значно актуалізується необхідність комплексного дослідження феномену правової системи та
інститутів правотворення та державотворення, що обумовлено
перехідним характером розвитку державно-правових явищ, інтенсивністю правотворчого процесу в Україні та специфікою його
впливу на формування законодавчої бази, а також загальними

кладання відбувалося у вигляді дискусії англійською мовою.
У цілому, обговорення становлення американського права викликало жваву дискусію. Майстер-класи проводились в інтерактивному
режимі, студенти ставили цікаві
питання, моделювали практичні
ситуації і вирішували юридичні завдання, розглядали реальні випадки з
юридичної практики, порівнювали
українське й американське право.
Викладання курсу «Introduction
to U.S. Law (Вступ до права США)»
триватиме упродовж двох місяців.
По завершенню слухачі складуть
залік і отримають сертифікати.

Новий курс лекцій зацікавив багато студентів

внесені зміни до Закону «Про столицю», внаслідок чого було розмежовано посади голови Київської
міської адміністрації та Київського
міського голови. Це впершу чергу
свідчить про те, що система місцевого самоврядування у столиці
стала розбалансованою.
Крім того, Валерій Карпунцов
спілкуючись зі студентами не обійшов питання ліквідації районних
рад в місті Києві. Політик наголосив, що скасування райрад внесло дисбаланс у систему місцевого
самоврядування, а це призвело до
того, що районні державні адміністрації, які є органами державної
Під час дискусії зі студентством
виконавчої влади, на сьогодні, дефакто виконують самоврядні повноваження на території районів, хоча не мають на це законних прав.
Після лекції відбулась дискусія, в якій студенти Київського університету права НАН України мали
нагоду поставити свої запитання депутату Київради від фракції «УДАР» Віталію Кличку та отримати
на них пряму відповідь.
Наприкінці зустрічі студенти та керівництво вищого навчального закладу щиро подякували Валерію Карпунцову за таку зустріч у стінах їх рідної альма-матер.

тенденціями глобалізації та уніфікації національного законодавства та державних інституцій.
Голова Святошинської районної держадміністрації в м.Києві
С.Рюмшин та ректор університету, професор Ю.Бошицький вручили учасникам Міжнародної науково-практичної конференції
Дипломи за науково-обґрунтоване дослідження сучасних проблем
національної правової системи України.
У рамках робочого візиту ректор КУП НАН України
Ю.Бошицький ознайомив С.Рюмшина з матеріально-технічною
базою університету, зокрема фондами науково-навчальної бібліотеки, сучасними лекційними аудиторіями з мультимедійним забезпеченням, сучасними тренажерними залами та інформаційними класами тощо. Разом з цим, ректор Ю.Бошицький акцентував
увагу на соціальних програмах, які здійснює університет у мажах
Святошинського району.
Під час візиту С.Рюмшина було окреслено сфери подальшої
співпраці між Київським університетом права НАН України та
Святошинською районною держадміністрацією в м.Києві.

Ректор КУП НАНУ презентує нові видання університету

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУВСЯ «КРУГЛИЙ СТІЛ» З НАГОДИ ДНЯ ООН
24 жовтня 2011 року до Дня ООН у Київському університеті права НАН України у рамках співпраці з Представництвом ООН в Україні
було проведено «круглий стіл» на тему: «ООН – універсальна система міжнародного співробітництва держав».
З привітальним словом до учасників «круглого столу» звернувся ректор Київського університету права НАН України, професор,
заслужений юрист України Ю.Бошицький, який підкреслив важливе значення ООН у сучасних міжнародних відносинах, необхідність
розширення знань серед молоді про діяльність цієї організації та долучення студентів до роботи органів ООН у рамках проектів, що
реалізуються в Україні. З огляду на багаторічну співпрацю КУП НАН України з Представництвом ООН в Україні така можливість на
сьогодні є реальною. Радник з питань прав людини, професор А.Скурбаті – почесний доктор нашого університету.
«Круглий стіл» пройшов під головуванням проректора з наукової роботи О.Чернецької, науково-педагогічних працівників кафедри
міжнародного права та порівняльного правознавства, зокрема заступника завідувача кафедри Ю.Нипорка, доцента кафедри О.Бурлак,
старшого викладача кафедри Н.Мушак.
Упродовж заходу студенти представили доповіді, тематика яких стосувалася, зокрема, історії створення ООН (Л.Ігнатенко, МП-31),
напрямків її діяльності (М.Дубчак, МП-32), компетенції головних органів ООН (Н.Дасюк, МП-32) та співробітництва України з цією
міжнародною організацією (Є.Левада, МП-32).
«Круглий стіл» на тему: «ООН – універсальна система міжнародного співробітництва держав» відбувся на високому науковому та
Під час «круглого столу»
організаційному рівні, сприяв обміну думками та розвитку дискусій. Активними учасниками обговорення стали: К.Кравчук (МП-31),
В.Кобець (МП-31), Є.Введенський (МП-32), О.Соловйов (МП-32), А.Глінська (МП-32). Практичну роботу ООН студенти змогли
оцінити переглянувши відеоматеріали, пов’язані з діяльністю Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який з 1947 року проводить активну діяльність щодо покращення життя дітей та сімей в усьому світі.
За результатом проведення «круглого столу» були відзначені найкращі студенти у наступних номінаціях: «Найкраща доповідь «круглого столу» – Н.Дасюк; «Найактивніший учасник «круглого
столу» – К.Кравчук.
Цінними подарунками стали книги про діяльність ООН, які люб’язно надало Київському університету права НАН України Представництво ООН в Україні.

ВІДБУЛОСЯ ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ СТУДЕНТАМ, ЯКІ УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ НАВЧАННЯ З КУРСУ «INTRODUCTION TO U.S.
LAW (ВСТУП ДО ПРАВА США)»
31 жовтня 2011 відбулося вручення сертифікатів студентам КУП НАН України, які успішно завершили навчання з курсу «Introduction
to U.S. Law (Вступ до права США)». Проведення курсу було ініційовано ректором, професором Юрієм Бошицьким у рамках Меморандуму про співпрацю між КУП НАН України та Асоціацією Українсько-американських адвокатів (США).
Курс американського права викладався з 05 вересня по 31 жовтня випускником докторської програми Університетів Мічігана та Каліфорнії, професором права Петром Костівом.
Метою курсу було:
– вивчення права США з американським ученим;
– поглиблення знань, щодо системи права США;
– поглиблене вивчення галузей права США, зокрема конституційного, контрактного, кримінального, цивільного, корпоративного;
– удосконалення навичок юридичного письма на англійській мові;
– удосконалення знання іноземної мови – англійської;
– розвиток логічних навичок.
Головним завданням професора, як він сам зазначив, було не розповісти студентам про право США, а навчити американському юридичному мисленню. Показником того, що пан Костів досяг своєї мети, став результат двоетапного іспиту. За рейтингом, який склав професор, було визначено трійку найкращих студентів, зокрема, Данилюк Ярославу, Чебанова Євгена, Пилипенко Артема.
Професор Костів зазначив, що він задоволений результатами проведеного іспиту та роботою групи в цілому. Йому дуже сподобалось
працювати зі студентами КУП НАН України і він сподівається на нову зустріч з ними в майбутньому.
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Приємні моменти нагородження переможців

КАЛЕЙДОСКОП УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПОДІЙ

№1
№4

ГРУДЕНЬ,
СІЧЕНЬ 2010
2011р.р.

СТУДЕНТСЬКІ ПОДІЇ
ВІДБУЛАСЬ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ПОСВЯТИ
ПЕРШОКУРСНИКІВ У СТУДЕНТИ КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

ректор КУП НАН України, директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України,
академік НАН України Ю.Шемшученко; постійний представник Верховної Ради у Конституційному Суді України, завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України А.Селіванов; Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Болгарії в Україні Д.Владіміров;
Першого вересня 2011 року в КУП НАН України відбулась урочиста подія – святкова церемонія Єпископ Макарівський, Вікарій Київської Метрополії Української православної церкви Преосвяпосвяти першокурсників у студенти Київського університету права НАН України. Церемонія прохо- щений Іларій; представник ООН, експерт з прав людини А.Скурбаті (Швейцарія); доктор права,
дила у Великій залі Київської обласної державної адміністрації, що є центром ділового, громадсько- магістр податкового права, магістр права національної безпеки І.Котлярчук (США); доктор права
П.Костів (США); прес-секретар Уповноваженого ВРУ з прав людини
політичного життя України. Для більш ніж 150 дівчат та юнаків,
І.Левченко; начальник відділу соціально-гуманітарної освіти Інституякі пройшли конкурсний відбір сертифікатів під час вступної
ту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,
компанії, ця урочистість стала однією з найважливіших подій у
молоді та спорту України Ю.Сафонов; президент Європейської арбіжитті, адже добре відомо, що стати студентом – це велика ратражної палати Г.Пампуха; президент Товариства «Україна–Болгарія»,
дість, але стати студентом Київського університету права НАН
член Національної Спілки журналістів України, професор Ю.Сєдих;
України – це радість подвійна, оскільки це не лише осередок
третій секретар Посольства Російської Федерації в Україні К.Курбет;
знань, але й прекрасна студентська родина. На свято до майбутпроректор з наукової роботи Київського національного університеніх юристів завітали представники провідних наукових установ,
ту внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений
органів державної влади та духовенства з якими університет тісюрист України О.Джужа.
но співпрацює.
Святкову атмосферу заходу підтримувала концертна програма підЗ першим кроком на шляху до вищої освіти першокурсниготовлена Культурно-розважальним центром Київського університету
ків привітав ректор університету, професор, заслужений юрист
права НАН України. Чудовим подарунком для всіх присутніх стали
України Ю.Бошицький. Звертаючись до них з промовою він завиступи, зокрема: студентки II курсу О.Корчагіної, тріо «Філомена»
значив, що Київський університет права прагне готувати успіш– студенток М.Гурської, О.Вечірко, Ю.Дімітрової та виступ студента
них фахівців правників для нашої країні. Сьогодні ви на старті,
II курсу М.Михайльова з авторським віршем «До 20-ої річниці Незау вас у всіх однакові необмежені можливості, однак ви маєте й
Урочисте вручення студентських квитків першокурсникам
лежності України». Також, усіх присутніх своїми чудовими піснями
однакові обов’язки. Насамперед, це гідне навчання. Пам’ятайте
порадували лауреати багатьох міжнародних та всеукраїнських конкуродвічну мудрість, що з усіх скарбів найдорожче це знання, його
не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити. З перших хвилин навчання запам’ятайте, що право сів, керівник студії вокалу університету Х.Сафонова та студентка II курсу Ю.Дімітрова. Подарунком
– це мистецтво добра і справедливості. Вивчайте це мистецтво щиро, наполегливо впроваджуйте для всіх присутніх став виступ першокурсниці Г.Шипіш, яка акапельно заспівала чудову українську
його у життя і доля сприятиме вам. Пам’ятайте й те, що наша Батьківщина починається з кожного пісню «Закувала зозуленька» та виступ студентки II курсу Ю.Сіончук з піснею «Для батьків».
Кульмінацією заходу стало урочисте виголошення першокурсниками «Клятви студента», які
із нас, 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. Навчайтеся так, щоб батьки і запевнили, що гідно нестимуть звання Студента Київського університету права НАН України, повикладачі пишалися вами. Будьте патріотами України та гідними послідовниками тих, хто уславив стійно удосконалюватимуть свої знання і вміння, завжди керуватимуться принципом пріоритетності
прав і свобод громадянина та віддаватимуть свої сили та знання на благо нашої України, а також
своїми досягненнями наш Університет та Українську державу!
Багато теплих слів і побажань було висловлено шановними гостями урочистої церемонії. З при- докладатимуть усіх зусиль, щоб стати висококваліфікованими фахівцями. Вручення символічного
вітаннями та побажаннями гарного початку навчання і подальшого ґрунтовного опанування знан- студентського квитка стало запорукою майбутнього успіху студентів.
нями, а також незабутньо щасливих і неповторних студентських років — молодь привітали: почесний

КУП НАН УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ
«ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2011»
У приміщенні Палацу культури і мистецтва «Український
Дім» з 17 по 19 листопада
проходила виставка «Освіта
та кар’єра – 2011» на якій
були представлені найкращі
навчальні заклади України
та зарубіжних країн. Ця виставка є одним із засобів,
що надає реальну допомогу
молоді в отриманні інформації про можливості набуття професійних знань та
побудови своєї кар’єри.
Сучасна вимога до освіти – це інноваційний шлях
Під час нагородження
розвитку. Завдання – навчити особистість поповнювати свої знання упродовж усього життя, бути захищеною і конкурентоспроможною на ринку
праці.
Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2011» стала щорічним оглядом здобутків у галузі освіти. Провідні навчальні заклади представили на виставці свої досягнення. Під час проведення виставки студенти, школярі та молоді спеціалісти міста мали нагоду ознайомитися з нинішнім становищем

ЮВІЛЕЙ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО
ТА ПЕДАГОГА
18 листопада цього року відзначила свій ювілей Світлана Ярославівна
Фурса – видатний український правознавець, учений, талановитий дослідник, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри нотаріального
і виконавчого процесу та адвокатури
Київського національного університету
ім.Тараса Шевченка. Фундатор і президент Центру правових дослід-жень.
Світлана Ярославівна народилася в
смт. Чорний Острів Хмельницької області. Вищу юридичну освіту отримала
на юридичному факультеті Київського
національного університету ім.Тараса
Вітання ювіляру від колег
Шевченка. З 1981 по 1989 рік працювала секретарем з цивільних справ у Шевченківському районному суді м.Києва. З 1989 року працювала
асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри правосуддя, заступником декана юридичного факультету з наукової роботи в Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка. У
2000–2001 рр. – проректор з науки та міжнародних зв’язків Української академії зовнішньої торгівлі.
З 2002 року – доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Водночас (з 1996 р.) – суддя третейського суду при
Торгово-промисловій палаті м.Києва. З 1997 року – доцент, а з 2004 року – професор кафедри цивільного та трудового права Київського університету права НАН України.
Член науково-консультативної ради Верховного Суду України; член науково-методичної ради
Департаменту з нотаріату Міністерства юстиції України, член науково-методичної ради Вищого господарського суду України.
Основні напрямки наукових досліджень: проблеми цивільного процесу, нотаріального процесу,
адвокатури, судоустрою, виконавчого провадження, міжнародного приватного права.
Видані навчально-методичні матеріали: навчальні програми і практикуми з таких начальних
дисциплін: «Актуальні проблеми цивільного процесу» (2010 р.); «Етика нотаріуса» (2010 р.); «Теорія
нотаріального процесу» (2011 р.); «Процесуальні документи: теорія, методика і практика» (2011 р.);
«Міжнародний цивільний процес» (2010 р.); «Міжнародний нотаріальний процес» (2011 р.).
Загальна кількість наукових праць – 331, у тому числі монографій (науково-практичні коментарі,
науково-практичні посібники) – 22, підручників – 8, навчальних посібник – 8, науково-методичних
праць – 7.

