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КУП НАН УКРАЇНИ ВІТАЄ
з Днем знань!
Щиро вітаємо усіх студентів, викладачів і
батьків з Днем знань та початком нового
навчального року!
Перше вересня – знаменна дата у житті кожної людини. Адже освіта в усі часи,
є і буде невичерпним джерелом ідей, винаходів і досягнень, а головне, генератором
прогресивного розвитку суспільства.
Від імені великого колективу та від себе особисто щиро вітаю першокурсників зі
вступом до родини Київського університету права НАН України.
Перед
нашими першокурсниками відкриваються широкі життєві дороги і великі можливості.
Сподіваюся, що Ви докладатимете всіх зусиль для сумлінного навчання, впевнено крокуватимете дорогою
знань, шануватимете своїх батьків і вчителів та пронесете крізь життя любов до рідної Батьківщини. Адже від
Вас залежить її майбутнє.
Нехай новий навчальний рік принесе Вам приємні враження, яскраві та нові відкриття. Бажаю всім міцного
здоров'я, щастя і наснаги.
Завжди з Вами
ректор КУП НАН України,
професор, Заслужений юрист України

Ю.Л.Бошицький

Київський університет права отримав
золоту нагороду в Національному
рейтингу «Визнання року»
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, у рамках
державної програми «Формування позитивного міжнародного іміджу України на
2009–2011 рр.», завдяки підтримці Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств України,
Київської міської та облдержадміністрацій України, Національної академії наук
України, спілок, об’єднань та ділових кіл України
Київський університет права НАН України взяв участь
у Національній презентаційно-рейтинговій програмі
«Діловий імідж України. Національні досягнення».
Співорганізаторами проекту були: Міністерство закордонних справ України, Міністерство економіки, Міністерство освіти і науки України, Торгово-промислова
палата України та Асоціація міст України та громад.
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На урочистій презентації Національної програми «Діловий імідж
України.
Національні
досягнення» у супроводі
театралізованого концертного шоу за участю
зірок української естради, театру та кіно Київський університет права
НАН України за вагомі
досягнення в галузі науки та освіти було нагороджено золотою відзнакою
«Національне визнання» та дипломом Національної
програми.
Вітаємо ректора університету Ю.Бошицького та
увесь колектив Київського університету права
НАН України з отриманням високої нагороди та
бажаємо подальших успіхів і процвітання!
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сторІнка ректора
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА СЬОГОДНІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА 2011–2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Реформування сучасної національної юридичної освіти, яке матиме
вплив на українське суспільство, повинно стати питанням покращення
якості підготовки українського юриста.
Це вимога сьогодення та часу, потреба
суспільства та вимога демократичної
держави. Сьогодні країні потрібен висококваліфікований фахівець у сфері
юриспруденції з відповідним рівнем сучасних правових знань та високим рівнем правосвідомості. Юридична освіта
повинна поєднувати розвиток правової культури в громадян та формувати
всебічно розвиненого спеціаліста, піЮрІй ЛадиславовиЧ
готовленого до виконання практичних
Бошицький —
завдань із захисту інтересів громадян,
ректор Київського університету які звертаються за юридичною допомоправа НАН України, професор, гою, роботодавців, які потребують прозорого і юридично грамотного ведення
Заслужений юрист України
справ, та в цілому прав і свобод людини
і цінностей демократичного суспільства. Пріоритетними напрямами
державної політики щодо реформування юридичної освіти в Україні мають бути: по-перше, особистісна орієнтація юридичної освіти;
по-друге, формування національних і загальнолюдських цінностей;
по-третє, створення для громадян рівних можливостей у здобуванні
освіти; по-четверте, постійне підвищення якості освіти, оновлення її
змісту та форм організації навчально-виховного процесу тощо.
Відповідно до вимог Болонського процесу в Київському університеті права НАН України готують висококваліфікованих фахівців, які
є конкурентоспроможними на національному ринку праці. Водночас
підготовка сучасного фахівця юриста в Україні – це забезпечення не
лише відповідного рівня інтелекту та глибоких знань з фаху, а головним чином морально-етичне виховання майбутнього юриста, сприйняття суспільних цінностей індивідуальною свідомістю студента і
реалізація їх у практичній діяльності. Така підготовка має сенс лише
у контексті духовно-практичних кроків, у напрямку виховання особистості, сприяння освіченості майбутнього юриста, їх моральної досконалості, інтелігентності ще зі студентської лави.
Першого вересня цього року до Київського університету права НАН
України прийшли студенти першокурсники та студенти старших курсів,
а також перевелися студенти з інших вузів. Тому, користуючись шпальтами нашої університетської газети хочу поділитися думками щодо наших перспектив зі студентським корпусом вузу, а також з професорськовикладацьким складом та співробітниками нашого вузу.
Перш за все, концепція освіти в університеті за останні роки поглибила свою сутність у напрямку триєдності ціннісних орієнтирів,
зокрема: навчання, дослідження і виховання. Освіта у нас передбачає,
що лише громадянин, який глибоко усвідомив державно-національні
інтереси та національні цінності й загальнолюдські надбання, котрий
вміє реалізувати свої знання, фахові навички та вміння у полікультурному просторі, має почуття патріотизму, національної свідомості,
високі морально-професійні якості, зможе проводити практичну діяльність на належному рівні.
Враховуючи те, що повноцінний розвиток особистості студентаправознавця залежить не лише від вивчення законів, а й від спілкування з визнаними у державі фахівцями, ми будемо продовжувати
поглиблювати зв'язки з провідними вітчизняними політиками, науковцями і практиками–юристами, з метою реалізації триєдиного діалогу студент–науковець–практик. Такі зв'язки сприяють організації
проходження практики студентами у державних адміністраціях, судових та правоохоронних органах і прокуратурі, що відповідає існуючим
стандартам освітньої діяльності.
Пріоритетними у цьому навчальному році залишатимуться питання
комплексного удосконалення університетської бібліотеки та її фондів.
Планується її поповнення сучасною фаховою літературою, потрібними підручниками, навчальними посібниками, монографіями, а також
енциклопедіями, словниками тощо. Особлива увага приділятиметься
розширенню асортименту та придбанню художньої літератури, яка, на
моє глибоке переконання, впливає на формування загальної культури
та інтелігентності наших студентів.
У цьому навчальному році плануємо збільшити фонди бібліотеки як
за рахунок закупівлі літератури у видавців, так і за рахунок видання
фахової літератури створеної Видавничим центром, а також за рахунок
благодійної допомоги наших партнерів та іноземних колег. Особлива
увага приділятиметься продовженню збільшення фонду на електронних носіях, фонду фахових журналів, у тому числі і міжнародних. Забезпечення кожного студента індивідуальними підручниками залишається безкоштовним.
Пріоритетним напрямком є й удосконалення дистанційного навчання з використанням у цьому процесі новітніх комп'ютерних технологій, використання спілкування зі студентами через систему онлайн.
Це сприятиме можливості надання освітніх послуг значно більшому
числу студентів. Традиційно ми сприятимемо всебічному розвитку
студента-правознавця. Студенти, які мають здібності щодо дослідницької та наукової роботи, отримають можливість, за рахунок університету, брати участь у різних наукових конференціях, олімпіадах,
науково-практичних семінарах не лише у вузах України, а й за кордоном. Плануємо удосконалити роботу студентських наукових гуртків,
студентської юридичної клініки «Фенікс». Ефективніше сприятимемо
студентському самоврядуванню.
Тому в цьому навчальному році ми активно залучатимемо талановиту молодь до наукових розробок вузу, сприятимемо підготовці студентів старших курсів до вступу в аспірантуру. Через кафедри та кураторів студентських груп – молодь більш активніше залучатиметься
до написання наукових робіт, підготовки статей до започаткованих
університетом енциклопедичних видань, таких як: «Часопису Київського університету права», університетської газети — «Калейдоскоп
університетських подій», до участі в наукових конференціях, конкурсах, наукових роботах, олімпіадах та проектах Міжнародного наукового товариства ім.М.Балудянського.
Основними напрямками роботи нашого навчального закладу вважаються: підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до
вимог ринку праці та інтернаціоналізації освіти; проведення міжнародних конференцій; організація майстер-класів; укладання партнерських угод з європейськими ВЗО; подання грантових пропозицій та
проведення наукової роботи; організація сприятливих умов для підвищення іншомовної компетенції студентів.
Важливими напрямками роботи нашого університету вважаються
щорічні наукові міжвузівські конференції. По кількості – це п’ять
конференцій, з яких дві міжнародні. Досвід останніх років підтвердив
, що конференції мають бути комплексними, тобто вони полягатимуть
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у тому, щоб студенти з різних вузів могли спілкуватися, обмінюватися
науковими ідеями, а також мали відпочинок і оздоровлення.
Такі конференції ми проводитимемо на нашій базі в м.Києві, у
місті Рівному на базі Рівненського університету КУП НАН України, на Закарпатті на базі Ужгородського інституту КУП НАН України в м.Ужгород, у Словаччині на базі академічного товариства
ім.М.Балудянського та на базі юридичного факультету Дебреценського університету.
Важливість проведення міжнародних конференцій зумовлюється
не лише вимогами Болонського процесу, але й бажанням викладачів
КУП НАН України готувати конкурентоспроможних фахівців, які користуватимуться попитом на ринку праці. Участь викладачів та студентів у міжнародних конференціях дозволить отримати передовий
досвід в юридичній науці, заявити про себе на міжнародному рівні та
представити доробки власної наукової праці.
У 2011–2012 навчальному році наукова робота університету, як
складова діяльності вузу, присвячуватиметься актуальним питанням
правової системи України, проблемам порівняльного правознавства,
актуальним проблемам різних галузей національного права.
Для формування професійної юридичної компетентності студентів, ми розширимо тематику та географію майстер-класів провідних юристів–практиків та теоретиків. Їх організація та проведення
є інноваційною формою організації навчально-виховного процесу.
Майстер-класи, які проводяться в КУП НАН України мають інтегративний характер, що, у свою чергу, дозволяє індивідуалізувати
навчально-виховний процес.
Оскільки майстер-класи організовуються за участю представників
різноманітних країн, то вони, як правило, проводяться на англійській
або німецькій мовах. Це дозволяє сформувати не лише професійну
юридичну компетентність майбутніх фахівців правничої сфери, але й
підвищити їх рівень іншомовної професійно-спрямованої компетенції. Майстер-класи дозволяють отримувати нові знання з першоджерел, тобто від тих юристів, які так чи інакше впливають на законотворення у своїх країнах або мають досвід наукової діяльності та готові
представити результати своєї роботи студентам нашого університету.
Майстер-класи мають на меті не лише надання нових знань студентам, але й сприяють навичкам продуктивної діяльності. Така творча
робота формує у студентів уміння розмірковувати й оцінювати професійні ситуації та проблеми; творчий характер мислення; виявлення
ініціативи у виконанні творчих завдань; усвідомлене розуміння особистої відповідальності за результати праці. Таким чином, ми можемо
стверджувати, що майстер-класи допомагають формувати професійну
компетентність майбутнього юриста – вони закладають підвалини
його професійного орієнтування. Ми продовжуємо проводити активну міжнародну діяльність з метою укладання партнерських угод із зарубіжними закладами вищої освіти.
Відповідно до умов партнерських угод отримуємо можливість забезпечити обмін інформацією в науково-дослідній, освітній, методичній
та культурній діяльності. Це дозволяє нашому університету поліпшувати навчально-виховний процес відповідно до європейських та світових стандартів, які прийняті для юридичної галузі вищої освіти. Саме
угоди, які укладаються з іноземними ВЗО-партнерами дозволяють
забезпечувати професійну мобільність професорсько-викладацького
складу та академічну мобільність студентства.
Безперечним є той факт, що будь-які партнерські зв’язки та перспектива подвійного дипломування порушає питання іншомовної
підготовки студентів.
Міжнародна діяльність Університету спрямована на забезпечення
його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття
Університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу та європейської інтеграції.
Важливою подією 2011 року є співпраця з Варненським вільним
університетом ім.Чернозирця Храбра, що сприяє формуванню сприятливих умов для університету і кафедр, а також відкриває можливості
розширити або розпочати активну міжнародну діяльність за найважливішими напрямками.
У березні 2011 року відбувся офіційний візит делегації Варненського вільного університету та було підписано Меморандум про співробітництво. Наприкінці червня 2011 року відбулися робочі зустрічі у
Болгарії. У рамках візиту обговорено основні напрями співпраці між
КУП НАН України та Варненським вільним університетом, а саме,
запровадження у навчальний процес спільних магістерських програм,
зокрема: «Міжнародне право»; «Право Європейського Союзу»; «Міжнародні організації»; «Дипломатичне та консульське право»; «Міжнародне кримінальне та гуманітарне право»; «Міжнародне морське
право», що надасть можливість отримання студентом двох дипломів:
диплом магістра КУП НАН України та диплом магістра ВСУ та подальші можливості працевлаштування в країнах Європи.
Завдяки реалізації даного міжнародного проекту викладачі КУП
НАН України зможуть підвищити свою кваліфікацію у провідному
європейському університеті, а студенти пройдуть навчання та стажування.
Відповідно до стандартів Ради Європи та загально-європейських
рекомендацій щодо рівня володіння іноземними мовами, очікується,
що випускник юридичного факультету матиме високий рівень володіння іноземними мовами.
Наші студенти мають можливість вивчати чотири іноземні мови, зокрема, англійську, німецьку, французьку та іспанську. Це максимально
сприяє всебічному розвитку студента-правознавця. Окрім вивчення
іноземних мов, розвитку студента слугують чисельні університетські
проекти, які спрямовані на удосконалення духовного та культурного
рівня молоді. Це такі креативні проекти, як:
• «Пізнай свій край», який включає екскурсії до історичних пам'яток
нашої Батьківщини за рахунок університету;
• «Інтелектуальна власність в Україні – перлини сучасного мистецтва
для студентської молоді», у рамках якого постійно проводилися виставки живопису кращих майстрів пензля, і цілий рік картини прикрашали стіни університету;
• «Інтелектуальна власність в Україні – перлини сучасної літератури
для студентської молоді», у рамках якого проводяться презентації творів сучасної літератури, зустрічі з відомими письменниками та провідними видавництвами Києва;
• «Майбутнє країни в руках талановитої молоді» надає можливість
студентам проводити різні конкурси, фотовиставки, спортивні змагання, КВК. Університет підтримував різноманітні студентські заходи,
які збагачують молодь, зокрема, художню самодіяльність, суботники,
пізнавальні екскурсії, подорожі та конкурси краси «Міс та Містер університет» – які підтверджують, що наші студенти – не лише розумні й
талановиті, а й гармонійно розвинуті та надзвичайно вродливі;
• «СЬОГОДНІ ЗІ СПОРТОМ – ЗАВТРА З МАЙБУТНІМ», який націлений на розвиток концепції підготовки високопрофесійного правника та фізично розвинуту особистість. Проводяться змагання з мініфутболу, армреслінгу, шахів.

Цьому сприяє сучасний, багатофункціональний спортивний комплекс, аналогів якому в Києві немає.
Великі перспективи відкриваються і перед Видавничим центром
вузу, який розпочинає роботу з вересня цього року, в якому ми видаємо
підготовлені нашими викладачами монографії, науково-теоретичний
щоквартальник «Часопис Київського університету права», популярність якого зростає серед правознавців, і в якому все більше публікуються не лише наші науковці, а й провідні зарубіжні учені. Поглиблюється і якість цього щоквартальника. Редакційний портфель постійно
зростає. З кожним номером обсяг «Часопису» збільшується. Так, якщо
в № 1 за 2005 р. містилося 20 статей, то в № 1 за 2011 р. – вже 100. Покращилась якість матеріалів, про що свідчать відгуки фахівців, також
значно збільшилась кількість передплатників часопису, представники
різних юридичних компаній зацікавлено розміщують свої реклами на
шпальтах журналу.
Користується повагою і створена у 2009 році щоквартальна університетська газета – «Калейдоскоп Університетських Подій», мета якої
– допомагати формуванню особистості студента завдяки креативним
рубрикам про юридичну науку та освіту, студентське життя, про нові
видання, мистецтво, спорт, історичні пам'ятки нашої країни тощо.
Авторитет КУП НАН України поступово зростає. Ефективна діяльність університету вимагає гармонійного співвідношення категорій
форми та змісту. Ми продовжуємо реконструкцію будівлі університету,
його приміщень і території, а також капітальну реконструкцію Рівненського інституту КУП НАН України.
Це наполеглива та нелегка щоденна праця, однак ми прагнемо,
щоб наші досягнення у сфері формування професійних юристів мали
пристойний формальний вияв. Тому було приділено послідовну й
комплексну увагу не лише змісту та якості послуг, які ми надаємо, а й
покращенню умов, у яких відбувається навчання студентів та робота
викладачів.
Сьогодні вже не соромно за умови, у яких працюють наші викладачі та навчаються наші студенти. Це сучасні, естетичні та комфортні
умови. Студенти вже мають нагоду навчатися у відремонтованих, сучасних аудиторіях, у комфортній та естетично-переобладнаній бібліотеці, нових комп'ютерних класах, спортивному та тренажерному залах
тощо.
Практично наші плани, що ми задекларували на початку 2011 календарного року, нині вже є реальними і працюють на позитивний
імідж КУП НАН України. Ми прагнемо до того, щоб Київський університет права НАН України гідно виконував своє призначення і
виправдовував високу довіру НАН України, надії наших студентів та
їхніх батьків.
Навчальний рік ми починаємо також з удосконалення структури
університету, до якої увійшли такі наукові підрозділи, як: Лабораторія
біоетики та медичного права; Сектор права інтелектуальної власності;
Центр інформаційних технологій; Центр політичних, гуманітарних
та прикладних досліджень; Культурно-розважальний та Видавничий
центр. До наглядової ради та опікунської ради вузу увійшли авторитетні громадські діячі, представники юридичної та управлінської еліти країни, які сприяють вирішенню проблем нашого університету та
сприяють підвищенню нашого іміджу.
Тому, я можу з впевненістю констатувати, що наш навчальний заклад
упевнено і послідовно займає одне з провідних місць серед вузів країни,
у яких вивчають право. Підтвердженням є й те, що цього року університет за незалежним рейтингом посів одинадцяте місце у двадцятці найпопулярніших вузів країни за показником – якість навчання.
У 2011 році наш університет отримав, у програмі «Діловий імідж
України. Національні досягнення», нагороду «Національне визнання
року», а також численні дипломи Національної програми, у виставці
«Освіта та кар'єра – 2011», першу нагороду в номінації «Міжнародне
співробітництво в галузі освіти і науки», перемогу в номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді».
Які ж орієнтири та відповідні кроки для реалізації наших задумів
потрібно зробити у різних сферах життя вузу в 2011–2012 навчальному
році?
Перш за все, це кроки з оптимізації навчального процесу, через
відкриття нових спеціальностей, впровадження інноваційних, мультімедійних та інтерактивних технологій у навчальний процес, запровадження майстер-класів відомих науковців, практиків, громадських
діячів як українських, так і закордонних.
По-друге, у науковій сфері заплановано не лише створення спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій, а й стабільне проведення і підвищення якості змісту п'яти власних наукових
форумів з актуальних питань права та національного законодавства,
які проводитимуться у Києві, Закарпатті, Рівному, Угорщині та Словаччині. Ми також плануємо розширення формату наукових читань,
присвячених пам`яті В.М.Корецького, спільно з Інститутом держави
і права ім.В.М.Корецького НАН України та надання цим читанням
статусу міжнародного.
По-третє, послідовно будемо розвивати міжнародне співробітництво як з існуючими партнерами, так і з новими. Це зокрема, вузи
Росії, США, Болгарії, Чехії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Австрії,
Великобританії, Німеччини та Канади.
По-четверте, оптимізуємо роботу студентських наукових гуртків, з
метою залучення студентів до участі в наукових дослідженнях, активізації студентського самоврядування, та в цілому студентського життя,
зокрема: розвитку спорту, художньої самодіяльності, реалізації як існуючих креативних проектів вузу, так і запровадження нових.
По-пяте, видавнича справа буде спрямована на видання власних
університетських наукових праць, зокрема, монографій, енциклопедій
та навчальних посібників підготовлених нашими викладачами.
У 2012 році плануємо значно покращити матеріально-технічну базу
вузу – це, перш за все, новий адміністративно–господарський комплекс на території базового закладу та суперсучасний навчальний та
бібліотечний комплекси з новими просторими аудиторіями, бібліотекою XXI століття, сучасного копі-центру, книжкової крамниці тощо.
Надзвичайно важливе завдання пов’язані з працевлаштуванням наших випускників. Тому цей напрям роботи вузу в 2011–2012 рр. буде
поглиблюватись.
І на завершення. Ми створюємо умови для навчання та підготовки успішних фахівців-правників для нашої дійсно прекрасної країни,
пам’ятаючи вічну мудрість, що з усіх скарбів найдорожче – знання,
його не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити. З перших хвилин
навчання ми намагатимемося донести до студентів і те, що право – це
мистецтво добра і справедливості і те, що наша Батьківщина починається з кожного з нас, від поваги до своїх батьків, до вчителів, до друзів
та колег, від гармонії в сім`ї до гармонії в суспільстві, де повинні панувати гуманізм, закон та справедливість.
Вітаю наших студентів та співробітників університету з новим
навчальним роком!