ринку праці, визначити спеціальності, на які нині є найвищий
попит, отримати інформацію
про заклади освіти, що готують
фахівців з різних спеціальностей. Така широкомасштабна
освітянська подія сприяла
не лише розв’язанню проблем сьогодення у навчанні та вихованні молоді, а й
визначенню на майбутнє
напрямків і шляхів подальшого реформування галузі освіти. На виставці було
багато гостей із зарубіжних
країн і СНД. Президент
Біля виставкового стенду університету
АПН України В.Кремень пояснив інноваційно-технологічний напрям виставки: «У ХХІ столітті ми маємо жити і працювати
в інноваційних умовах. Тобто потрібно готувати молоду людину з інноваційним мисленням, здатну до нової діяльності».
На виставці було представлено понад 150 навчальних закладів різних рівнів акредитації та
форм власності. Київський університет права НАН України упродовж багатьох років бере активну участь у виставці «Освіта та кар’єра – 2011». Результати діяльності університету були високо оцінені цьогорічним журі виставки. Київський університет права в особі ректора університету
Ю.Бошицького отримав «Гран-прі» виставки.

У 2011 році за вагомий внесок у підготовку та видання спеціальної юридичної літератури, зокрема
серії «Процесуальні науки», була удостоєна премії НАН України ім.М.Василенка.
С.Фурса активно бере участь у роботі спеціалізованої Вченої ради в Інституті міжнародних відносин КНУ ім.Тараса Шевченка.
Під її науковим керівництвом захищено 13 дисертацій аспірантів та здобувачів, а також підготовлено до захисту дві дисертаційні роботи.
У нашій країні постать С.Фурси досить відома і знана як серед наукової громадськості, так і в колі
юристів–практиків та державних службовців, які сформували свою наукову позицію і досягли професійної майстерності завдяки її непересічній особистості.
Як учений С.Фурса займає активну позицію в законотворчій, дослідницькій діяльності, що спрямована на розбудову правової, демократичної держави. Її численні праці завжди сповнені нових ідей,
високим рівнем аналітичних знань і складають авангард юридичної науки. А досягнуті здобутки на
науковій ниві є взірцем для багатьох науковців.
Шановна Світлано Ярославівно! прийміть щиросердні поздоровлення з нагоди Вашого ювілею. Ми
пишаємося тим, що маємо можливість працювати з Вами і досягати разом професійних вершин. Нехай
на життєвому шляху доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів,
а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років.
Бажаємо Вам міцного здоров’я та життєвих сил, радісних подій і звершень, бадьорості духу і краси!
Колектив та студенти Київського
університету права НАН України

Колектив Київського університету
права НАН України, а також
колеги та друзі сердечно вітають

Олександра Ілліча
Мацегоріна
та
Наталію Миколаївну
Оніщенко
із славними ювілеями та бажають
їм міцного здоров’я, мудрості, нових успіхів у справі утвердження
досягнень української юридичної науки на світовому рівні!
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КАЛЕЙДОСКОП УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПОДІЙ
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№4

ГРУДЕНЬ,
СІЧЕНЬ 2010
2011р.р.

СТОРІНКА РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ ТА НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ
РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
Неабиякий подарунок отримали студенти та працівники РІ КУП НАН
України до Дня юриста, а саме оновлений фасад приміщення інституту,
який нині став окрасою мальовничого куточка Рівного. Не випадково на
святі пролунало стільки вдячних слів на адресу ректора
КУП НАН України Ю.Бошицького та керівництва області в особі голови Рівненської облдержадміністрації
В.Берташа за ту безумовно необхідну і вагому підтримСАВЧИН МИХАЙЛО ку, яка так необхідна РІ КУП НАН України.
ВАСИЛЬОВИЧ —
Нині цей заклад очолює кандидат юридичних наук
кандидат юридичних наук, М.Савчин – людина, повна творчого натхнення і бакеруючий справами
жання розширити правничі перспективи закладу.
РІ КУП НАНУ
У своїй промові ректор Київського університету права,
професор
Ю.Бошицький
відзначив, що
не лише оновлене приміщення,
а й нова концепція розвитку
вишу, робота якого спрямована
на підготовку кадрів для Рівненщини, поліпшить навчальний
процес та збільшить кількість
кваліфікованих фахівців з правотворення та державотворення.
Для проведення майстер-класів
у Рівному залучатимуться авторитетні закордонні фахівці.
Оновлений корпус інституту

У РІВНЕНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП
НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЬ
УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ ПОСВЯТИ
ПЕРШОКУРСНИКІВ У СТУДЕНТИ
Урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти відбулася в Рівненському інституті КУП НАН України. Посвята розпочалася
під незабутні звуки Гімну України. Присутні
аплодисментами зустріли представницьку делегацію з КУП НАН України. Слова вдячності
були адресовані, насамперед,
ректору університету, професору
Ю.Бошицькому за його вміння
піднести імідж закладу на таку
висоту, яка відповідає європейським освітнім стандартам. Приємним подарунком не лише для
студентів, а й працівників інституту став новий фасад навчального корпусу, який органічно вписався у мальовничий ландшафт
гідропарку.
Особливо запам’ятались виступи керуючого справами РІ
КУП НАН України, кандидата юридичних наук, доцента

ЗУСТРІЧ ЗАСТУПНИКА
ГОЛОВИ СОЮЗУ ЮРИСТІВ
УКРАЇНИ Ю.БОШИЦЬКОГО
З ГОЛОВОЮ РІВНЕНСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
В.БЕРТАШЕМ
П’ятого жовтня 2011 р., напередодні державного свята Дня юриста, ректор Київського університету права НАН України, професор, заступник голови Союзу юристів України
Ю.Бошицький зустрівся з головою Рівненської
облдержадміністрації В.Берташем.
Під час зустрічі професор Ю.Бошицький від

Під час зустрічі

імені голови Союзу юристів України, президента
Всесвітньої асоціації юристів В.Євдокимова та з
нагоди державного свята привітав В.Берташа з
Днем юриста та вручив Почесну відзнаку Союзу
юристів України за активну підтримку та спри-
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М.Савчина та кандидат юридичних наук, доцента, завідувача кафедрою цивільного та трудового
права КУП НАН України О.Мацегоріна.
Студенти склали присягу та отримали символічний ключ знань.
Під високими склепінням зали органної і
камерної музики прозвучали твори у виконанні
камерного ансамблю «Концертіно», органна музика Баха. Емоційним завершенням програми
стали виступи популярних співаків М.Злати та
С.Невже.

Церемонія посвяти

яння програми реалізації регіональної політики
розвитку вищої юридичної освіти та науки на
Рівненщині.
На зустрічі були присутні заступник Голови
Рівненської облдержадміністрації О.Губанов,
керуючий справами обласної ради м.Рівного
М.Яцюк, начальник управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації І.Вєтров, директор Інституту європейських досліджень НАН
України А.Кудряченко та проректор з наукової
роботи КУП НАН України О.Чернецька.
Під час зустрічі ректор університету
Ю.Бошицький подякував В.Берташу за підтримку та сприяння розвитку Рівненського інституту
Київського університету права
НАН України, акцентував увагу
на сучасних тенденціях розвитку
університетської системи освіти
та наближенням її до європейських стандартів. Зокрема було
наголошено, що усвідомлюючи
необхідність розвитку вищої
юридичної освіти до загальноєвропейських стандартів, КУП
НАН України ставить за мету
підготувати не лише майбутніх
фахівців у сфері юриспруденції,
але й соціально адаптованого,
високодуховного та освіченого
на цінностях та здобутках освіти
та науки правника, який зможе
бути мобільним як на внутрішньому, так і на європейському ринку праці.
У свою чергу В.Берташ щиро подякував за
високу нагороду, а також окреслив можливі напрямки подальшої співпраці.

У свою чергу заступник голови Рівненської облдержадміністрації О.Губанов підкреслив, що презентація, яка відбулася з нагоди відкриття оновленої будівлі інституту, засвідчила не лише авторитет
цього закладу в регіоні, а й стала своєрідною візитною карткою інституту, що має нині високий освітній потенціал, а відтак і майбутнє.
Керуючий справами Рівненського інституту М.Савчин підкреслив, що заклад
має значні перспективи розвитку на майбутнє, оскільки є можливість для модернізації матеріально-технічної бази та введення інтерактивних технологій у навчальний процес, а також проведення наукових досліджень з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки і техніки.
У виступі директора Інституту європейських досліджень НАН України
А.Кудряченка йшлося про необхідність входження РІ КУП в європейський освітній
простір та успіхи в цьому плані базового навчального закладу. Про перспективи розвитку РІ КУП
НАН України
також йшлося
у виступах численних гостей
та працівників
ВНЗ.
Насамкінець студенти Рівненського інституту КУП НАН
України та столичного закладу
подарували присутнім гарну концертну програму. Свято триває,
оскільки невичерпною є мудрість
тих, хто дарує молоді віру й оптимізм.
Під час відкриття

У РІВНЕНСЬКОМУ
ІНСТИТУТІ КУП НАН
УКРАЇНИ БУВ ПРОВЕДЕНИЙ
МАЙСТЕР-КЛАС ВИКЛАДАЧА
КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА США,
ДОКТОРА ПРАВА П.КОСТІВА
З 26 по 28 жовтня в РІ КУП
НАН України на прохання студентів був проведений майстерклас викладача комерційного
права США, доктора права
П.Костіва. Це вже другий його
візит до нашого навчального закладу.
Студенти були вражені стилем його викладання, оскільки
він дуже відрізняється від традиційного. Заняття проходили за
сократичним методом у формі
діалогу. Це допомагає краще зрозуміти визначальні риси американського права, визначити його
особливості та порівняти з вітчизняною правничою системою.
Студенти були ознайомлені не лише з теоретичними аспектами корпоративного і контрактного права США, а й з практичним втіленням
законодавства, розглядаючи й аналізуючи реальні юридичні справи.
Особливою формою викладання стала демонстрація фільму «Анатомія вбивства» англійською мовою, що дало можливість не лише
покращити знання іноземної мови, а й проілюструвало правову систему Америки, процедуру
збирання доказів та їх доведення, а також особливості судового процесу.
Деякі студенти особисто висловили своє захоплення та вдячність за проведений майстерклас, зокрема:

РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КУП НАН УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ
У «ЯРМАРКУ ПРОФЕСІЙ»

Назар Бенецький II курс: «Мені дуже сподобалась вимова викладача, лаконічність викладу
його думок та сам метод викладання. П.Костів
цікавий як лектор і як особистість. Сподіваюся
на проведення подібних заходів у майбутньому»;
Марина Басовець III курс: «Проведення майстер-класу від П.Костіва – це чудова можливість

Під час майстер-класу

отримати відмінні знання з англійської мови та
ознайомитися з особливостями правової системи Сполучених Штатів. Особисто я задоволена
такою організацією роботи. Методика викладання сподобалась мені своєю легкістю і доступністю. П.Костів – професіонал своєї справи,
людина, яка вміє працювати в колективі. Він
знайшов контакт з усіма студентами і залишив
добре враження після себе. Висловлюю щиру
подяку П.Костіву та керівництву КУП НАН
України за отримані знання»;
Кондратюк Андрій IV курс: «Я був приємно
вражений лекціями П.Костіва. Це цікаво, легко,
зрозуміло, доступно для всіх і кожного. Це новий рівень викладання матеріалу, який не залишає нікого байдужим».
навчальні заклади.
У роботі ярмарку від РІ КУП НАН України
брали участь викладач кафедри гуманітарних
дисциплін Г.Дикун та завідувач кабінетом технічних засобів В.Атрощенко.
Усім абітурієнтам, які прагнуть стати юриста-

У селищі Гоща в приміщенні районного Будинку культури відбувся «Ярмарок професій»,
який було організовано за підтримки Гощанської райдержадміністрації, Рівненського обласного
та Гощанського районного центрів
зайнятості.
За словами директора Гощанського
центру
зайнятості
П.Зубкевича, традиційний для весни захід, у зв’язку з проведенням
зовнішнього незалежного оцінювання навесні, перенесли на осінь.
«Вибір професії – це формування майбутнього, а правильний вибір – це і матеріальне, і моральне
Молода команда РІ КУП НАНУ гідно презентувала
задоволення від роботи, – перекосвій навчальний заклад
нував він. Тому варто прислухатись
до свого серця, до того, що вміють
руки, до прогнозів фахівців на ринку праці».
ми, була надана вичерпна інформація щодо умов
Цього року на ярмарку були представники з
вступу та навчання в Рівненському інституті
20-ти навчальних закладів області. Учасникам
ярмарку було запропоновано ознайомлення з ін- КУП НАН України, а також продемонстровано
формаційно-довідковими матеріалами; презен- відеоролик. Основну увагу учнів шкіл було зосетацію освітніх програм для учнів 9–11 класів; реджено на ознайомленні з роботою підготовчоперегляд інформаційних фільмів про професії та го відділення.
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СТОРІНКА УЖГОРОДСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУП НАНУ
УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ КВИТКІВ В УЖГОРОДСЬКОМУ ІНСТИТУТІ КУП НАН УКРАЇНИ
В
Ужгородському
інституті КУП НАН
України відбулася традиційна подія – вручення
студентських
квитків. Цього року
на урочистому зібранні студентські квитки
отримали 83 вступники.
З вітальним словом
ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
до присутніх звернувВАЩУК –
директор Ужгородського ся ректор КУП НАН
інституту
України, професор, заКУП НАН України,
служений юрист України
кандидат юридичних
Ю.Бошицький,
який
наук, доцент
привітав усіх з урочистою подією, а також з Днем юриста, напередодні
котрого відбувалося зібрання. Ректор поділився
зі студентами перспективами розвитку Київського університету права та відзначив, що цей
навчальний рік університет розпочинає зі значними здобутками, зокрема: оновлена Концепція діяльності вузу, яка поліпшуватиме якість
навчання та сприятиме всебічному розвиткові
особистості студента; модернізована матеріально-технічна база університету та його регіональних структурних підрозділів – Ужгородського та

Рівненського інститутів; інтенсивно розвивається співробітництво в
галузі освіти і науки з іноземними
партнерами. Так, у поточному навчальному році розпочата програма
спільної підготовки магістрів зі
спеціальності «Міжнародне право» з Варненським вільним університетом ім.Черноризця Храбра
(Varna Free University, Республіка
Болгарія).
Особлива увага в КУП НАН
України, підкреслив професор Ю.Бошицький,
приділяється видавничій справі, а також розробленню підручників та навчальних посібників нового покоління. До видавничої справи
також залучаються й ужгородські викладачі: у
минулому навчальному році видано навчальний
посібник професора А.Ухаля «Захист у кримінальній справі». Наразі готується до видання ще
один його навчальний посібник «Конституційні
принципи організації судів і здійснення правосуддя» та монографія доцента А.Шеремета «Теоретичні основи джерел доказової інформації».
Професор Ю.Бошицький побажав студентам цікавого та плідного навчання у стінах
Київського університету права та зауважив, що

АУДІОЛЕКЦІЇ: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ
ЧИ ПОСТУПКА ЧАСУ?
Днями виходить з друку навчальний посібник
«Основи теорії права і держави». Тексти аудіолекцій підготовлені доцентом кафедри теорії та історії
держави і права Ужгородського інституту КУП НАН
України, заслуженим працівником освіти і науки
Х.Олексиком.
Особливістю посібника є викладення навчального
матеріалу у двох форматах: текстовому (у друкованому
вигляді) та аудіо (записаного на CD, що додається до
посібника). Своїми міркуваннями з приводу використання у навчальному процесі засобів слухової наочності, їх переваг та недоліків ділиться автор Х.Олексик.
Ознакою сучасної правової вищої школи є необхідність пошуку нових інтенсивних шляхів і засобів юридичної освіти, котра переходить на новий зміст і потребує застосування нових сучасних методик. Інтерес до новітніх інтерактивних
методик навчання виявляють обидві сторони навчального процесу – і студенти,
і викладачі. Підґрунтям цього є підвищення ефективності навчання у разі застосування. Так використання інформаційних технологій (IT) сприяє підвищенню
ефективності практичних та лабораторних занять з природничих дисциплін приблизно на 30%, об’єктивність контролю знань учнів – на 20–25%, прискорює накопичення активного
словникового запасу з іноземних мов у 2–3 рази тощо.
Окрема складова цього процесу – застосування інноваційних засобів навчання у самостійній роботі
студента, що дозволяє реалізувати її основні властивості: індивідуалізувати здібності, розвити творчу
складову, закріпити навички до регулярної самостійної діяльності та сформувати відповідальність за
свої дії. Найбільшої популярності набувають серед студентів засоби слухової наочності: аудіолекції,

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА І НАУКА ОЧИМА
МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
16–18 жовтня 2011 року в м.Ужгороді відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Європейська юридична освіта і наука». Організаторами конференції виступили Союз юристів України та Київський університет права
НАН України. Традиційно участь в організації конференції приймали: Закарпатський державний університет, Дебреценський
університет (Угорська Республіка) та Академічне товариство
ім.М.Балудянського (Словацька Республіка). Конференція покликана на розв’язання проблем юридичної освіти і науки в умовах інтеграції до європейського освітнього простору.
З метою розв’язання та обговорення проблем реформування юридичної освіти і науки, її інтеграції в європейський освітній
простір, вже шостий рік поспіль за ініціативи КУП НАН України
проводяться Міжнародні науково-практичні конференції «Європейська юридична освіта і наука». Особливістю конференцій є
висловлення власної точки зору на зазначені проблеми молодими
правниками, які є найбільш зацікавленими у вдалому проведенні
реформ. Конференції традиційно відбуваються на базі Ужгородського інституту КУП НАН України, оскільки цей виш географічно розташований ближче до Європи та є зручним для відвідування
конференцій іноземними учасниками і молодими правниками з
вишів європейських країн, зокрема, Словаччини, Угорщини, Чехії
та Румунії.
Враховуючи новизну обговорюваних проблем Вищої школи
України на шляху до європейського освітнього простору, постійну підтримку у проведенні таких конференцій надає Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України, а також Закарпатська облдержадміністрація.
Особливістю цьогорічної конференції було її проведення під головуванням Союзу юристів України, що суттєво підвищило фаховий рівень та статус конференції. «Досягнення Союзом своєї головної
мети – сприяння юристам України у задоволенні і захисті своїх професійних та соціальних інтересів, розвиток їх громадської активності, участь у розробленні та реалізації державної правової політики –
можливе лише за умови тісного контакту та спільної діяльності з молоддю: студентами та аспірантами юридичних факультетів, адже за
ними майбутнє! – вважає голова Союзу юристів В.Євдокимов. Тому
ми не могли не погодитись на пропозицію ректора КУП НАН України,
професора Ю.Бошицького очолити Оргкомітет конференції».
Відкриваючи роботу конференції професор Ю.Бошицький
підкреслив, що саме в університеті формується інтелект нації.
«Наша мета – надати найкращу освіту та практичні навички майбутнім юристам, щоб вони були освідченими, ерудованими, знали все,
що стосується права, науки та життя суспільства».

«Університет гідно виконує своє
призначення і виправдовує довіру Національної академії наук
України, надії наших студентів
та їх батьків, а також майбутніх
роботодавців». З нагоди професійного свята та за значні успіхи
у навчальній та науковій роботі
ректор нагородив доцента кафедри конституційного та адміністративного права М.Волощук
цінним
подарунком.
Від імені професорсько-викладацького складу Ужгородського інституту з початком
навчального
року
студентів
привітала директор інституту,
доцент О.Ващук, побажавши їм
успіхів у навчанні та натхнення
для досягнення мети. Директор
Ужгородського інституту запросила студентів користуватися
усіма доступними ресурсами
університету, великим Бібліотечно-інформаційним центром,
комп’ютерними класами, кон-

сультаціями та лекціями досвідчених викладачів
та закликала не нехтувати можливістю повноцінного навчання, оскільки вступ до університету ще не передбачає автоматичного отримання
дипломів.
Після привітальних слів кожен з присутніх
студентів почув своє ім’я та під супровід оплесків
отримав свій омріяний квиток до студентського життя. Від імені студентів зі словами подяки
ректору та викладачам, звернулася студентка VI
курсу О.Рябінічева.

Під час посвяти

мовні вправи та ін. Вони є зручними у використанні і дозволяють здобувати знання одночасно з виконанням фізичної діяльності засобами слухової наочності. Додатковим бонусом таких засобів навчання
є сприяння виробленню літературної вимови, наголосу, інтонації тощо.
Спробою створення альтернативного засобу навчання і є презентуємий навчальний посібник
«Основи теорії права і держави». Особливістю посібника є нові принципи структурування і відбору змісту та врахування психологічних особливостей сприйняття навчального
матеріалу сучасною молоддю. Подача навчального матеріалу у формі аудіолекцій спрямована на формування у студентів вміння сприймати на слух і розуміти не лише фактичний зміст прослуханого, а й головну думку аудіотексту, причино-наслідкові зв’язки між
висвітленими в ньому подіями та явищами. Можливість прослуховування аудіолекцій
незалежно від друкованого варіанту навчального посібника у зручний час та будь-якому
місці (у транспорті, на відпочинку або виконуючи механічну роботу), на нашу думку,
підвищить попит на посібник у студентів. Позитивною характеристикою аудіолекцій є
також відмова автора від використання програми синтезу мови, яка б значно погіршила
якість матеріалу внаслідок монотонності викладення. Усі тексти лекцій начитані автором
самостійно, внаслідок чого сприйняття навчального матеріалу є більш зручним. Належний науковий рівень викладу теоретичного матеріалу вдало поєднується з його доступністю.
Але віддаючи належне альтернативним засобам навчання потрібно пам’ятати про
можливі негативні наслідки, пов’язані з активним вторгненням у природний внутрішній
світ людини штучних, ілюзорних вражень від екранних віртуальних сюжетів та взаємодії
з ними. Небезпека може полягати і в навмисному маніпулюванні свідомістю молодої людини, нехтуванні допустимими нормами безпечних режимів роботи з комп’ютером. У зв’язку з цим зростає
актуальність досліджень психолого-педагогічного впливу та медичних наслідків застосування інформаційних технологій для фізичного та психічного розвитку студентів. Оптимальним, на нашу
думку, є розумне поєднання класичних засобів навчання з альтернативними.

Голова Оргкомітету конференції В.Євдокимов звернувся до молодих колег зі словами: «Юрист лікує і допомагає, як і лікар. Представники обох професій можуть вчасно врятувати людину. На роботі, після отримання диплому, вам буде непросто, ви побачите «підводні камені» і проблеми нашої юриспруденції» але я бажаю вам правильно
обрати свій шлях!». Відомий юрист побажав науковцям плідної
праці та завірив у прагненні Союзу юристів України підтримувати
молодих ініціативних юристів в усіх починаннях.
За значний внесок у розвиток юридичної освіти і науки президент Всесвітньої Асоціації юристів, голова Союзу юристів України,
президент Світового конгресу українських юристів В.Євдокимов
нагородив орденом «За заслуги» ректора Закарпатського держав-

Спільна праця – спільна перемога

ного університету, професора Ф.Ващука та директора Інституту
цивілістики Дебреценського університету, професора Д.Чечі.
Учасникам наукової конференції – представникам навчальних
закладів з Києва, Ужгорода, Харкова, Львова, Рівного та Дебрецена – вітання передали також президент Національної академії
України, академік Б.Патон, голова Закарпатської облдержадміністрації О.Ледида та Посол Угорщини в Україні М.Баєр.
У ході конференції були розглянуті питання освітньої політики України в галузі юриспруденції та здійснено відповідний порівняльний аналіз національних та європейських стандартів вищої освіти. Обговорено перспективи зближення правових систем
сучасної Європи на основі єдиних принципів та підходів і, як наслідок, утворення єдиної європейської правової сім’ї; проблеми та
перспективи правового регулювання як публічної, так і приватної
сфер суспільного життя з позиції національного законодавства, а
також правового досвіду країн ЄС. Учасниками конференції також
були визначені окремі проблемні ділянки правової доктрини та законодавства України, що стосуються державно-правового устрою,