поради першокурсникам
З днем народження державо!
Щоб усвідомити значущість цього свята для нашої держави,
необхідно пригадати основні етапи становлення незалежної
України.
Протягом багатьох тисячоліть українська нація формувалася на території сучасної України. У ХІІ–ХІІІ століттях держава
Київська Русь розпалася, частина земель перейшла під владу
Москви. Наступною в історії України незалежною державою
було Галицько-Волинське князівство. Потім – тривалий і виснажливий період боротьби за власну незалежність з Литвою та
Польщею. У XVII столітті – нова поява України на політичній
карті Європи у вигляді Запорозької Січі. Цей етап став можливим завдяки діяльності однієї з найвизначніших постатей в історії нашої держави – Богдана Хмельницького. Суверенітет цей був дуже хитким, молода держава
не спромоглася забезпечити власну свободу, тому відбувся розподіл її земель між Польщею та Російською імперією, а після занепаду Польщі – з Австро-Угорщиною.
Революційні події початку XX століття зруйнували монархічні устрої країн–загарбниць та створили умови для проголошення незалежності України IV Універсалом від 22 січня 1918 року, було створено УНР (Українську Народну Республіку). А першого листопада 1918 року було проголошено створення ЗУНР (Західноукраїнську Народну Республіку). Ця подія була зумовлена початком Першої
світової війни та, відповідно, розпадом Австро-Угорської імперії. Проіснувала ЗУНР лише вісім місяців. Протягом 1917–1921 років відбувалися запеклі сутички, як політичні, так і збройні, на теренах
України. За тих часів відстояти незалежність держави знову не вдалося, але не можна говорити, що
всі намагання були марними. Важливе значення мало те, що національна свідомість, раніше властива
лише частині інтелігенції, тепер поширилась на всі прошарки суспільства України.

Шановний першокурснику!

На цій сторінці ми зібрали для тебе найважливішу інформацію, яка допоможе тобі швидше стати
повноцінним членом багатотисячної спільноти з багатолітніми традиціями, котру об'єднала спільна
«Альма-матер» – Київський університет права Національної академії наук України!
Місія та корпоративні цінності Київського університету права НАН України!
• Місія – підготувати висококваліфікованих спеціалістів та виховати гідних громадян нашої
держави – України.
• Досвід. Ми використовуємо багатолітній досвід у навчальному процесі та науковій діяльності із
застосуванням сучасних підходів та методів, підтримуючи репутацію освітньо-наукового навчального
закладу.
• Професіоналізм. Ми формуємо навчально-наукову систему шляхом поєднання найкращих
викладацько-педагогічних кадрів, чіткого методичного забезпечення, сучасної матеріальнотехнічної бази та гідних побутових умов.
• Повага до особистості. Ми поважаємо кожну особу незалежно від раси, національності,
віросповідання, статі та соціального становища. Стосунки в культурному середовищі Київського
університету права НАН України будуються на засадах взаємодопомоги та порозуміння. Ми є
прихильниками збереження культурної самобутності та духовного збагачення нації через спілкування
з представниками інших культур.
• Універсальність. Ми переконані, що наш університет створює широкі можливості для
професійного розвитку працівника, підготовки студента та його виховання. Ми реагуємо на потреби
всіх учасників навчально-наукового процесу.

Правила користування Науково-навчальною
бібліотекою Київського університету права
НАН України, її фондами та послугами (витяг)
Права користувачів
1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, викла��������������������������
дачі та співробітники університету.
1.1. Користувачі бібліотеки мають право:
– безкоштовно отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий
апарат;
– безкоштовно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
– безкоштовно отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки;
– одержувати документи через міжбібліотечний абонемент.
Порядок запису до бібліотеки
2. Запис студентів до бібліотеки проводиться при наявності студентського квитка.
2.1. Під час запису користувач має ознайомитися з правилами користування бібліотекою.
Порядок користування бібліотекою
3. Читачі можуть отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки на абонементах та в читальних залах.
3.1. На абонементі навчальної літератури підручники та навчальні посібники видаються студентам
на один семестр або навчальний рік. У кінці навчального семестру читач зобов’язаний здати всю літературу, зафіксовану в читацькому формулярі. Відповідальність за кожен документ читач засвідчує
підписом на формулярі читача. При поверненні документів у бібліотеку запис про їх видачу закреслюється у присутності читача, що засвідчується підписом бібліотекаря.
3.2. У читальному залі документи видаються для опрацювання в читальному залі або на визначений термін при наявності декількох примірників документу. Документ фіксується шляхом вкладення книжкового формуляру в формуляр читача. При поверненні документів у бібліотеку книжковий
формуляр виймається з формуляра читача і вкладається у відповідне видання в присутності читача.
3.3. У разі звільнення, відрахування або закінчення університету читач зобов’язаний розрахуватися з бібліотекою. Це засвідчується відповідною відміткою на обхідному листку.
3.4. При відсутності в фондах бібліотеки потрібної літератури читачі можуть отримати її в установленому порядку з інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА). Користуватися такою
літературою можна лише в читальному залі.
3.5. Чергова видача документів читачеві можлива лише після повернення взятих раніше або після

Перебуваючи у складі СРСР, Україна зберігала деякі права та
ознаки суверенної держави, зокрема власну територію, органи
державної влади й управління, бюджет, державний гімн, прапор
тощо, але реальної влади уряд держави не мав – все треба було
узгоджувати.
Тільки у 1944 році Україна отримала право на самостійну
зовнішню діяльність. А за рік Українська РСР стала одним із
членів–засновників Організації Об'єднаних Націй, приблизно з
цього часу почала брати активну участь у діяльності різних між
державних організацій.
Шістнадцятого червня 1990 року Верховна Рада України прийняла документ надзвичайного історичного значення – Декларацію про державний суверенітет України.
А 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто проголосила Акт про незалежність України. Територія держави була
проголошена єдиною та неподільною; на території України мають чинність винятково Конституція
та закони України.
Першого грудня 1991 року було проведено всеукраїнський референдум, який підтвердив добровільний історичний вибір українського народу.
Отже, наша країна на певному етапі свого існування отримала унікальний шанс зробити вибір
свого подальшого поступу.
Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею і духовне оновлення, сприяє подальшому
утвердженню патріотизму, надихає на добрі справи задля розбудови нашої України як демократичної, правової, економічно міцної, соціальної, знаної та впливової серед світової спільноти держави.
Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а
наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього!