забезпечення та реалізації прав людини, реформування судової гілки влади, особливостей юридичної відповідальності та її видів, вирішення територіальними громадами питань місцевого значення;
удосконалення цивільного, сімейного та трудового законодавства.
Важливим питанням стало дослідження особливостей сучасних
умов реалізації права на освіту.
Гостра дискусія серед молодих правників виникла при обговоренні деяких питань, а саме: глобалізації вищої освіти, проблеми
декриміналізації економічних злочинів, перспективи відновлення
смертної кари в Україні. Результатом дебатів та наукових дискусій
стала підсумкова Резолюція конференції, в якій викладені рекомендації учасників конференції щодо оптимізації сучасного законодавства України у контексті європейського вибору, які будуть
направлені до центральних органів влади України та до міжнародних організацій.
Завданням конференції, серед іншого, є всебічне сприяння розвитку самостійного юридичного мислення у молодих науковців,
оволодіння ними практичних навичок у сфері наукової діяльності, вмінню вирішувати проблеми, що постають у процесі наукових
юридичних досліджень. Під час роботи конференції були визначені
кращі наукові доповіді, які відзначались науковою новизною теми
дослідження, актуальністю та обґрунтованістю пропозицій авторів
щодо розв’язання конкретних проблем. Приймалося до уваги також вміння студентів презентувати свої наукові дослідження. Значна кількість доповідей була представлена у формі мультимедійних
презентацій. Кращі наукові доповіді будуть опубліковані в «Часописі Київського університету права», який внесено до переліку фахових видань за спеціальністю «Юридичні науки».
Дипломи за кращі наукові доповіді отримали наступні учасники конференції: Диплом І ступеня – Р.Мангур (КУП НАН
України) та К.Хохлова (УІ КУП НАН України); Диплом ІІ ступеня – В.Боряк (КУП НАН України) та І.Полюжин (УІ КУП НАН
України); Диплом ІІІ ступеня – О.Киця (КУП НАН України) та
Н.Стегура (УІ КУП НАН України).
Крім того, автори п’яти найкращих виступів отримали запрошення безкоштовно прийняти участь у ХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми міжнародного
співробітництва у сфері вищої освіти», що відбудеться в листопаді
цього року на території Словаччини та Угорщини. Поїздку вибороли: М.Михальов, С.Максименко (Київ), М.Сюсько, К.Керецман
(Ужгород), Д.Корнійчук (Рівне).
Закарпатські гості також мали змогу відвідати Невицький та
Мукачівський замки, посмакувати закарпатським бограчом та
прогулятися історичним центром м.Ужгорода.
На завершення конференції традиційно відбулася акція «Вимкни комп’ютер – посади дерево»: учасники конференції продовжили посадку туєвої алеї.
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СТУДЕНТСЬКІ ПОДІЇ
У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА СТУДЕНТСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ
29 вересня 2011 року, відповідно до Положення «Про студентський парламент», у Київському університеті права Національної
академії наук України відбулися щорічні вибори президента Студентського парламенту під гаслом: «Від прозорих виборів Президента студентського самоврядування – до прозорих виборів Президента України».
За рішенням загальноуніверситетських зборів, проведених напередодні, одноголосно були винесені та затвердженні дві кандидатури на обрання президента Студентського парламенту, а саме:
Олександр Малюк — студент IV курсу та Марта Плавинська —
студентка III курсу.
Кожен з кандидатів мав вагомий досвід громадської роботи та
організації культурно-масових заходів.
Вибори урочисто відкрила голова Виборчої комісії Олена Ку-

лик — студентка III курсу університету. Виборчі та ревізійні комісії, склад яких був затверджений загальноуніверситетськими
зборами, пильно слідкували за легітимністю та законністю про-

Під час виборів

чудові емоції, прекрасний прийом, так вітали закарпатці
студентство з усієї України. На конференції презентувалися найкращі студентські креативні проекти, які успішно
втілюються у навчальних закладах. На конференції були
присутні представники від таких навчальних закладів, як:
Національного університету «Юридична академія України
ім.Ярослава Мудрого», Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара, Національного універсиЛюблю цей край я ще з дитинства.
тету державної податкової служби України, Національної
Народ гостинний, спів чудовий,
академії статистики, обліку та аудиту, Ужгородського наТут трав і квітів розмаїття
ціонального університету, Закарпатського державного уніДарує ліс нам смерековий.
верситету та ін. Київський університет права НАН УкраїТут як в раю, таке блаженство,
ни представили – президент Студентського парламенту
В гармонії з природою душа.
О.Малюк, який у свою чергу розповів про процедуру проКолише струни мого серця
ведення виборів в університеті та Т.Борисюк з доповіддю
Мелодія любові і добра.
на тему: «З досвіду європейської практики студентського
самоврядування в КУП НАН України». По завершенню
«Доброго дня, Вас вітає сонячне Закарпаття»!!! Саме
конференції делегація від КУП НАН України направила
так зустріли лідерів студентського самоврядування вишів
свої креативні пропозиУкраїни на Всеукраїнській
ції для ефективної робостудентській
конференти та розвитку студентції «Молодь – майбутнє
ського самоврядування
України», яка проходила
в навчальних закладах
третього–п’ятого
листоУкраїни.
пада в м.Ужгороді. ОрПісля конференції
ганізатори
конференції
організатори запросили
– Студентська рада Завсіх учасників відвідакарпатської області при
ти перлини архітектури
управлінні освіти і науки
Закарпатського краю та
Закарпатської облдержаднасолодитися панораміністрації та Всеукраїнмою вечірнього міста.
ська студентська рада при
Студентство щиро вдячМіністерстві освіти і науки
не за гарний настрій та
молоді та спорту України.
Учасники конференції
плідну роботу.
Приємний
настрій,

СТУДЕНТИ КУП НАН УКРАЇНИ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ
СТУДЕНТСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»
У М.УЖГОРОДІ

У РАМКАХ ПРОГРАМИ «ПІЗНАЙ СВІЙ КРАЙ» СТУДЕНТИ КУП НАН
УКРАЇНИ ВІДВІДАЛИ
ВИСТАВКУ КВІТІВ НА СПІВОЧОМУ ПОЛІ М.КИЄВА
22 жовтня 2011 року за ініціативи куратора академічної групи ПСЦ–51 Н.Мельничук у рамках програми
«Пізнай свій край» студенти нашого навчального закладу
відвідали виставку квітів на Співочому полі м.Києва.
Цю виставку підготували дев’ять районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень,
міський декоративний розсадник «Теремки» та комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство».
Далі учасники екскурсії, омріяні квітковими романтичними композиціями, подорожували Парком Слави,
який напередодні Дня визволення Києва (06 листопада
1943 року) привітно зустрічав відвідувачів.
Фото на згадку

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЬ СПАРТАКІАДА
22 жовтня 2011 року на базі Київського університету права НАН України вперше було проведено Спартакіаду серед викладачів та співробітників університету.
Цей захід було присвячено 66-й річниці від Дня
створення ООН. Не очікувано тепла та сонячна погода сприяла проведенню змагань на спортивному майданчику. Спартакіада проводилась з метою активізації
спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи
серед професорсько-викладацького колективу КУП
НАН України, пропаганди фізичної культури, спорту та
здорового способу життя.
Спартакіада проводилась з таких видів спорту:
міні-футболу; волейболу; бадмінтону; настільного
тенісу.
Участь у ній взяли представники кафедри теорії та
історії держави і права, кафедри кримінального права
та процесу, кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, а також працівУ здоровому тілі – здоровий дух
ники навчального відділу Університету. Найбільшої популярності здобули змагання з настільного тенісу, де перемогу в запеклій боротьбі здобув завідувач кафедри теорії та історії
держави і права Т.Дідич.
Трудовий колектив КУП НАН України щиро вдячний ректорові Ю.Бошицькому за підтримку і надану можливості провести Спартакіаду та ще раз своїм прикладом довести, що у здоровому тілі здоровий дух!
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ведення зборів, були опломбовані скриньки, кожен бюлетень мав
свій номер та печатку КУП НАН України. Незалежними спостерігачами були студенти Рівненського інституту Київського університету права НАН України, зокрема: Аліна Савчук, Олег Янчарук;
Сергій Полухін, голова Ради ветеранів та представники Кадрової
корпорації України.
Внаслідок таємного голосування перемогу на виборах здобув
Олександр Малюк — студент IV курсу КУП НАН України. Першим заступником президента Студентського парламенту за результатами виборів стала Марта Плавинська — студентка III курсу.
Цей захід став ще одним підтвердженням наявності студентської інтелігенції в Україні, котра має активну громадську позицію, котрій небайдужі державотворчі процеси та майбутнє
української нації.
Вітаємо президента Студентського парламенту КУП НАН
України з перемогою та бажаємо творчого натхнення, наполегливості, підтримки від студентів та успіхів в усіх добрих починаннях
на благо університету.

КУП НАН УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ У
«ЯРМАРКУ ПРОФЕСІЙ – 2012»
12 жовтня 2011 року Київський університет права НАН України взяв участь
у «Ярмарку професій» (м.Фастів). Основна мета виставки-презентації – поінформувати учнів загальноосвітніх шкіл міста та району, шляхом прямого контакту, про умови вступу, спеціалізації та терміни навчання в університеті.
Під час проведення виставки випускники загальноосвітніх навчальних закладів міста мали нагоду ознайомитися з нинішнім становищем ринку праці,
визначити спеціальності, на які нині є найвищий попит, отримати інформацію
про заклади освіти, що готують фахівців з різних спеціальностей.
У приміщенні Фастівського міського палацу культури були присутні представники навчальних закладів різних рівнів акредитації і форм власності Києва
та Київської області.
Участь нашого університету в цьому заході надала можливість презентувати
найвагоміші творчі надбання та педагогічні інновації, ознайомити відвідувачів
з найкращим досвідом організації навчально-виховного процесу університету,
авторськими проектами, новим поколінням навчальної літератури. Приємно
відзначити, що майбутні абітурієнти виявили бажання стати слухачами відділення довузівської підготовки, оскільки саме звідси розпочинається навчання
в КУП НАН України.
Представники Київського університету права НАН України провели цікаву презентаційну програму, в якій детально розповіли про університет та його
успіхи.

Сьогодні абітурієнти – завтра студенти КУП НАН України

СТУДЕНТИ КУП НАН УКРАЇНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У
СТУДЕНТСЬКОМУ ПАРАДІ ВИШІВ М.КИЄВА
17–19 листопада 2011 року у рамках відзначення Міжнародного дня студента в м.Києві було проведено низку заходів. Студенти КУП НАН України за
дорученням ректора, професора Ю.Бошицького взяли участь в Інноваційному
молодіжному форумі та Студентському параді.
Студентський парад, який в Україні відбувся уперше на Хрещатику, очолювали прапороносці вишів столиці. Студенту І-го курсу КУП НАН України
К.Веремєєву було доручено нести прапор університету. Спортивні команди,
а саме: збірна команда по футболу та команда жіночого регбі «Ангели права»
очолили колону учасників параду. Понад 50 найактивніших студентів І–IV
курсів гідно представили свій університет.
У розгорнутих палатках студенти надавали інформацію про умови вступу
до навчальних закладів (проводили профорієнтаційну роботу).
З вітальними словами до учасників параду звернулися, зокрема: заступник
голови Київської міської держадміністрації Л.Новохатько, перший заступник
голови Державної служби молоді та спорту України С.Глущенко, начальник
Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту В.Вовк, начальник Головного управління освіти і науки В.Горюнова та начальник Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді В.Танцюра.
На двох сценах, встановлених на Хрещатику та Майдані Незалежності,
мали змогу виступити студентські творчі колективи, серед яких були студентки КУП НАН України Ю.Дімітрова та Ю.Сіончук. Ідея даного заходу – якомога повніше та яскравіше презентувати кожен ВНЗ, який долучився до проведення заходу.