• Порядність. Ми діємо згідно чинного законодавства, вимог трудової і навчальної дисципліни та
етичних норм, і з честю виконуємо взяті на себе зобов’язання.
Права та обов'язки осіб, що навчаються
Згідно Закону України «Про вищу освіту»:
Стаття 54. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
• вибір форми навчання;
• безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
• трудову діяльність у позанавчальний час;
• додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений
робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з
навчанням;
• користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою,
оздоровчою базою вищого навчального закладу;
• участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах,
виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
• надання пропозицій щодо умов і розмірів оплати за навчання;
• участь в об'єднаннях громадян;
• обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною
програмою підготовки та робочим навчальним планом;
• участь у формуванні індивідуального навчального плану;
• моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науководослідній роботі;
• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
• безкоштовне користування бібліотечними та інформаційними фондами, послугами навчальних,
наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
• канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних тижнів.
2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання,
мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених
юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій
відповідно до законодавства.
Стаття 55. Обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:
• додержуватись законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального
закладу;
• виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

Наш девіз: «Discĕre est vincĕre!» — «Навчаючись – перемагати!»
продовження терміну користування ними, а також
у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм.
3.6. У читальному залі
користувачі бібліотеки мають можливість вільного
доступу електронної бази
даних бібліотеки та світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну
мережу Інтернет.
Обов’язки користувачів
4. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитися
до видань, отриманих з
Відкриті фонди університету доступні кожному студенту
фондів бібліотеки, і повертати їх у встановлений
термін.
4.1. При одержанні документів читач повинен перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і, у
разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах
відповідну позначку.
4.2. Користувач повинен бережно відноситися до бібліотечних та матеріально-технічних засобів,
меблів та іншого бібліотечного майна.
4.3. Забороняється робити позначки у тексті, загинати сторінки, класти розкриті книги одна на
одну, розшивати матеріали.
4.4. Користувачі не повинні виймати картки з каталогів і картотек та робити на них позначки.
4.5. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам та майну бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.6. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів читач зобов’язаний відшкодувати
втрату (пошкодження) примірником того ж видання або рівноцінним за змістом і вартістю.
4.7. За порушення правил користування бібліотекою користувач позбавляється права користування на різні терміни часу, навіть до остаточного виключення з бібліотеки.
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наші випускники — наше майбутнє
ВідбулосЯ урочисте вручення дипломів випускникам
Київського університету права НАН України освітньокваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «бакалавр»
29 червня 2011 року в святковому залі Київського університету права НАН України відбулося
урочисте засідання з нагоди вручення дипломів
випускникам 2011 року освітньо-кваліфікаційних
рівнів «спеціаліст» та «бакалавр», спеціальностей «Правознавство», «Міжнародне право».
У своєму вітальному слові ректор КУП НАН
України, заслужений юрист України, заступник
Голови Союзу юристів України Ю.Бошицький

Під час свята

побажав випускникам мудрих фахових рішень,
високих професійних досягнень і звершень, неухильно
Рушник рідному університету від випускників 2011року

дотримуватись

Конституції

України,

впевненості у своїх силах та постійного удосконалення.

Святкову атмосферу заходу підтримувала концертна програма підготовлена Культурно-розважальним центром Київського університету права НАН України. З музичними подарунками виступили, зокрема, студентка Рівненського інституту Київського університету права НАН України Ю.Сіончук та студентка Київського університету
права О.Корчагіна. Великою приємністю став виступ учасника програми «Шанс» В.Дениса.
Випускники щиро подякували професорсько-викладацькому складу за знання й уроки життя, які вони отримали навчаючись у Київському університеті права НАН України.
Фото на згадку

голови Союзу юристів України К.Ковалем; президентом Товариства «Україна–Болгарія», членом
Національної Спілки журналістів України, професором Ю.Сєдих; помічником Міністра юстиції
України, к.ю.н., заслуженим юристом України Л.Горбуновою та іншими почесними гостями, серед
30 червня 2011 р. у великій залі Київської обласної державної адміністрації відбулась урочиста яких були: Є.Корогодський – начальник відділу по роботі з небанківськими фінансовими установами
банку «Хрещатик»; А.Кудряченко – директор Інституту
церемонія з нагоди вручення дипломів державного зразка
європейських досліджень, доктор історичних наук, професор;
випускникам Київського університету права НАН України
М.Оніщук – президент Інституту правової політики, Міністр
освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» та «спеціаліст».
юстиції України 2007–2010 рр.; Д.Владіміров – Надзвичайний
На церемонію вручення дипломів випускникам університету
і Повноважний Посол Республіки Болгарії в Україні; В.Узунов
були запрошені поважні гості – представники провідних
– перший секретар Посольства Республіки Болгарії в Україні;
наукових установ, органів державної влади та духовенства з
А.Варенвальд – консультант по міжнародному праву з Мюнхену,
якими університет тісно співпрацює.
професор; В.Костицький – голова Національної експертної
Звертаючись до випускників із вступною промовою — ректор
комісії України з питань захисту суспільної моралі, доктор
університету, професор, заслужений юрист України, заступник
юридичних наук, професор; О.Заєць – директор Інституту
Голови Союзу юристів України Ю.Бошицький зазначив, що
релігійної свободи; Шишковський – Преосвященіший
вручення дипломів поза межами університету, вже стало доброю
іларій, Єпископ Макарівський, вікарій Київської митрополії;
традицією та урочистою подією. Більше того, символічним є той
В.Турський – голова Всеукраїнської благодійної організації
факт, що путівку в професійне життя наші випускники отримали
інвалідів та пенсіонерів «Обличчям до істини», заслужений
одночасно зі святкуванням 15-ої річниці прийняття Конституції
юрист України, адвокат.
України та Днем молоді.
Святкову атмосферу заходу підтримувала концертна програма,
Слід також наголосити на тому, що в Київському універсиорганізована Культурно-розважальним центром Київського
Випускники магістри – гордість університету
теті права НАН України це перший випуск спеціалістів
університету права НАН України. Чудовим подарунком для всіх
зі спеціальності «Міжнародне право». Вдвічі приємно,
що це випускники нашого університету, які мають сформовану іншомовну компетенцію та є присутніх стали виступи заслужених артисток України О.Чубаревої та І.Кдирової.
Насичену святкову програму продовжували виступи найкращих вокалістів університету. Усіх
конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці.
Хочеться зазначити, що наш навчальний заклад спромігся забезпечити регіональний ринок присутніх своїми чудовими піснями порадували лауреати багатьох міжнародних та всеукраїнських
праці висококваліфікованими кадрами, здатними на належному рівні здійснювати захист прав і конкурсів, керівник студії вокалу університету К.Сафонова, вокальний колектив «Філомена» та
свобод людини у галузі міжнародного права, зорієнтованих на представлення інтересів фізичних студентка Рівненського інституту КУП НАН України Ю.Сіончук.
Традиційно, випускників та гостей університету вокальною композицією привітала викладач
та юридичних осіб у міжнародних організаціях, які готові здійснювати систему правових дій у
відносинах між державами та надавати правову допомогу іноземним громадянам, банкам, інвесторам кафедри іноземних мов В.Шпаченко. Уклінною подякою усім викладачам і працівникам рідного
університету став вокальний подарунок від випускниць магістратури — дуету «Купава» Є.Біржакової
у складанні відповідних правових документів.
Їхнє високе покликання – працювати на благо держави з метою покращення міжнародних відносин та А.Перепелюк.
Диплом державного зразка Київського університету права НАН України – шлях до успішної
в юриспруденції. Наші випускники є показником плідної праці всього професорсько-викладацького
складу, вони є втіленням наших мрій про компетентнісного випускника вишу, який здатен діяти в кар’єри, це щороку доводять випускники університету, які по завершенні навчання працюють у
державних і правоохоронних органах, у сфері ринкової економіки та науковій сфері. Усі сили, знання
будь-яких професійних ситуаціях.
Багато теплих слів і побажань випускникам університету було висловлено шановними гостями та професіоналізм професорсько-викладацького складу університету спрямовані на те, щоб його
урочистої церемонії вручення дипломів, зокрема: почесним ректором КУП НАН України, директором випускники були найкращими високопрофесійними фахівцями своєї справи, українською елітою.
Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, академіком Ю.Шемшученком;
заступником керівника Апарату Київської обласної державної адміністрації Р.Гусєвим; заступником

Вручення дипломів випускникам Київського
університету права НАН України

Вручення сертифікатів випускникам
відділення довузівської підготовки та
працевлаштування
Першого липня 2011
року о 1000 годині у приміщенні Київського університету права Національної
академії наук України відбулось урочисте вручення
сертифікатів випускникам
відділення
довузівської
підготовки та працевлаштування. На церемонії
були присутні: проректор з наукової роботи
О.Чернецька, проректор
з навчально-методичної
Сертифікати отримують кращі слухачі відділення
роботи М.Глух, завідувач
відділення міжнародного права М.Дей та завідувач відділення довузівської підготовки та працевлаштування Ю.Прокопчук.
«Велика честь і велика відповідальність – бути юристом, адже забезпечення прав і свобод кож-
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ного громадянина, зростання правової держави,
розбудова демократичного правового суспільства,
беззаперечно залежать саме від вас – майбутніх
суддів, адвокатів, нотаріусів, працівників правоохоронних органів, учених-правників», – з такими вітальними словами виступила проректор з
навчально-методичної роботи М.Глух та побажала
випускникам відділення довузівської підготовки
та працевлаштування терпіння та наснаги на навчальній ниві.
Сертифікати випускникам відділення вручила
проректор з наукової роботи О.Чернецька, побажавши їм стати в майбутньому вірними служителями Феміди.
Завідувач відділення довузівської підготовки та
працевлаштування Ю.Прокопчук побажала майбутнім юристам бути справедливими, оскільки
латинське «юрис» означає не лише «право», але й
«справедливість», а для юристів – це символ верхоВітаємо з перемогою
венства права.
Після церемонії вручення — випускники відділення довузівської підготовки та працевлаштування
були запрошені до приймальної комісії для подання документів на вступ до університету.