Під час параду на центральній вулиці міста
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СТУДЕНТСЬКІ ПОДІЇ
СТУДЕНТИ КУП НАН УКРАЇНИ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У VІ МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВО УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
23–24 вересня 2011 року відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку», яка проводилась на базі Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України за підтримки Інституту правової політики, Юридичної фірми
«Салком» та Міжнародної громадської організації «Діалог-Мир».
У роботі конференції взяли участь провідні учені та практики у галузі адміністративного права
України, Росії, Білорусії, Молдови, народні депутати України, представники вищих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, міжнародних громадських організацій.
Також слід відзначити участь у роботі конференції голови Вищого адміністративного суду України, кандидата юридичних наук О.Пасенюка та голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
заслуженого юриста України І.Самсіна.
На конференції були обговорені проблеми реформування українського адміністративного права
та розвиток вітчизняної доктрини адміністративного праворозуміння; проблеми правового забезпечення адміністративної реформи в Україні, модернізація системи органів виконавчої влади; теоретичні та прикладні проблеми організації та правового регулювання державного управління; євроінтеграційні аспекти розвитку адміністративного права та державного управління в Україні; удосконалення правового регулювання державної служби, адміністративних процедур, публічних та адмі-

ЗУСТРІЧ РЕКТОРА КУП НАН УКРАЇНИ ЗІ
СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ
Третього листопада 2011 року відбулась традиційна зустріч першокурсників Київського університету права НАН України в меморіальній аудиторії ім.В.М.Корецького з ректором, професором,
заслуженим юристом України Ю.Бошицьким.
У зверненні до першокурсників Юрій Ладиславович підкреслив, що КУП НАН України – це єдиний навчальний заклад у системі Національної академії наук України, яку з 1962 року очолює
академік Б.Патон, в якому відбувається поєднання освіти і науки.
А для цього в університеті є всі можливості.
Київський університет права НАН України – це заклад який
виховує гармонійну особистість, дбає про належні умови для того,
щоб кожен студент спромігся знайти простір для розвитку своїх
можливостей та здібностей, зміг повною мірою проявити свою
індивідуальність, самоствердити себе як майбутнього фахівця, –
такою була зазначена позиція ректора.
А для цього необхідно постійно мати вчасну інформацію щодо
конкретних справ. Наш навчальний заклад має найсучасніший
сайт (новини, події, навчально-виховна робота, висвітлено відвідування занять, розклад, тощо). Складно уявити навчання в університеті без нашого сайту.
Оскільки саме в період студентського життя відбувається становлення молодої людини, необхідно, щоб головною метою виховної роботи в університеті було сприяння розвитку інтелектуальних
і творчих здібностей кожного студента, виховувати серед студентської молоді почуття патріотизму до своєї Батьківщини, міста, уні-

верситету, поваги до національних традицій, відповідальності та вимогливості до себе, до своїх вчинків.
Ректор Ю.Бошицький дав відповідні доручення проректорові
з гуманітарної освіти та виховної роботи Г.Левківській з приводу
посилення роботи інституту кураторів навчальних груп зі студентами щодо профілактичної, інформаційної роботи по боротьбі з
палінням та наголосив на елементи діючої програми «Сьогодні зі
спортом – завтра з майбутнім». Він зазначив, що необхідно проаналізувати результати поточної успішності та відвідування занять
студентами I курсу.
Педагогіка партнерства зі студентами діє у стінах вишу постійно,
а тому зустрічі студентського активу з ректором надають можливість
знаходити шляхи вирішення нагальних питань і розробляти реалізацію нових креативних проектів та активізувати роботу діючих
програм: «Пізнай свій край», «Інтелектуальна власність – перлини
живопису для студентської молоді», «Інтелектуальна власність –
перлини сучасної літератури для студентської молоді», «Майбутнє
України в руках талановитої молоді», «Передай тепло своєї руки
маленькій дитині», «Формуємо власну бібліотеку зі студентської
лави», «Сьогодні зі спортом – завтра з майбутнім» тощо.
КУП НАН України – це вищих навчальний заклад, де пріоритетом у навчальному процесі є досконале вивчення чотирьох
іноземних мов. Поряд з ґрунтовними знаннями української мови
наші студенти мають можливість вивчати англійську, німецьку,
французьку та італійську мови не тільки в межах навчального процесу, а й факультативно (безкоштовно).
Новелою навчального року 2011–2012 для магістрів є спільна
магістерська програма КУП НАН України з Варненським вільним

СТУДЕНТСЬКИЙ АКТИВ КУП НАН УКРАЇНИ ПРИВІТАВ РАДУ ВЕТЕРАНІВ
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ З ДНЕМ ВИЗВОЛЕННЯ КИЄВА ВІД НІМЕЦЬКИХ
ОКУПАНТІВ
Ветерани, живіть!
Ветерани, живіть!
   Не лишайте Ви нас, ветерани…

Вітання ветеранам від студентства університету

ністративних послуг; законність і
державний контроль в державному управлінні, проблеми розвитку
інституту адміністративної відповідальності; проблеми розвитку
адміністративного процесу та адміністративного судочинства.
Під час конференції відбулась
презентація книги, присвяченої
пам’яті відомого українського ученого у галузі державного
управління та адміністративного
права, доктора юридичних наук,
професора, академіка НаціональПід час конференції
ної академії правових наук України, заслуженого юриста України
В.Авер`янова.
Київський університет права НАН України на конференції представляла делегація у складі ректора, професора Ю.Бошицького, проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи Г.Левківської,
помічника проректора з наукової роботи І.Бовсуновської та студентів університету.
Учасники конференції мали можливість усвідомити ключову роль адміністративного права у демократизації українського суспільства та оптимізації системи державного управління.

П’ятого листопада 2011 року
відбулася зустріч студентського активу Київського університету права НАН України з Радою ветеранів
Святошинського району м.Києва
з нагоди 68-ї річниці звільнення
м.Києва від німецьких загарбників.
У делегацію від студентів
увійшли: М.Осядла – студентка
V курсу, М.Плавинська – заступ-

У КУП НАН УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ ДНІ КАР’ЄРИ КИЇВСЬКОГО
МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ ПРАЦІ
Нещодавно в КУП НАН України Київський молодіжний центр
праці презентував програму «Молодий спеціаліст юридичної компанії»
у рамках проведення Днів кар’єри
для студентів IV–V курсів та студентів політико-правового коледжу
«АЛСКО».
Мультимедійний супровід організаторів даного заходу, який представили Н.Нечитайло — психолог
КМЦП та В.Швець — керівник
відділу по роботі з навчальними закладами КМЦП, сприяв зоровому
Під час презентації
чіткому сприйняттю поставленої
проблеми перед присутніми.
Для присутніх студентів Міжнародна компанія «Ернст енд Янг», яка надає аудиторські послуги,
консультаційні послуги з питань ведення бізнесу, презентувала етапи відбору анкет, тестування умовних співбесід з HR, менеджерами та партнерами.
Компанія запрошує випускників з дипломами про вищу освіту у сфері фінансів, права чи економіки, які володіють англійською мовою, демонструють вміння працювати в команді та якості лідера,

університетом ім.Чорноризця Храбра (Болгарія). Важливим є те,
що реалізація цієї програми відбулася за підтримки Посольства
Болгарії в Україні. Студенти КУП НАН України спеціальностей
«Правознавство» та «Міжнародне право» мають унікальну можливість за результатами навчання отримати два дипломи. Випускники
цієї програми матимуть преференції при працевлаштуванні в Україні, Болгарії та ЄС.
Варненський вільний університет – це єдиний болгарський
університет, що має спеціальний знак якості та визнання у галузі освіти на території Європейського Союзу – ECTS Label и DS
Label, а диплом цього університету э добре відомим та визнаним
у ЄС.

Перше знайомство з ректором

ник президента Студентського парламенту, О.Кулик – голова комітету інформації, М.Михальов і
Т.Берлінова – помічники проректора з гуманітарної освіти та виховної роботи.
Представники студентського самоврядування долучилися до щирих привітань ветеранів із героїчним святом. М.Осядла звернулася до учасників заходу з вітальним словом, в якому подякувала
ветеранам за героїчне минуле, висловила вдячність за теплу зустріч та запропонувала послуги юридичної клініки «Фенікс». Голова комітету інформації О.Кулик наголосила на тому, що двері нашого
вишу завжди відчинені для шановних гостей та запросила ветеранів долучатися до заходів, що відбуватимуться у стінах університету.
Студенти, від імені всієї студентської громади університету передати ліки, подарунки та квіти. У
свою чергу Т.Берлінова передала Раді ветеранів колаж, на якому зображені незабутні зустрічі з представниками ветеранів Святошинського району м.Києва.
На урочистому заході вагомою подією стала пролонгація Меморандуму про взаєморозуміння та
співпрацю між головою Ради ветеранів С.Полухіним та заступником президента Студентського парламенту КУП НАН України М.Плавинською. Документ спрямований на продовження встановлення
тісної співпраці між сторонами Меморандуму в культурно-просвітницькій сфері діяльності.
Після офіційної частини заходу М.Михальов продекламував власну поезію та тему героїчної слави ветеранів, які були безпосередніми учасниками бойових дій за визволення нашої столиці в роки
Великої Вітчизняної війни. Учасники хору «Солдатська слава» та «Святошинські молодиці» при Раді
ветеранів Святошинського району для присутніх виконали пісні, що не залишили байдужими жодного з учасників даного заходу.

а також прагнуть до набуття нових знань і професійних навичок. Майбутні випускники можуть знайти вакансії через функцію «Пошук вакансій» у розділі «Кар’єра».
Шановні студенти! Пам’ятайте, що міцні знання, лідерські риси характеру Ви можете здобути у
стінах університету: на лекційних і семінарських заняттях, під час проведення майстер-класів, в юридичній клініці «Фенікс», в органах
студентського самоврядування, а
для цього долучайтесь до реалізації
університетських програм «Пізнай
свій край», «Інтелектуальна власність – перлини живопису для студентської молоді», «Інтелектуальна
власність – перлини сучасної літератури для студентської молоді»,
«Майбутнє України в руках талановитої молоді», «Передай тепло своєї
руки маленькій дитині», «Формуємо власну бібліотеку зі студентської
лави», «Сьогодні зі спортом – завтра
Талановита молодь КУП НАН України
з майбутнім» тощо.

Запрошуємо до співпраці,
шановне студентство!
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КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО
МАРК ЗАХАРОВИЧ ШАГАЛ
Марк Захарович Шагал – видатний живописець, графік,
театральний художник, ілюстратор, один з найвідоміших представників художнього авангарду XX ст.
Народився Марк Шагал 24 червня (6 липня) 1887 року в
м.Вітебську (Білорусь) в єврейській сім’ї. Усього в родині було
десятеро дітей. Марк був первістком. Початкову освіту він одержав у Хедері. З 1900 по 1905 рік Шагал навчався у Вітебському
міському училищі. А в 1906 році навчався образотворчому мистецтву в художній школі вітебського живописця Ю.Пена. Лише
декілька місяців він відвідував цю школу, сумлінно змальовуючи
гіпсові голови й орнаменти. Але цих місяців виявилося достатньо аби маестро полюбив свого учня. Що ж стосується Марка,
то він до останніх днів свого життя возвеличував свого першого
учителя.
Через рік Марк вирушив до Петербурга, де вступив до школи Товариства заохочення мистецтв, а згодом займався у приватній студії С.Зейденберга та школі Є.Званцевої, де його наставниками були М.Добужинський та Л.Бакст. У цей період ним
були написані картини «Небіжчик» (1908 р.), «Святе сімейство»
(1909 р.) та ін.
На отриману стипендію у 1911 році він їде до Парижа, де продовжує навчатися. У перший паризький період він познайомився з
художниками, поетами-авангардистами, а також з літераторами, а
саме: Г.Аполінером, Б.Сандраром, М.Жакобом, А.Сальмоном, що
мешкали у французькій столиці.
Останні російські роки
У 1914 році Шагал повертається на Батьківщину, де почалася
Жовтнева революція. Незважаючи на ці обставини ним була створена серія «документів» із семидесяти робіт (портрети, пейзажі,
жанрові сцени). У червні того ж року в Берліні відкрилася його
перша персональна виставка, яка включала в себе майже всі створені у Парижі картини та малюнки.
Цього ж року художник знайомиться зі своєю майбутньою
дружиною – Белою Розенфельд, яка походила з сім’ї заможних вітебських ювелірів. А вже наступного року відбулося їхнє весілля.
З 1915 по листопад 1917 року Шагал з родиною мешкав у Петрограді та служив в одному з військових відомств. У цей період ним були створені епічно монументальні типажні портрети («Продавець газет», «Зелений єврей», «Той, хто молиться — єврей», «Червоний єврей» та картини з циклу
«коханці» («Блакитні коханці», «Зелені коханці», «Рожеві коханці», а також жанрові, портретні, пейзажні композиції («Дзеркало» та «Портрет Белли в білому комірці»).
До Вітебська художник повернувся після Жовтневої революції. Отримавши у серпні 1918 року
мандат уповноваженого у справах мистецтва м.Вітебська та Вітебської губернії, організував Народне художнє училище, куди залучив у якості викладачів М.Добужинського, І.Пуні, Л.Лисицького,
Ю.Пена та ін. Під його керівництвом у 1918–1920 роках проводилося декоративно-святкове оформлення Вітебська.
В останній період на Батьківщині художником
були написані полотна «Над містом» (1914–1918
рр.), «Вінчання» (1918 р.), «Прогулянка» (1918 р.)
та ряд інших, що оцінюються нині як вершина його
досягнення.
Конфліктна ситуація у 1920 році, що склалася
внаслідок діяльності К.Малевича у Вітебській школі, змусила Шагала піти зі школи та виїхати до Москви. Тут він виконав монументально-декоративні
панно для глядацького залу Єврейського Камерного театру. У літні місяці працював учителем у колонії
для малолітніх безпритульних у Малахівці.
В останній російський період Шагал виставлявся на загальних виставках у Петрограді, Вітебську
та Москві. А в 1921 році в Єврейському Камерному
театрі пройшла його персональна виставка.
Знову за кордоном
На початку літа 1922 року через Каунас художник попрямував до Берліну, щоб дізнатися про долю
виставлених перед війною робіт. У Берліні навчився новим для себе друкованим технікам, зокрема,
офорту, сухій голці, ксилографії. Цього ж року награвіював серію офортів, покликаних стати ілюстраціями до його книжки «Моє життя». Папка з гравюрами «Моє життя» була видана в 1923 році. А книжка в перекладі на французьку мову з ранніми