новацІЇ унІверситету
Візит делегації КУП НАН України до Варненського
вільного університету
Наприкінці червня 2011 року делегація КУП НАН України у складі: ректора університету,
професора Ю.Бошицького; проректора з наукової роботи О.Чернецької; завідувача кафедри теорії та
історії держави і права Т.Дідича відвідали Варненський вільний університет (Республіка Болгарія) у
рамках проведення Літньої наукової сесії юридичного факультету – 2011.
Літня наукова сесія розпочалася з проведення Наукової конференції «Право в глобальному світі».
З вітальним словом до організаторів та учасників конференції звернувся ректор КУП НАН України,
професор Ю.Бошицький, який привітав усіх з початком роботи конференції та зазначив, що між
університетами укладена угода про співробітництво за різними напрямками діяльності.
На конференції були присутні представники вузів Болгарії та інших держав, зокрема: голова
Конституційного Суду Республіки Болгарії; представники університетів м.Варна; делегація КУП
НАН України; представники Європейського університету; делегація Республіки Македонії;
представники університету м.Висмар (Німеччина) та ін.
У рамках візиту відбулися робочі зустрічі з ректоратом університету щодо обговорення основних
напрямків співпраці між КУП НАН України та Варненським вільним університетом, а саме:
здійснення спільної науково-дослідної роботи, зокрема проведення спільних наукових досліджень
та наукових заходів; запровадження у навчальний процес спільних магістерських програм, зокрема:
«Міжнародне право»; «Право Європейського Союзу»; «Міжнародні організації»; «Дипломатичне та
консульське право»; «Міжнародне кримінальне та гуманітарне право»; «Міжнародне морське право»,
що надасть можливість студентам отримати два дипломи: диплом магістра КУП НАН України та
диплом магістра ВСУ та подальші можливості працевлаштування в країнах Європи.
У рамках візиту учасники Літньої наукової сесії юридичного факультету – 2011 мали чудову нагоду
ознайомитись з пам’ятками архітектури та мальовничими місцями Республіки Болгарії, зокрема,
містом Варна.
Місто Варна розташоване в Північно-Східній частині Болгарії, на березі Варненської затоки.
Навколо міста поступово утворюється агломерація. На клімат значно впливає близьке розташування

Студенти та співробітники КУП НАН України
відвідали країни-члени Європейського Союзу:
Словаччину та Угорщину
У рамках нового креативного університетського проекту дев’ятого–дванадцятого липня 2011
року студенти та співробітники КУП НАН України, а також ліцеїсти Українського гуманітарного
ліцею Київського національного університету ім.Т.Шевченка, з якими КУП НАН України має угоду
про співпрацю, відвідали
країни-члени ЄС: Словаччину (м.Кошице) та Угорщину (м.Будапешт).
Ку л ьт у р н о - о с в і т н і й
тур був організований за
сприянням
президента
Академічної
спільноти
М.Балудянського Міхала
Вархоли та ректора КУП
НАН України, професора,
заслуженого юриста України Юрія Бошицького.
У програму були вклюПід час екскурсії містом Будапешт
чені цікаві, історичні екскурсії в містах Кошице та Будапешт, учасники поїздки мали змогу познайомитись із системою навчання в університетах Словаччини, відвідати університети, в яких навчався і працював видатний
учений Михайло Балудянський.
Знайомитися зі Словаччиною можна по-різному. Можна неспішно зануритись у романтичне минуле старовинних замків, з насолодою вдихаючи терпкий аромат вікових легенд. Можна милуватися
заспокійливою красою прозорих річок і первозданних лісів Словаччини, квітучих лугів, загадкових печер і мальовничих озер. Можна також спілкуватися з людьми, що мешкають тут, дегустуючи чудову словацьку кухню і вивчаючи місцевий фольклор. Студенти та співробітники КУП НАН
України, а також ліцеїсти Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету
ім.Т.Шевченка встигли все: здійснили пішохідну екскурсію по найгарнішому місту Словаччини –
Кошице; відвідали печери, зокрема: Ясовську печеру – першу печеру в Середній Європі, яка відкрита для відвідувачів; Охтинську печеру, яка є природним феноменом, що привертає увагу незвичайним багатством і різноманітністю прикрас з хвилястого вапняку (арагоніту), а також особливостями
утворення і розвитку печерних просторів. Ця печера – єдина у своєму роді в Європі, у світі є лише три
арагонітові печери, причому інші дві знаходяться в Південній Америці.

моря. Ще у VI ст. до н.е.
на території, поблизу
сучасної Варни існувала
відома фортеця Одесос.
Це була грецька колонія,
заснована вихідцями з Мілету. На початку нашої
ери ця територія була завойована римлянами. У
395 р. внаслідок поділу
Римської імперії на Західну
і Східну частини, територія
Болгарії залишається за
останньою, також відомою
як Візантійська імперія.
Делегація КУП НАНУ під час візиту до Болгарії
Проте місто незважаючи
на
зміни
продовжує
розвиватися.
Напад готів з півночі мав вельми негативні наслідки. Проте у 447 р. імператор Теодосій ІІ уклав
перемир’я в Одесосі і вже за правління Юстиніана місто відчуло значне економічне пожвавлення.
Переламною подією у ході історії цього міста стала навала варварів та слов’ян з півночі, які вкрай
спустошили його. У VIII ст. Варна входить до складу Болгарської держави, а після її хрещення у 864
році місто стає важливим християнським осередком та центром ремесла і торгівлі. З 1391 по 1878 рік
місто перебувало під владою турків.
У 1606 році Варну завоювали і пограбували запорожські козаки під командуванням Петра
Сайгадачного. Вони вирізали тамтешніх мешканців і забрали понад 180 тис. золотих запасів. Цей
козацький похід оспівувався в українській народній пісні.
У XIX столітті Варна зазнала багатьох лихоліть Турецько-Російських воєн. У 1949–1956 рр. місто
мало назву Сталін, на честь Йосифа Сталіна.

Унікальний підземний лабіринт, внесений до світової спадщини ЮНЕСКО, вирізняється величезним сплетінням галерей, залів, гігантських порожнин і ярусів. Спустившись до печери, потрапляєш
у казкове підземне царство. Дивовижної краси, химерної форми сталактити і сталагміти, підземні
озера – це своєрідний світ, сповнений таємничої чарівності.
Також, студенти і співробітники КУП НАН України та ліцеїсти Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету м.Т.Шевченка здійснили оглядову екскурсію до столиці
Угорщини – міста Будапешт, яке пов’язане з життям М.Балудянського. Старовинна Буда та елегантний Пешт, злиті у двомільйонний мегаполіс. Їх розділяє величний Дунай. Головна площа столиці
– площа Героїв, казковий замок Вайдахуняд, найгарніший у світі Парламент, базиліка Св.Іштвана,
унікальний готичний собор Богородиці (Св.Матяша), тераси Рибацького бастіону та Королівський
палац. А з цитаделі на горі Геллерт відкривається розкішна панорама на Пешт, на Дунай і на вишуканий неоготичний Парламент… Поєднання природи та архітектури – це Будапешт!
Загалом,
культурноосвітній тур був насичений цікавими екскурсіями та пройшов у дружній
атмосфері.
Делегацію
КУП НАН України зустріли на високому рівні, тому висловлюємо
щиру подяку президенту
Академічної
спільноти
М.Балудянського Міхалю
Вархолі та ректору КУП
НАН України, професору
Юрію Бошицькому за наВ гостях у друзів зі Словаччини
дану можливість познайомитись з такими чудовими
країнами та видатною постаттю ученого М.Балудянського.
Візитівка міста Будапешт
Будапешт (угор. Budapest – місто на Дунаї) – столиця Угорщини і найбільше місто країни. Місто
утворилося у 1873 році в результаті злиття кількох угорських міст: Пешта, розташованого на східній
стороні річки Дунай, Буди і Обуди, що займають західний берег Дунаю.
Будапешт – головний культурний осередок Угорщини, тут розташовані головні національні театри, музеї, мистецькі заклади освіти, інші культурні заклади тощо. У 1884 році за проектом Міклоша
Іблі було зведено будівлю Будапештської опери. А в 1896 році в Будапешті було засновано центральний музей Угорщини – Музей образотворчих мистецтв.

Вручення викладачам КУП НАН
України
атестатів доцентів
На засіданні Вченої ради Київського університету
права Національної академії наук України, яке
відбулося 29 червня 2011 року, відповідно до рішення
Атестаційної колегії від 14 квітня 2011 року (протокол №
2/41-Д) ректором Ю.Бошицьким були вручені атестати
доцентів:

Під час вручення атестату

Під час вручення атестату

Кваші Оксані Олександрівні – доценту кафедри
кримінального права та процесу;

Вітаємо викладачів Київського
університету права НАН України
з отриманням наукових звань
та бажаємо подальших успіхів і
процвітання!

Мельник Олені Миколаївні – доценту кафедри теорії та
історії держави і права;
Харченко Олесі Степанівні – доценту кафедри цивільного
та трудового права.
Вручення відбулося на засіданні Вченої ради КУП НАНУ
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новації університету
Візит до КУП НАН України делегації
молдавських науковців
На запрошення ректора КУП НАН України, професора Ю.Бошицького університет відвідала делегація молдавських науковців
на чолі з ректором Європейського університету, професором Ю.Седлецьким та президентом Асоціації міжнародного права,
професором О.Буріаном.
Під час зустрічі обговорювались питання українсько-молдавської академічної співпраці між КУП НАН України та провідними
юридичними ВНЗ Молдови. Професор О.Буріан висловив побажання провести серію майстер-класів з актуальних проблем
міжнародного права для студентів нашого університету.
Внаслідок зустрічі були підписані угоди про подальшу співпрацю між КУП НАН України та Європейським університетом
Молдови.
По закінченні зустрічі була проведена екскурсія по університету. Представники молдавської академічної спільноти високо
оцінили матеріально-технічну базу, особливу увагу приділивши фонду науково-методичної бібліотеки та відзначивши широкий
спектр літератури юридичного спрямування.

Під час підписання договору про співпрацю

Гості КУП НАН України – голова Національного
олімпійського комітету В’ячеслав Гамов
та екс-голова Центральної виборчої комісії Михайло Рябець
На запрошення ректора КУП НАН України, професора Ю.Бошицького, Київський університет права НАН України відвідали
голова Національного олімпійського комітету В.Гамов та екс-голова Центральної виборчої комісії М.Рябець.
Під час візиту до КУП НАН України В.Гамов та М.Рябець мали нагоду познайомитися з діяльністю університету, зокрема оглянути
фонди та інформаційні ресурси науково-дослідної бібліотеки, виставку наукових видань науково-педагогічних працівників
університету, нові лекційні аудиторії та читальну залу, спортивний комплекс, а також картинну галерею тощо.
Також ректор розповів гостям про пріоритетні напрямки розвитку університету, у тому числі і про регіональну політику концепції
розвитку філій КУП НАН України.
Ю.Бошицький запросив В.Гамова та М.Рябця провести ряд майстер-класів для студентів університету в новому навчальному
році.
Під час зустрічі

Гість КУП НАН України доктор права
Петро Річард Костів (США)
На запрошення ректора КУП НАН України Юрія Бошицького, у рамках меморандуму який було підписано
між Київським університетом права НАН України та
Асоціацією Українсько-Американських адвокатів, університет відвідав доктор права Петро Річард Костів –
випускник докторської програми університетів Мічігана
та Каліфорнії (Берклі).
Петро Річард Костів закінчив магістратуру в Університеті Квазулу-Натал (Південна Африка). Має багатий досвід роботи в галузі юриспруденції, проходив практику у
Верховному Суді Аргентини, де вивчав функціонування
Керівництво КУП НАНУ ознайомлює гостя з новими виданнями університету
суду та аргентинську юридичну систему, а також працював у міжурядовій організації «Південний Центр» у відділі «Глобального розвитку і управління» (Женева, Швейцарія). Пан Костів є членом спілки Україно-Американських адвокатів,
спілки Інтер-Американських юристів. Він є президентом спілки «Латиноамериканського права» при УніверПід час зустрічі
ситеті Мічігана, а також співзасновник та віцепрезидент
«Фонду розвитку податкової культури». Виступав на різних конференціях, зокрема, у Латинські Америці, США, Південній Африці.
Під час свого візиту пан Костів взяв участь у ректораті на якому виступив з доповіддю про концепцію проведення циклу лекцій
для студентів відділення міжнародного права КУП НАН України з питань конституційного та комерційного права. В обговоренні
пропозиції також брали участь: проректор з наукової роботи О.Чернецька, проректор з навчально-методичної роботи М.Глух проректор з адміністративно-господарської роботи В.Бойко та завідувач відділення міжнародного права М.Дей.
Запропонована навчальна програма включатиме в себе майстер-класи для студентів відділення правознавства та цикл поглиблених лекцій для студентів відділення міжнародного права. Також у рамках цієї програми для студентів передбачено конкурсні
роботи та заохочення. Особливістю цієї програми є і те, що вона викладатиметься на англійській мові.
Для гостя було проведено оглядову екскурсію по університету, під час якої він мав можливість познайомитись з бібліотечним
фондом та виданнями КУП НАН України.
П.Костів із зацікавленістю ознайомився з великим бібліотечним
Сподіваємося, що візит та викладацька діяльність Петра Річарда Костіва в КУП НАН України матиме велику пізнавальну та
фондом КУП НАНУ
фахову цінність для студентів та аспірантів нашого вузу.

ЛІТНІЙ СЕМЕСТР ДЛЯ ШВЕЙЦАРСЬКИХ
СТУДЕНТІВ В УЖГОРОДІ
Сьогодні найбільшої популярності серед молоді та студентства набуває практика літнього навчання за кордоном. Додатковими факторами, що позитивно впливають на цей процес є основоположні
принципи формування єдиного освітнього простору: освіта без кордонів та мобільність навчання.
Літні школи – це академічний осередок для навчання в міжнародному контексті, місце духовного
зростання і плекання спільних цінностей різноманітних культур. Як правило, метою літніх шкіл є
пропонування інтенсивної навчальної програми у вільному інтелектуальному просторі і заохочення
особистого зростання учасників. Літні програми обіймають досить широке коло гуманітарних наук,
включаючи сучасні та класичні мови, також надзвичайною популярністю користуються напрями
право, фінанси, бізнес та менеджмент. Літні програми створені для студентів, випускників, викладачів, та інших зацікавлених осіб, які прагнуть постійно вдосконалювати та розширювати свої досягнення не зупиняючись на вивченому.
Цього року на базі Ужгородського інституту КУП НАН України відбулася двотижнева літня школа з інтенсивного вивчення російської мови для швейцарських студентів та гімназистів. Чому саме
російська мова? Керівник групи – доцент Бернського університету, викладач методики викладання
російської мови – Іво Хааг вважає, що основним фактором зростання популярності російської мови
у Швейцарії є щорічне збільшення притоку туристів з країн СНД, у тому числі і з України. Значна
кількість швейцарських студентів має намір у майбутньому працювати у сфері бізнесу і туризму, де
потенційними партнерами та клієнтами будуть представники з Росії, України, Беларусі. Наступного
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року передбачається відповідний візит ужгородських студентів у Швейцарію для вивчення німецької та англійської мов.
Проект було реалізовано під керівництвом
Катерини
Трифонової
– офіційного партнера
Молодіжного фонду з обміну студентів між Швейцарією та країнами СНД
(Stiftung Jugendaustausch
Schweiz-GUS) в Ужгороді.
«Для швейцарських стуНові друзі – нові враження
дентів такі програми дають прекрасну можливість
познайомитися з нашою країною, культурою, традиціями не поверхово, як звичайному туристу, а
зсередини, – розповідає пані Катерина, – проживання студентів у закарпатських родинах дозволило
їм зануритись у місцеву атмосферу, познайомитись з українською гостинністю та побутом, а поїздки
мальовничими куточками Закарпаття переконали у красі нашого краю».

студентські події
Від студентського самоврядування до політики –
один крок…!
У більшості країн-учасниць Болонського процесу студентське самоврядування визнається повноправним конструктивним партнером в управлінні вищими навчальними закладами, а також у формуванні та реалізації молодіжної політики на місцевому та державному рівнях. А молодіжна політика, наскільки це відомо, – це молодіжні рухи та відповідні організації. Молодіжні організації, у свою
чергу, дозволяють адекватно врегулювати відносини молоді з державою
та її структурами. Вважається, що саме молодіжні організації є інструментом найбільш ефективної соціалізації молодого покоління.
Взагалі-то, молодіжний рух в усьому світі має тривалу історію розвитку,
він став практичним засобом самореалізації для багатьох молодих людей.
Варто підкреслити, що будь-який молодіжний рух є засобом, який допомагає об’єднатись різним особистостям у межах одного покоління та
надає змогу репрезентувати його інтереси перед суспільством. Тобто, бачимо, що молодіжний рух – це часточка суспільства, але така, що пропонує останньому нові ідеї, прагнення, цінності та погляди на життя тощо.
Також, з політичної точки зору, слід зауважити, що молодіжний рух може
сприйматися і як одна з найбільш динамічних і мінливих форм соціальної активності молоді та способів вираження її соціально-політичних і
громадських інтересів. Тобто це певний механізм, який надає молоді
можливість брати участь у суспільних процесах за допомогою колективних форм прояву її самодіяльності. Зазвичай, така самодіяльність реалізується через молодіжні громадські об'єднання.
Розглядаючи молодіжний рух загалом, не можна не відмітити, що основну його складову становить
саме студентський рух, як було вже зазначено раніше. Студентська молодь завжди була в авангарді
всіх соціальних перетворень та політичних рухів, і нерідко ставала їх рушійною силою. Студентство
– це перша верства населення, яка реагує на зміни соціально-економічного та політичного стану
суспільства. Усі результати дій «великої політики», у першу чергу, відчуває студентство – отже, між
цими двома рівнями пряма залежність. Якщо щось робиться не так, молодь одразу реалізує себе через
негативне ставлення до порушення демократичних норм, законів, моральних принципів тощо.
Ще один важливий, безпосередній зв’язок студентського самоврядування з політикою полягає в
тому, що саме студентський рух є тим фактором розвитку і модернізації суспільства, який виявляє потенційних лідерів, дає можливість виробити у них навички управлінської та організаторської роботи
з колективом, та найголовніше серед цього, формує майбутню еліту нації, що надалі продовжуватиме
формування та підтримку самого суспільства. Ще один позитивний момент, це те, що студентське
самоврядування через можливість отримання організаторських вмінь протягом роботи, привчає молодого громадянина держави відповідально ставитись і виконувати свої обов’язки та покладені на
нього завдання. Отже, така людина, якщо обере політичну діяльність як спосіб реалізації себе, буде
вже підготовлена до відповідальності, яка буде покладена на неї як на політика, та буде сумлінно виконувати свої обов’язки. Такий виховний момент є дуже необхідним, якщо суспільство вимагає від
політики продуктивної та результативної праці. Саме тому, важливим є те, щоб студентство правильно формувало особистість, привчало її до певних норм та правил поведінки, але в той же час давало
можливість бути собою. Самоврядування має надати змогу студенту, як і кожному громадянину, бути
почутим. Участь в органах студентського самоврядування дає молодій людині відчуття того, що вона