МИРОСЛАВ СКОРИК народився 13 липня
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в м.Львові. Його родина була тісно пов’язана з українськими мистецькими, науковими та суспільно-політичними
колами Галичини. Мати композитора – Марія Скорик (Охримович) була родичкою таких видатних митців, як: співачка Соломія
Крушельницька, фольклорист Володимир Охримович та художниця Ярослава Музика. Перше знайомство з музикою Мирослав
отримав у сім’ї. Його батьки, не будучи професійними музикантами, музикували в родинному колі – батько грав на скрипці, а
мати на фортепіано.
У 1947 році всю родину було репресовано більшовицьким режимом за несправедливим наклепом і вивезено до Анжеро-Судженська Кемеровської області. У Сибіру майбутній композитор
навчається грі на фортепіано в учениці Рахманінова – Валентини Канторової, і вже тоді виявляє хист до композиції.
До Львова він повертається у 1955 році, вступає до консерваторії та навчається композиції в С.Людкевича та А.Солтиса. Його
дипломною роботою стала кантата «Весна» на слова І.Франка. Згодом вступає до аспірантури Московської державної консерваторії ім.П.Чайковського в клас професора Дмитра Кабалевського. З 1963
року М.Скорик починає працювати викладачем у Львівській консерваторії на кафедрі теорії музики і
композиції. Цього ж року вступає до Спілки композиторів України (на той час він був наймолодшим
членом цієї творчої організації). В основу його творчості того періоду входять естрадні пісні, в яких він
радикально оновлює традицію «радянської ліричної пісні» та вводить ритми рок-н-ролу і блюзу – «Не
топчіть конвалій», «Зоряна ніч» та ін. У 1964 році він пише музику до найкращої кінострічки режисера
С.Параджанова, яка за даними ЮНЕСКО згодом увійшла до десятки найкращих кінострічок усіх часів
і народів, – «Тіні забутих предків» за повістю М.Коцюбинського. У середині 60-х років композитор
звертається до жанру балету, створивши одноактний твір за віршем І.Франка «Каменярі». Але найбільшу популярність у його доробку здобув «Карпатський концерт» для оркестру (1973 р.), який з успіхом
виконувався в багатьох країнах Європи та Америки.
У 1968 році М.Скорик переїжджає до Києва, де обіймає посаду викладача по класу композиції в
Київській державній консерваторії ім.П.Чайковського.
Завдяки старанням композитора протягом 70-х–90-х років побачили світло сцени українські
опери, зокрема: «На русалчин Великдень» М.Леонтовича; «Купало» А.Вахнянина; «Роксоляна»
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малюнками в якості ілюстрацій побачила світ у Парижі
1931 року.
У 1923 році на запрошення паризького галерейника А.Воллара переїхав до Парижа для створення циклу
ілюстрацій до роману М.Гоголя «Мертві душі» (1923–
1927 рр.). Згодом на його ж замовлення виконав ілюстрації до «Байок» Лафонтена (1927–1930 рр.). У 1927
році виникла серія картин «Цирк Воллара» з карнавальними образами клоунів, арлекінів, акробатів.
Цей період у житті Шагала відзначився знайомством та дружніми стосунками з П.Пікассо, А.Матісом,
Ж.Руо, П.Бонаром, П.Елюаром та багатьма іншими
діячами мистецтва. З 1920 по 1930 рік художник багато
подорожував по Франції, мешкав у Нормандії, Бретані,
Лангедоці та інших провінціях, де були створені численні роботи, навіяні французьким ландшафтом. Громадянство своєї «другої Батьківщини» Шагал прийняв
у 1937 році.
У 1931 році він здійснив подорож по Сирії та Палестині, пов’язану з новою роботою для Воллара. Ілюстрації до Біблії стали
підґрунтям величезного циклу, над яким художник працював майже
усе своє життя. Велика кількість гравюр, малюнків, картин, вітражів,
керамічних скульптур, рельєфів навіяних Біблією, становили колосальне «Біблійне послання» Марка Шагала.
У 1933 році твори майстра були публічно спалені в Мангеймі за наказом Гебельса. Гоніння євреїв у фашистській Німеччині та передчуття
катастрофи, що наближається пофарбували твори Шагала в апокаліптичні тони. У передвоєнні та воєнні роки однією з провідних тем його
мистецтва стало розп’яття («Біле розп’яття», 1938 р.), («Розіп’ятий
художник», 1939 р.), («Мученик», 1940 р.), («Жовтий Христос», 1941
р.) та ін.
Американський період
У травні 1941 року на запрошення Нью-Йоркського Музею сучасного мистецтва художник з родиною переїхав до Америки. А в 1943
році зустрівся у Нью-Йорку з С.Міхоелсом, який збирав кошти для
СРСР.
В американський період Шагал в основному працював для театру. Оформив балет «Алеко» за мотивами поеми «Цигани» О.Пушкіна та балет «Жар-птиця»
І.Стравінського. У вересні 1944 року раптово померла його дружина Белла. Її пам’ять була увічнена в
композиціях «Моїй дружині присвячується» (1933–1944 рр.) та «Навколо неї» (1945 р.). Обидві композиції знаходяться в Національному музеї сучасного мистецтва у Парижі.
Повернення до Франції
Остаточне його повернення до Франції відбулося в 1948 році. Видані разом з книгою ілюстрації
до «Мертвих душ» М.Гоголя принесли автору гран-прі за графічну майстерність і досконалість офортів на ХХIV Бієнале у Венеції.
У кінці 1940 року Шагал оселився на півдні Франції, поблизу Ніцци. У 1952 році художник одружився з Валентиною Вавой. Подорож по Греції й Італії та щасливе сімейне життя дало поштовх для
створення нових творів навіяних середземноморською культурою. Згодом Марк Шагал приступив до
виконання великих циклів кольорових літографій, станкових і книжкових робіт. Великою популярністю користувалися ілюстрації до роману Лонга «Дафніс і Хлоя» (1960–1962 рр.).
На півдні Франції почався останній етап життя Шагала. Живописець все більше і більше працював у монументальних видах мистецтва, займався мозаїкою, керамікою, шпалерами, скульптурою.
Створив на замовлення уряду Ізраїлю мозаїки і гобелени для будівлі Парламенту в Єрусалимі. У цей
період ним були виготовлені численні вітражі для старовинних католицьких костьолів, лютеранських храмів, синагог, громадських будівель Європи, Америки, Ізраїлю.
У 1964 році на замовлення Президента Франції Шарля де Голя та Міністра культури Шагалом був
розписаний плафон паризької Гранд-Опери та два панно для Метрополітен-опера у Нью-Йорку. У
1966 році художник оселився в Сен-Поль-де-Ванс поблизу Ніцци, де побудував майстерню. У червні
1973 року відвідав з короткотривалим візитом Москву і Ленінград.
Представницький ряд загальноєвропейських і світових відзнак, отриманих майстром протягом
довгого життя, був увінчаний у 1977 році найвищою нагородою Франції — хрестом Почесного легіону. З жовтня 1977 по січень 1978 року в Луврі була влаштована виставка на честь покійного художника.
У липні 1973 року в Ніцці було відкрито музей «Біблійне послання», що розмістився в прикрашеній його роботами будівлі. У свою чергу уряд Франції надав цьому своєрідному шагалівському
«храму» статус Національного музею.
До останніх днів життя Шагал називав себе «російським художником», підкреслюючи родову
спорідненість з російською традицією, що увібрала в себе не лише іконопис, а й творчість Врубеля та
твори безіменних художників.

Д.Січинського; «Юнацька симфонія» М.Лисенка; «Отче наш» М.Березовського для камерного оркестру. Разом з тим він продовжує писати музику для театру і кіно. З музики до кінострічки «Високий
перевал», режисера В.Денисенка походить його відома «Мелодія», що стала своєрідною візитною
карткою нової української музики.
Класичні та романтичні традиції й ідеали отримують в інструментальних концертах М.Скорика
(Першому та Другому фортепіанному концерті, Віолончельному концерті) нове індивідуальне втілення. Нова межа творчості розкривається в такому старовинному, уперше відродженому автором у
національному контексті жанрі, як партити. За один з цих творів – Концерт для віолончелі та симфонічного оркестру (1983 р.) – композитор отримав Державну премію України ім.Т.Шевченка (1987 р.).
З 1984 року М.Скорик стає професором кафедри композиції Львівської консерваторії, водночас ще декілька років очолює клас композиції і в Київській консерваторії. У 1987 році остаточно
повертається до рідного Львова, очолює кафедру композиції у консерваторії та Львівську Спілку
композиторів України. Цей період дуже плідний у творчості митця. Вдруге він звертається до жанру балету, пише балет під назвою «Повернення Батерфляй», який був поставлений на сцені Львівського театру опери та балету ім.С.Крушельницької у 2006 році, а також цикл прелюдій і фуг для
фортепіано та «Диптих» для камерного оркестру. А до жанру інструментального концерту написав
ще два фортепіанних і чотири скрипкових концерти. З того часу композитор багато гастролює за
кордоном, концертує в Італії, Німеччині, США, Канаді, Австрії, Росії та Польщі, пише твори на замовлення американських меценатів, як наприклад: «Листок з альбому», Шосту партиту чи «Диптих»
для камерного оркестру. Разом з тим він продовжує інтенсивно працювати як педагог композиції,
завідувач кафедри композиції Львівської музичної академії ім.М.Лисенка, керівник камерного оркестру академії, для якого навмисно були написані деякі його твори. Паралельно проводить клас
композиції в Національній музичній академії України ім.П.Чайковського в Києві. Педагогічна діяльність Мирослава Скорика – ще один вагомий внесок в українську музичну культуру, адже в нього
навчались композиції такі відомі митці, як: Є.Станкович, І.Карабиць, О.Балакаускас, А.Гаврилець,
В.Теличко, І.Небесний, Л.Горова та ін. У 1999 році він очолив Інститут музичної україністики та кафедру української музики Національної музичної академії України ім.П.Чайковського. У цьому ж
році був обраний членом-кореспондентом Академії мистецтв України. З 2006 року – голова Спілки
композиторів України.
У творах останніх років виразно помітна нова тенденція – до зрілої виваженості, прагнення досягнути гармонії в усіх складових художньої цілісності. Зовсім несподівані грані мистецького світогляду розкриваються в єдиній на сьогодні опері композитора «Мойсей» за поемою І.Франка, кантаті
на вірш Т.Шевченка «Гамалія» та духовному концерті-реквіємі.
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КРОК ДО ПРЕКРАСНОГО

«СЕЛЯНСЬКИЙ КУРОРТ –
ЛІВАДІЯ»

Місцевість, на якій розташована Лівадія, була заселена ще в далекому минулому. Залишки великого гончарного комплексу, середньовічне поселення з храмом і могильником підтверджують, що тут
мешкали люди в епоху середньовіччя. На скелі Хачла-Каяси в Ореанді збереглися руїни феодального замку X–XII ст.
Історія Лівадійського палацу починається з 1834 року, коли Лівадію придбав польський магнат Лев Потоцький, який за проектом ялтинського архітектора К.Ешлімана (1808–1893 рр.) будує собі палац,
а навколо на 40 десятинах землі був розбитий парк з цінними породами субтропічних рослин (вічнозеленими миртами, лаврами, кедрами, магноліями, кримськими соснами), висаджений фруктовий
сад, влаштована оранжерея, проведений водопровід для фонтанів.
У 1860 році маєток стає власністю імператриці, дружини Олександра II. Нові власники упорядковують виноградники, закладені ще при Потоцькому і починають перебудову палаца. Крім того,
зводиться Малий палац у східному стилі, який будується за проектом І.Монігетті для спадкоємця — майбутнього імператора Олександра III. Цей палац зовнішнім
виглядом та внутрішнім оздобленням нагадував бахчисарайський, що слугував зразком для багатьох будівель Південного берегу Криму того періоду. Під час Великої Вітчизняної війни його було
зруйновано, а на його місці був розташований спортивний майданчик. Усього на цій території було
побудовано та перебудовано близько 60 будинків. Їх зводили з місцевого каменя, інші матеріали доставлялися з різних міст країни та із-за кордону.
У 1891 році територія імператорського маєтку збільшилась за рахунок прилеглих земель, придбаних у спадкоємців великого князя Костянтина, і досягла 350 десятин. Все це і дісталося в якості
літньої резиденції останньому російському імператорові Миколі II.
Лівадійський палац до початку XX ст. вже не міг задовольнити запитів імператорської сім’ї. Малий був дійсно невеликим, а Великий прийшов у занепад. У 1904 році, після обстеження палацу, вирішили знести його і побудувати новий.
Проектування і будівництво палацу доручили ялтинському архітектору М.Краснову. Протягом
року Краснов працював над проектом, а вже наступного року відбулася закладка будівлі. Будувався
палац швидко і з широким розмахом, матеріалів для будівництва не шкодували. Дві з половиною
тисячі робітників працювали 17 місяців не лише вдень, а й вночі при світлі смолоскипів. Після того
як стара будівля була знесена, приступили до дренажу території – пристрою водозабірних галерей.
Потім у грунт забили велику кількість бетонних паль, на які лягли залізобетонна подушка і фундамент. Стіни зводили з білого інкерманського каменю. Зовнішня поверхня стін палацу, після закінчення будівництва, була вкрита спеціальним хімічним розчином (флюатом), що оберігає камінь від
вивітрювання та забруднення. Деталі внутрішньої обробки виготовлялися у Москві та інших містах.
Одночасно з Білим палацом зводилися два інших – для міністра двору барона Фредерікса та
поштовий корпус, а також деякі інші споруди. Архітектору вдалося вписати палац у навколишній
ландшафт і розташувати будівлю так, щоб усі його сторони були максимально відкриті сонцю. Палац
по праву вважається вершиною творіння Н.Краснова, що надало йому разом із розробкою проектів інших палаців і споруд збереження звання академіка СанктПетербурзької академії мистецтв.
Після Жовтневої революції
Лівадія стає санаторієм. У квітні
1925 року в Білому Лівадійському
палаці йшли останні приготування до прийому незвичних гостей
– 150 селян. Ще 230 осіб належало розмістити в поштовому корпусі та інших будівлях. В останній
момент приготувань на арці воріт, там де раніше було написано:
«Лівадія – маєток його імператорської величності», з’явилася
нова вивіска: «Селянський курорт
– Лівадія». Це був перший у світі
санаторій для селян. Офіційне ж відкриття цього санаторію відбулося 28 червня 1925 року.
У лютому 1945 року тут відбулася Ялтинська (Кримська) конференція глав урядів коаліції СРСР,
США та Великобританії. З моменту звільнення Південного берега Криму пройшло трохи більше