Студенти, викладачі
та соціальні мережі
Довідка:
Соціальна мережа – інтерактивний багатокористувацький веб-сайт,
контент якого наповнюється самими учасниками мережі. Сайт являє собою
автоматизоване соціальне середовище, що дозволяє спілкуватись групі користувачів, об'єднаних спільним інтересом. До них відносяться і тематичні
форуми, особливо галузеві, які активно розвиваються останнім часом.
Одне з поширених питань, яке можна почути сьогодні будь-де – ви
є на «Фейсбуці», «В однокласниках», «У контакті», «У Твіттері» тощо?
Ольга ігорівна
Більшість молоді (а інколи й старші люди) одразу кажуть так. У кожного
харченко –
там своє віртуальне життя: друзі, відео, фото, нотатки…
керівник Центру
Відкриваємо будь-яку мережу й бачимо: сьогодні хтось відзначає день
інформаційних технологій
народження, відпочиває на морі, чи якось інакше проводить своє дозвілКиївського університету
ля – а завтра фотосвітлини постфактум у соціальних мережах. Більшість
права НАН України
користувачів кинеться коментувати їх. Згодом усе забудеться… Потім будуть інші фото, інші події – і так до нескінченності. Спілкування в Інтернеті носить більш формальний характер, часто спрощує ділові відносини, бо ті, хто є в друзях, мають доступ до твого приватного
життя.
«І до чого тут соцмережі?» – запитаєте. Та ні до чого, допоки одного дня не побачиш у тих самих
мережах пропозицію «додати до друзів» своїх студентів. Але чи може бути таке спілкування в Інтернеті між викладачем і студентом? Технічних проблем організувати його немає. Усе абсолютно реально,
адже Інтернет – річ соціальна і не обмежує нікого ані за віком, ані за соціальним статусом.
А як щодо проблем етичних? Чи доречно викладачеві спілкуватися зі студентами в соцмережах?
Один із варіантів – «так»! У цьому є переваги. Досить зручно і швидко: треба щось повідомити студенту – відкрив Інтернет, зайшов на сторінку, написав повідомлення – готово. Не витрачаєш гроші
на телефон, можеш отримати багато інформації про студента: його адресу, номер мобільного телефону, захоплення, можеш проглянути альбоми, а інколи – прочитати у статусі, як він старанно сьогодні
готується до пар, щоб завтра отримати гарну оцінку. Проте вдень, коли студенти ще мають бути на заняттях, у вільний від роботи час заходиш на свою сторінку і бачиш он-лайн того студента, який учора
вчив твій предмет, але чомусь сьогодні не з’явився в університеті. Проглядаєш новини й читаєш вже
інший статус: «Життя прекрасне, коли добре виспишся! Всім гарного дня!», або ж повідомлення про

Клуб книголюбів КУП НАН України відвідав VІІ Київську міжнародну книжкову виставку-ярмарок, присвячену 20-й річниці Незалежності України
Напередодні святкування двадцятої річниці Незалежності України, у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український Дім», працювала VІІ Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок, яку відвідали тисячі киян та гостей міста, у тому числі Прем’єр-міністр України М.Азаров, голова Верховної Ради В.Литвин та інші високопосадовці.
На Міжнародній книжковій виставці було представлено понад 100 видавництв України, Росії, Болгарії, а переможцем цьогорічного конкурсу було визнано видавництво «Грані-Т» — за видання якісної літератури для дорослих та дітей за доступними цінами. Цього року «Грані-Т» видало тритомник
української літератури для дітей з вадами зору, наклад якого безкоштовно розповсюджує серед спеціалізованих дитячих закладів. Найпопулярнішими у відвідувачів виставки були експозиції саме цього
видавництва, а також партнера Київського університету права, Харківського видавництва «Фоліо»,
Київських видавництв «Ярославів Вал», «Самміт-книга», Видавничий Дім «Букрек», «Країна мрій»,
Видавництва юридичної літератури «Юрінком Інтер».
Також привернули увагу шанувальників книги стенди видавництв з різних куточків України, зокрема, Галичини, Закарпаття, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Криму з великим асортиментом цікавої літератури з історії України та свого краю, творів місцевих письменників. Так, полтавські
видавці презентували репринтне видання ілюстрацій художників середини ХІХ століття до творів
Гоголя, львівські видавництва представили «Українську літописну книгу», «Пакти та Конституції

є громадянином держави, створює умови для реалізації своєї особистості, стимулює активність молодого громадянина в суспільному житті загалом.
Як бачимо, студентство – це впорядкований механізм, засіб, який через комплексний і системний
підхід до спільних проблем має сприяти об'єднанню студентів у громаду, здатну ефективно управляти
своїм життям, захищати свої права й інтереси, брати участь у процесі прийняття рішень. Це та сама
політика, але трішки на нижчому рівні, на студентському; це певний прототип, модель, практика
перед залученням до найвищої форми існування суспільства – політики.
Щодо останньої, то подивимось на неї зблизька. Якщо розглядати
політику в найбільш загальному вигляді, то вона може бути визначена
як соціальна діяльність, що спрямована на збереження або зміну існуючого порядку розподілу влади і власності в державно-організованому
та структурованому суспільстві (внутрішня політика) і світовій спільноті
(зовнішня політика, світова політика). Але таке пояснення аж ніяк не
допомагає нам у вирішенні поставленої проблеми. Зрозуміло, що визначень поняття «політики» існує дуже багато. Наведу найпоширеніші
з них. Платон розумів політику як «царське мистецтво» управляти всіма
іншими мистецтвами (ораторським, військовим, судовим та ін.) та вміння «охороняти всіх громадян і по можливості зробити їх кращими». Це
певним чином перекликається із завданнями студентського самоврядування, яке також має на меті удосконалити особистість та пристосувати
її до суспільства. Політику – як знання про правильне і мудре правління
розумів Н.Макіавеллі. Він зазначав, що саме студентське самоврядування дає можливість отримати ці правильні знання через роботу в колективі. М.Вебер наголошував, що політика – це лідерство державного апарату або вплив на це лідерство.
Як вже зазначалось раніше, саме студентське самоврядування має займатися формуванням лідерства
як майбутнього нації, тобто є таким собі «спонсором», джерелом.
Отже бачимо, що політика та самоврядування насправді співіснують поряд одна з одною. Самоврядування дає можливість отримати необхідний досвід для подальшої політичної діяльності. Вміння та бажання працювати, здобувати нові навички – обов’язковий компонент на шляху від самоврядування до політики. Останнє надає змогу потренуватися на практиці перед тим, як вступити до
«великої» політики. Через студентське самоврядування людина може осягнути поняття «політики»
у значенні програми дій, але таких дій, які мають принести позитивні результати. Молодь набуває
неабиякого досвіду через спілкування, працю, можливість бути частиною групи, керівником, координатором, виконавцем тощо. Такий досвід дуже важливий не лише для політичної діяльності, але й
взагалі для подальшого майбутнього людини. Також дуже важливим є те, що за певний період участі
у студентському самоврядуванні молодь може випробовувати себе у різних галузях діяльності, проаналізувати свої можливості, вдосконалюватись, вирішити чи дійсно їй подобається така діяльність,
чи варто продовжувати в подальшому цю працю. Студентське самоврядування надає змогу людині
знайти себе в багатоманітному колі можливостей та спробувати реалізуватись в обраному вимірі однієї або багатьох з цих можливостей. Саме під час такої діяльності людина усвідомлює всі плюси та
мінуси того, у чому вона бере участь, та остаточно вирішує для себе чи продовжувати політичну діяльність, чи ні. Але, як бачимо, політика та студентське самоврядування – це дві потужні сфери існування людства. Політика – це найвищий рівень, а самоврядування – підготовчий етап до нього. Між
цими поняттями дійсно «один крок». Влучно казав М. де Сервантес: «Хто був хорошим зброєносцем,
спромігся бути і хорошим губернатором»...