Почесному ректору
КУП НАНУ Ю.С.Шемшученку

ТЕТЯНА БОРИСЮК –
студентка ІІІ курсу
КУП НАН України

Ш — це шана щира від людей,
Е — ентузіазм у кожній справі
М — мораль, порядність і прогрес
Ш — Шемшученка знає вся держава.
У — це Україна в серці Вашім,
Ч — це чесність, вірність, гуманізм,
Е — це енергійність та сміливість,
Н — незламність і патріотизм.
К — комунікабельність, культура,
О — обов’язковість, оптимізм, бо Шемшученко
приклад в кожній справі, бо Шемшученко нам
як оберіг. Це наш почесний ректор, наша
гордість, натхнення кожного й талант, вітаєм
щиро і відкрито й даруєм тисячі троянд.

Присвячено виставці картин
кримського художника
М.Жарова
Душа митця тонка як струни,
Ще мить і забринить вона,
Душа митця така ще юна,
Осіння гама золота.

Краса вся кримська, і простори,
Тут бриз морський, і подих гір,
І ніжні пахощі медові,
Картини ці із тих ще пір,
Душею щиро полюбила,
В них глибина, душа і зміст,
Вони повняться чистотою,
Яка вселя краси потік.

дев’яти місяців. У Лівадії були повністю зруйновані корпуси, побудовані за радянських часів. У руїнах лежав Малий палац (так званий поштовий корпус), підпалений фашистами перед самим відступом. Уцілів лише Білий палац. Робота конференції проходила в найбільшому приміщенні палацу,
саме у Білому залі за «круглим столом» переговорів.
Після тривалої, більш ніж десятирічної, перерви в Лівадії знов відкривається профспілковий санаторій. Цій події передувала напружена робота по відновленню господарських споруд, електростанції, лікувального пляжу, устаткуванню діагностичних і процедурних
кабінетів. 16 вересня 1953 року відбулося відкриття санаторію розрахованого на 400 чоловік.
З роками зростає популярність санаторію, роблячи його однією з найбільших спеціалізованих оздоровниць Криму. У липні 1974
року в Білий палац уперше увійшли екскурсанти. Нині в палаці два
відділи – меморіальний та відділ в якому експонуються твори образотворчого мистецтва.
Архітектурний ансамбль палацу
Тепер спробуємо розібратися в архітектурних особливостях цього палацу. Збережені креслення Краснова дозволяють в деякій мірі
простежити за ходом його творчої думки.
Спочатку архітектор замислив зробити палац квадратним з головним входом зі східного боку. Проте план цей зазнав коректив:
коли дивишся на палац, східний фасад представляється ніби розтягнутим та асиметричним. Зліва на куті розташовані зовнішні сходи
з галереями, а справа – вежа. Центральний вхід перенесений на північний фасад і оформлений у
вигляді виступаючого портика з трьома арками, що спираються на спарені витончених пропорцій
колони, з чудовою різьбою по мармуру. З північного боку архітектором цікаво задуманий «каскад» –
від триповерхової башти ліворуч до одноповерхової їдальні справа.
Що ж стосується південного фасаду, то його частина виглядає дещо обтяженою. Із західного боку
до палацу примикає церква у візантійському стилі, перебудована ще Монігетті з католицької каплиці
Потоцьких. Краснов змушений був її зберегти і вписати в композицію палацового ансамблю. І хоча
вона зовсім не узгоджується із загальною архітектурою будівлі, треба віддати належне автору проекту,
який спромігся її досить вправно
«сховати».
Саме поруч з церквою, очікує
нас найдивніша частина палацу –
італійський двір. З чотирьох сторін двір оточений аркадою з арок,
що спираються на колони. Чіткі
пропорції арок і колон, легка балюстрада над арками, прямокутні
вікна на другому поверсі, доріжки
спрямовані до фонтану в центрі,
і, нарешті, вічнозелені рослини
створюють відчуття гармонії і спокою.
Вхід в італійський двір з боку
церкви закритий металевими кованими воротами роботи уральських майстрів. Вони не можуть не викликати захоплення винятковою технікою виконання. Характер рослинного орнаменту воріт дуже близький до мотивів італійського Ренесансу.
Слід зазначити, що використання в архітектурі палацу металевих деталей, а саме: воріт, ажурних
грат на вікнах, флорентійських ліхтарів, які різко виділяються на світлому фоні, виявилося вдалим.
Безумовно, з італійської архітектури епохи Відродження запозичені внутрішній двір та оформлення центрального входу. Але якщо говорити про будівництво в цілому, перед нами яскравий приклад еклектизму, коли архітектор сполучає або переробляє на свій розсуд художні елементи різних
стилів.
В оформленні інтер’єрів і оздобленні кімнат виразно відчутний смак замовника: все розраховано
на зовнішній ефект, все повинно вражати багатством, вишуканістю, химерністю обробки. Тут і величезна їдальня з розкішною ліпниною, і вестибюль епохи Риму, і приймальня, що нагадує зал Ради
п’ятисот у Палаці дожів у Венеції, і кабінет у стилі «жакоб», і англійська більярдна.
Споруда Білого палацу була закінчена у вересні 1911 року, трохи пізніше – поштовий корпус. У
1912–1914 роках поблизу палацу встановлюються деякі прикраси – вази, лавки, колодязь. Очевидно,
тоді ж з’явилася і химера міфічного чудовиська з пащею лева, тулубом кози і зміїним хвостом. Існувало повір’я, що химера відганяє злих духів.
Цікава також невеличка колона з сірого мармуру з написом, що знаходиться поблизу дзвіниці.
Тривалий час її вважали чомусь подарунком персидського шаха. У 1960 році Заріна-заде Гасан Гусейн
Гулі-огли переклав напис на колонах. Виявилося, що це вірші написані арабською і турецькою мовами. Очевидно у Лівадію колони з написом потрапили як трофей, після російсько-турецької війни
1877–1878 рр.

Студентство
Держава моя, молода Україна,
неозорих, ти рідна земля,
навіки єдина, соборна країно
пишайся ти нами, ми сила твоя.
Майбутнє держави за нами, повірмо,
ми будемо гідно цей прапор нести,
бо ми є студенти, ми щирі й привітні
земля наша буде із нами цвісти.
Ми створим фундамент міцний, непохитний,
щоб наша країна як сонце була,
і кожен із нас зробив вибір той гідний
в ім’я Батьківщини, о ненько свята
Студенти КУП НАНУ, повірте, нам дійсно
важливе майбутнє, важлива та мить,
коли наші руки потиснувши міцно,
ми скажемо в голос для кого нам жить.
А жити нам треба на благо держави,
для нації, рідних,
для близьких людей, степів неозорих,
полів золотавих,
бо ми українці — сьогодні й тепер!
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Вже декілька років у Київському університеті права, у
рамках розвитку концепції майстер-класів ініційованій ректором університету Ю.Бошицьким, відомі українські та
зарубіжні вчені проводять майстер-класи для студентів–
правознавців та майбутніх фахівців з міжнародного права.
Гарною традицією стали також візити до університету представників міжнародних організацій, посольств іноземних
держав, яскравих особистостей сучасного світу. Завдяки
такому співробітництву бібліотечні фонди університету
поповнюються зарубіжними виданнями з права, словниками, підручниками, що дарують гості, а кожен з користувачів
університетської бібліотеки має можливість ознайомитись з
правовими системами різних країн, поглядами зарубіжних
учених на право та закон з першоджерел мовою оригіналу.

Новий англо-український словник /
склав М.І.Балла. – 5-те стереотип.
видання. – К.: Вид-во «Чумацький
шлях», 2008. – 667 с.
Словник, подарований бібліотеці
КУП НАН України відомим правознавцем зі Сполучених Штатів
Америки, професором, другом та
партнером Київського університету
права Ігорем Котлярчуком, який проводить майстер-класи для студентів університету, містить
понад 160 слів та словосполучень і охоплює практично всі
сфери сучасного суспільства. Зміст словника відповідає
вимогам і досягненням сучасної лексикографії, яка
постійно збагачується працями, поповнюваними новітньою термінологією. Джерелом поповнення лексики
словника були найновіші лексикографічні праці англійських та інших зарубіжних авторів. Словник розрахований як на фахівців з англійської мови та перекладачів, так
і на студентів, які вивчають англійську мову.

ГРУДЕНЬ,
СІЧЕНЬ, 2010
2011р.р.

Дивні штрафи

На шпальтах нашої газети ми регулярно знайомили вас із кумедними, на наш погляд, законами світу. Але крім дивних законів є ще
досить дивні штрафи. Так, наприклад, у мирній Швейцарії можна
отримати відчутні штрафи за відсутність саду біля будинку, адже будинок без рослин виглядає зовсім непривабливо.
За що ж люди сплачували штрафи в різні часи і в різних країнах? До
вашої уваги десять штрафів з історії людства.
1) У середньовічній Іспанії потрібно було платити по десять золотих, якщо ви користувалися тією ж ткацькою крамницею, що й королівські фрейліни, а тим більше, самі королівські особи. А в разі пошиття такого ж самого плаття, як у когось з королівських осіб, покарання
було надзвичайно жорстке – екзекуція та вислання. Наші часи набагато м’якші, тому в однакових весільних сукнях (таких, як у нареченої
англійського принця Уїльяма Кейт Мідлтон) виходили заміж цього
року майже всі дівчата планети Земля.
2) Плата за велику кількість коней. Тобто, на восьми конях могли
їздити лише дворяни чи бояри, а якщо ви купець або міщанин навіть
дуже заможній, але, більш ніж четвірки коней у вас бути не могло.
3) У державі Ізраїль до сьогодні можна отримати чималий штраф за
непокриті плиткою або паркетом поли у свинарнику. Взагалі свинини
євреї не їдять, вважаючи цю тварину нечистою, але поросят там таки
розводять. А покриття потрібне, щоб свині не топтали своїми ратичками священну ізраїльську землю.
4) У Персії платили штрафи просто «на здоров’я шаха» – мабуть для
того, щоб він якомога довше правив і був здоровий.
5) У славному місті Новгороді (ще до того, як він був завойований
Іваном Грозним, можна було віддати великий штраф за відсутність
перед будинком проїжджої частини. Це була досить прибуткова стаття
міського бюджету, оскільки багатьом знатним новгородцям було простіше заплатити цей штраф, ніж мостити дорогу.
6) Штраф за тихий голос, який стягували зі своїх робітників португальські торговці. Якщо у вас тихий голос, вас ніхто не почує на базарі,
і, відповідно, прибутків у господаря буде менше.
7) У Свазиленді до цього часу беруть штраф із сімей, які не попрацювали над тим, щоб як слід відгодувати свою доньку до весілля.
Худорляві наречені у цій місцевості місцях не котируються попитом.
8) У середньовічній Франції величезні кошти сплачували родичі
молодих на користь церкви, які не вивісили у перший ранок після
вінчання простирадла на доказ цнотливості нареченої.
9) Відмова від вшанування Афродіти Калліпіги в Давній Греції. Якщо
ви не виявили ніякої уваги до храму або статуї цієї богині вперше, то
сплачуєте штраф. Якщо ж ви ігноруєте її зображення вдруге, то сплачуєте храму протягом трьох місяці щомісячну платню.
10) Фаворитом цього своєрідного хіт-параду є відсутність бані. За це
сплачували штрафи господарі постоялих дворів під Санкт-Петербургом
у XVIII ст. А почалося це після того, як Петро І не зміг помитися під час
переїзду з Москви до Петербургу. До речі, європейці цього зовсім не
розуміли і вважали баню варварським звичаєм. Росіяни у відповідь
вважали дикими європейців, не розуміючи, як можна не митися.
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У коментарі до закону про судоустрій Німеччини, авторами якого є
відомі німецькі правознавці О.Кішел
та Г.Майер, подарованому представництвом Німецького фонду міжнародного правового співробітництва в Україні,
розкриваються такі поняття, як справедливий судовий розгляд, законність,
права та обов’язки суддів, незалежність суддів,
обов’язковий за законом і справедливістю правовий
захист суддівської незалежності, судове переслідування.
Зміст книги складається з розділів: текст Закону про судоустрій, коментарі до закону, окремі коментарі та положення Федерального закону.

Борисов О. Международно публічно
право. – Софія: Нова звезда, 2008. –
691 с.
Підручник професора, доктора юридичних наук Орлина Борисова
(Болгарія), який був подарований
бібліотеці КУП НАН України партнерами з Варненського вільного університету ім.Черноризця Храбра, призначений для студентів, аспірантів, докторантів та юристів, що практикують у
галузі міжнародного права. Підручник надає фундаментальні знання за всіма галузями міжнародного публічного
права, включаючи ті галузі, які ще не отримали визнання
в загальній доктрині міжнародного права, зокрема, міжнародне процесуальне право, міжнародне ядерне право та
ін. До курсу увійшли також галузі міжнародного права,
які невиправдано не включено в інші підручники, наприклад, міжнародне трудове право, міжнародне кримінальне право та ін.

По горизонталі: 6. Різниця між оцінкою майна та страховою
сумою, що залишається на ризик страхувальника. 7. Коханець
повії, що мешкає за її кошти. 8. Визначення достовірності,
автентичності, художнього твору, його автора, місця і часу створення. 11. Вимога, прохання дати які-небудь відомості або
офіційне роз’яснення з приводу чогось. 14. Грошова допомога,
стипендія зі спеціального фонду для проведення наукових
досліджень та інших робіт. 15. Середньовічний спосіб встановлення винуватості людини буцімто судом божим (випробування вогнем, водою, розпеченим залізом та ін.). 16. Пересуд, що
ґрунтується на вірі в прикмети, у те, що деякі дії, явища, істоти
маючи надприродні сили, є запорукою вдачі чи невдачі в чомунебудь. 17. Сприйняття, оцінка чого-небудь у надто або невиправдано оптимістичних тонах. 19. Кредитна операція купівлі
банком векселів та інших боргових зобов’язань до закінчення
їхнього строку. 22. Організований і контрольований державою
нагляд за недієздатними громадянами, піклування про їхні особисті та майнові права та інтереси. 23. У деяких країнах – муніципальне управління. 27. Система грошових відносин у тій чи
іншій державі, а також сукупність усіх грошових коштів, що є в
розпорядженні держави. 28. Постійне надмірне вживання
спиртних напоїв, хвороблива пристрасть до них.
По вертикалі: 1. Той, хто поступився своїм переконанням і
перейшов у табір противників. 2. Добра, незаплямована репутація, авторитет людини, її чесне ім’я. 3. Поселення в Київській
Русі, в Україні та Росії в ХІ–ХУІІІ ст., мешканці яких тимчасово
звільнялися від феодальних повинностей і податків.
4. Старовинний рукопис, згорнутий у трубку. 5. Залишок заборгованості або неоплачений вексель на час складання балансу.
9. Умовне відображення подій, явищ, понять, ідей за допомогою умовних знаків – символів. 10. У комерційних фірмах –
спеціаліст, який сприяє просуванню виробленого фірмою товару на ринку, а також залучає інвесторів та спонсорів.
12. Перевезення вантажів або пасажирів з однієї держави до
іншої або з одного населеного пункту до іншого через проміжні
пункти. 13. Вирок суду, постанова, розпорядження якої-небудь
організації, зборів. 18. Добровільний вибір громадянства особою, що досягла повноліття, який надається населенню території, що переходить від однієї держави до іншої. 20. Неофіційний
біржовий посередник–маклер, який без участі офіційних
маклерів укладає угоди. 21. Таємне схилення або умовлянням
до чого-небудь недозволеного, підступного. 24. Практичний
діяч у галузі права. 25. Таємний агент розшукової поліції.

П’ятого жовтня 2011 року помер виконавчий директор компанії «Apple», культова
особистість світу інформаційних технологій Стівен Джобс.
Стів був сиротою. Його всиновили Пол і Клара Джобси. Для них Стів став справжнім
випробуванням: як не запхне в розетку шпильку, то вкраде у сусіда камеру відеоспостереження, а його захоплення мотоциклами надавало клопоту всій окрузі.
Навчатись не бажав. У третьому класі його вигнали зі школи, але в іншій школі вчителька таки знайшла підхід до лінивого та неврівноваженого учня: вона платила йому за
виконані завдання. Мабуть тоді Стів зрозумів, що праця може давати прибуток, і за один
рік освоїв програму двох класів.
Тим часом з університету прогнали іншого Стіва – сина українських емігрантів, технічного генія Стіва Возняка, без якого, можливо, не було б ні «Apple», ні інтерфейсів, ні
блокбастерів зі спецефектами, ні навіть комп’ютерної мишки, дисководів, леєрів,
ай-подів та інших речей, без яких вже не уявляємо сучасного життя.
Стів швидко знайшов спільну мову з тезкою, якому на той час було вісімнадцять
років. Джобсу було лише тринадцять, але він розгледів і захоплення комп’ютерами, і
золоті руки, і світлу голову Возняка, знайшов замовників і вони вдвох почали збирати
примітивні комп’ютери. Тоді не було моніторів та відеокарт, а перші прилади Джобса та
Возняка не користувалися попитом.
Але характер Джобса не припускав ніяких перешкод на шляху до мети. Він подзвонив
співзасновнику «Hewlett-Packard» Біллу Хьюлету, ще підлітком отримав запрошення на
роботу, і таким чином потрапив до Силіконової долини.
Фанатична відданість Стів Джобса своїй мрії та корпорації «Apple» надали світові
популярний Макінтош та спричинили справжній вибух у мобільних технологіях. Джобс
не визнавав робочого часу та заперечень, проте йому надзвичайно щастило на однодумців, на чужі ідеї, а також на інвесторів.
Цей магнат Силіконової долини полюбляв епатувати, був категоричним, авторитарним керівником. Проте, створивши першого квітня 1976 року «Apple», був до кінця їй
вірним, як і єдиній коханій жінці. Він не лише став мільйонером у двадцять чотири роки,
а й став небезпечним конкурентом компанії «Microsoft» Білла Гейтса та IBM.
Джобс володів мистецтвом принаджування потрібних йому людей, був страшенно
ревнивий і не прощав зради компаньйонам. Його фраза: «Ви маєте намір до кінця життя
продавати солодку воду чи прагнете змінити світ?» – назавжди увійшла в історію.

Водночас мільярдер Стів Джобс мешкав у скромному будинку з мінімумом
меблів. Одягався завжди однаково: чорний светер, джинси, кросівки, водив автомобіль Mercedes SL55 AMG без номерних знаків. Мабуть, йому було цікаво не
стільки заробляти гроші, скільки бути творцем і переможцем. Групу, що працювала
над Макінтошем, він назвав піратами, і вони вивісили піратський прапор над своїм
офісом у Силіконовій долині. Саме у Джобса виникла ідея одержувати символічну
зарплатню – один долар на рік, яку він і отримував до кінця своїх днів.
1. Інновація відрізняє лідера від того, хто доганяє.
2. Будь еталоном якості. Важливе оточення, де новаторство є основним козирем.
3. Є лише один спосіб мати велику роботу – полюбити її. Якщо ви цього не досягли, зачекайте. Підказати цікаву справу, зрештою, вам допоможе серце.
4. Ми вживаємо їжу, яку виростили інші люди. Ми носимо одяг, який пошили
інші люди. Ми говоримо мовами, які вигадали інші люди. Ми використовуємо
математику, та розвивали її також інші… Це чудовий привід створити щось таке, що
могло б стати корисним людству.
5. Фраза з буддизму: думка новачка. Чудово мати думку новачка.
6. Я єдина людина яка знає, що таке втратити чверть мільйона доларів за рік. Це
дуже добре стимулює особистість.
7. Я б обміняв усі свої технології на зустріч із Сократом.
8. Ми знаходимося тут, щоб зробити внесок у цей світ. А інакше, навіщо ми тут?
9. Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи іншим життям. Не потрапляйте на гачок віровчення, що є в мисленні інших людей. Не давайте іншим заглушити власний внутрішній голос. І дуже важливо мати мужність дослухатись до
свого серця та інтуїції. Вони так чи інакше вже знають, що ви насправді хочете
зробити. Все решта – другорядне.
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лександрович (справжнє прізвище – Ландау) – видатний російський письменник, літератор та публіцист.
Він народився 25 жовтня (7 листопада) 1886 р. у м.Києві в інтелігентній та заможній родині. Отримав гарну освіту. У вісімнадцятирічному віці закінчив класичну гімназію. Вільно володів
німецькою, французькою, англійською мовами, знав латину та
давньогрецьку. У Київському університеті ім.Св.Володимира
(1910 р.) одночасно закінчив два факультети – юридичний та фізико-математичний. Саме в рік закінчення університету була опублікована його наукова стаття. Згодом Марк їде до Парижа продовжувати освіту. У часи Першої світової війни повертається до
Петрограду, бере участь у розробленні засобів захисту населення від хімічної зброї.
Але його душею вже заволоділи інші життєві плани: він розпочав роботу над дослідженням «Толстой и Роллан» (1915 р.), яке привернуло увагу освіченої публіки Росії.
Перемогу Жовтневого більшовицького заколоту в Росії М.Алданов не прийняв та
відреагував на нього публіцистичною працею «Армагедон», яка була заборонена радянською владою. У Парижі, куди письменник емігрував, він продовжив антибільшовицьку тему. Спочатку була опублікована стаття «Вогонь і дим» (своєрідне порівняння
Великої французької та Російської революцій), а пізніше серія літературних портретів сучасників автора (історичних діячів, революціонерів, політиків). Після революції
1917 р. емігрував до Франції. З 1921 року М.Алданов стає відомим в еміграції письменником – автором талановитих романів та повістей, що були перекладені на 24 мови
світу.
На початку Другої світової війни перебрався зі своїми друзями, відомими меценатами Цетліними і колишнім російським прем’єром Керенським до США.
Майже не проявивши себе в Росії, Алданов дуже швидко завойовує славу письменника-романіста в західних країнах. Його дебютом стала книга про Леніна, яка миттєво розійшлася та була переведена на декілька мов. Історичні дослідження Алданова,
його нариси, статті на актуальні теми друкувалися в найпопулярніших виданнях: газеті
«Последние новости», журналах «Современные записки», «Числа», «Русские записки»
тощо.
Історичні романи М.Алданова «Чортів міст», «Змова», «Дев’яте термідора»; трилогія «Втеча» «Ключ», «Печера»; романи «Початок кінця», «Астролог», «Живи як хочеш»
були популярні не лише в емігрантському середовищі, вони знайшли відгук і серед європейської інтелігенції.
Алданов видав шістнадцять великих романів, тематичними центрами яких стали дві
революції: Французька революція та наполеонівські війни, якими вона супроводжувалась, та Жовтнева революція в Росії. Спроба історичного осмислення російської революції, яку автор вважав історичною катастрофою, була висвітлена в романах «Витоки»
(1950 р.) та «Самогубство» (1958 р.).
Алданов був особисто знайомий майже з усіма видатними діячами культури російської еміграції, приятелював з Сергієм Рахманіновим, багато років листувався з Іваном
Буніним, спілкувався з Томасом Манном, Андре Моруа, Ернестом Хемінгуеєм та іншими діячами світової культури. Українська тематика відображалася у багатьох творах
М.Алданова, зокрема «Повість про смерть» (1952 р.) цілком ґрунтується на українському історичному матеріалі ХІХ століття.
Останні десять років життя Марк Алданов провів у Європі. У 1947 році він повернувся до Франції, мешкав у Ніцці. У грудні 1956 року відзначив свій 70-річний ювілей,
а через три місяці відомого письменника не стало.
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Дев’ять уроків Стіва Джобса

ВИДАТНІ ПИСЬМЕННИКИ–ЮРИСТИ
РОСІЇ

Відповіді:
По горизонталі:
6. Декувер. 7. Сутенер. 8. Атрибуція. 11. Запит. 14. Грант. 15. Ордалія.
16. Забобон. 17. Ейфорія. 19. Дисконт. 22. Опіка. 23. Мерія. 26. Прибічник.
27. Фінанси. 28. Пияцтво.
По вертикалі:
1. Ренегат. 2. Честь. 3. Слобода. 4. Сувій. 5. Рестант. 9. Символіка. 10. Промоутер.
12. Транзит. 13. Рішення. 18. Оптація. 20. Кулісьє. 21. Підмова. 24. Юрист.
25. Сищик.

Широко відомий європейській юридичній науці польський учений
Богуслав Банашек під час проведення
майстер-класів
для
студентів
Київського університету права подарував університету ряд своїх наукових
праць, серед яких п’яте видання книги
«Конституційне право», присвячене
тринадцятій річниці Конституції Республіки Польща та
ратифікації Лісабонського договору, а також реформуванню деяких державних інституцій Польщі.
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