іспит, який сьогодні складала одна зі студенток: «Здала
в N... екзамен без напруги!
Інший варіант – «ні»! Не може викладач спілкуватися
зі студентами в соцмережах. Потрібно передати інформацію – для цього є електронна пошта, якої абсолютно
достатньо для ситуативного спілкування «викладач–
студент»; є телефон – можна зателефонувати чи просто повідомити про все необхідне на наступній парі. І
не буде знати студент, чим жив кожен з нас до того, як
почав викладати, чим живе зараз, які фільми дивиться,
яку музику слухає. Навіть сама форма запиту в усіх соцмережах майже однакова: «бажаєте додати до друзів?».
Ні, не бажаю! Хто стверджує, що це мої друзі? Це мої
студенти! У викладача також є свої захоплення, звички,
різні фотографії. Їх можна й видалити, щоб студенти не
бачили. Але навіщо? Це ж спогади, приємні миті життя. А якщо виникло бажання викласти нові фото
з відпочинку – то є абсолютно свідоме розуміння того, що їх можуть побачити всі, хто є в друзях чи
навіть будь-хто з мережі, якщо альбоми відкриті для усіх користувачів.
Хтось порадить викладачу створити окрему сторінку для спілкування зі студентами, хтось додаватиме лише старост груп, хтось утворить окрему категорію для студентів, де він є куратором... Варіантів може бути безліч.
Але може бути й по-іншому. Є викладачі з багаторічним досвідом роботи, котрі свідомо спілкуються зі студентами у соцмережах або просто додають до друзів, щоб побачити, яка талановита молодь,
чим вона живе, щоб самому йти в ногу з часом, радіти прекрасному молодому поколінню! Адже як не
крути – викладач навчає студента, а студент – викладача.
Можна бути авторитетним для студента, спілкуючись з ним в соцмережах, десь разом сходити на
цікавий мистецький захід, а можна відмовитись від Інтернет-комунікації, спілкуватись винятково
формально та не відчувати при цьому жодних незручностей і залишатись авторитетним й надалі. Не
завоюєш дешевої довіри лише тим, що додаси когось до друзів чи прагнутимеш спілкуватись більш
професіонально.
Тож право кожного, яким бути зі студентами (і якими бути студентам), адже всі ми можемо самостійно обирати: «відхилити» чи «додати» до друзів заявку в соцмережі.

Української козацької держави», майже
всі видавництва до 20-ї річниці Незалежності України видали яскраві подарункові видання поезій Шевченка,
Франка, Лесі Українки. Надзвичайно
широко були представлені матеріали
про Україну – її історію, сьогодення, мальовничі краєвиди, пам’ятки історії та
архітектури української землі.
Серед заходів Київського університету права НАН України присвячених 20-й
річниці Незалежності України, було
проведення виїзного засідання клубу
Під час виставки
книголюбів на Міжнародну книжкову
виставку-ярмарок.
Книголюби Київського університету права із задоволенням та користю відвідали це справжнє свято книги, оглянули експозиції, придбали книжки для бібліотеки університету та для своїх домашніх
бібліотек, поспілкувалися з авторами українських книжок, зокрема, із сучасними письменниками
А.Кокотюхою, І.Андрусяком, відомим психоаналітиком, доктором філософських наук Н.Хамітовим,
прослухали українські пісні, вірші українських поетів в авторському виконанні.
Однією з подій книжкової виставки стала презентація праці «Инновационные механизмы управления программами развития», серед авторів якої є Прем’єр-міністр України М.Азаров.
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сторінка рівненського інституту куп нану
Вручення дипломів випускникам
Рівненського інституту Київського
університету права НАН України
Особливо урочистим та піднесеним став для студентів Рівненського інституту Київського університету права НАН
України День Конституції. Знаменно, що
саме в цей день під величні акорди музичної
класики, що звучала в органному залі Обласної філармонії, відбулась урочиста церемонія
вручення дипломів студентам–випускникам.
Цього року диплом «бакалавра» отримали 50
савчин михайло студентів денної та 49 заочної форми навчанвасильович —
ня. З них – 24 дипломи з відзнакою.
кандидат юридичних наук,
З вітальним словом звернувся до студентів
керуючий справами
ректор КУП НАН України, професор, заРІ КУП НАНУ
служений юрист України, заступник Голови
Спілки юристів України Ю.Бошицький. Він
не лише окреслив здобутки університету в просторі правничої освіти, а й
переконливо довів життєву вартість поставлених цілей, тактики та стратегії юридичного поступу. Численні контакти з європейськими закладами вищої юридичної освіти та тісна співпраця з провідними правничими
організаціями Європи, засвідчують не лише перспективу входження у
сучасний простір правової освіти, а й дають підставу глибше осмислити

У Рівненському інститут КУП НАН України відбувся
«круглий стіл» на тему: «Судова реформа в Україні:
проблеми, реалії та перспективи»
13 травня 2011 року в рамках Днів науки відбувся «круглий стіл» на тему: «Судова реформа в Україні: проблеми, реалії та перспективи». Співорганізаторами «круглого столу» виступили: Рівненський
інститут Київського університету права НАН України, Асоціація українських правників та Аналітичний центр «Якісний вибір».
У роботі «круглого столу» взяли участь науковці, представники судових, правоохоронних та правозахисних органів, зокрема: Н.Андріанова – суддя Апеляційного суду Рівненської області у відставці, доцент Рівненського інституту КУП НАН України; М.Глотов – керівник центру права РОГО
«Комітет виборців України», адвокат; О.Зражевський – юрист АТ «УкрСиббанк», адвокат, кандидат
юридичних наук; В.Іващук – суддя Апеляційного суду Рівненської області, доцент Рівненського інституту КУП НАН України; Я.Мочкош – завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України, кандидат юридичних наук; С.Оверчук – завідувач кафедри
загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України, кандидат юридичних наук; О.Полюхович – заступник голови Апеляційного суду Рівненської області; М.Савчин –
керуючий справами Рівненського інституту КУП НАН України, кандидат юридичних наук, доцент;
І.Собіна – заступник голови Апеляційного суду Рівненської області; Л.Серватович – заступник начальника Головного управління юстиції в Рівненській області; О.Ткаченко – суддя Чернігівського
окружного адміністративного суду; О.Федорова – начальник відділу підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури Рівненської області, старший радник юстиції; Б.Шолудько – доцент
кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України.
Учасники «круглого столу» мали можливість обговорити питання стосовно новел Закону України
«Про судоустрій і статус суддів», а також змін у процесуальному законодавстві. Обговорення відбулося за такими напрямками:
– становлення судової влади в правовій державі;
– побудова судової системи за принципами спеціалізації, інстанційності і територіальності;
– позитивні і негативні сторони Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
– судовий захист прав людини;
– статус суддів та формування суддівського корпусу;
– впровадження суду присяжних в Україні;
– забезпечення доступності правосуддя;
– імплементація судової практики Європейського Суду з прав людини у вітчизняне судочинство;
– шляхи реформування судової системи.
Відкрив «круглий стіл» голова оргкомітету, завідувач кафедри РІ КУП НАН України С.Оверчук. З
привітальним словом до учасників зібрання звернувся керуючий справами РІ КУП НАН України,
кандидат юридичних наук, доцент М.Савчин, який, зокрема, окреслив найпроблемніші питання судової реформи, з акцентувавши увагу на рішеннях Європейського Суду з прав людини та їх впровадженні в національній судовій практиці. У доповіді було зроблено наголос на проблемі визначення
та трактування розумних строків розгляду судових справ. Присутні були ознайомлені з науковими
напрацюваннями Київського університету права в галузях судоустрою та судочинства.
Представниками судового корпусу (Н.Андріановою, В.Іващуком, О.Полюховичем, І.Собіним) було

«Пересопницьке Євангеліє» –
українська Першокнига
Історія українського державотворення немислима нині поза орбітою Рівненської землі. Маємо на увазі
подію, яка назавжди увійшла в багатовікову історію.
Новообраний Президент України присягнув на вірність Україні на маловідомому
тоді «Пересопницькому Євангеліє», книзі великого формату, яка обрамлена в тонкі
дубові дошки, оббиті зеленим оксамитом.
Нині стало традицією присягати на вірність Україні на «Пересопницькому Єван
геліє».
Євангеліє (від грецького – добра звістка) – частина Святого Письма – збірника книг, що утворюють Біблію (грецьке «бібліа») – книги релігійного змісту, на які
спираються єврейська та християнська віронауки.
Святе Письмо поділяється на єврейський Старий Заповіт з передхриянських часів (47 книг), грецького перекладу Сімдесятьох з ІІІ–ІІ ст. до Різдва Христового і
Новий Заповіт (27 книг), написаних апостолами про життя і вчення Ісуса Христа
упродовж другої половини І ст.
Під впливом реформації в Європі з'явилися переклади окремих частин Святого Письма на різні мови,
зрозумілі широкому загалу. Таким чином було здійснено такі переклади в Чехії, Німеччині, Польщі. Зокрема у Празі в 1517–1579 роках було надруковано 22 старозаповітні книги у перекладі білоруського ученогопросвітителя Франциска (Георгія) Скорини на руській мові під загальною назвою «Біблія Руська».
А в 1556 році у селі Дворці (можливо, село нині знаходиться у Хмельницькій області) розпочалася робота над перекладом Євангеліє на мову, подібну до тодішньої української народної мови. Але обставини
склалися так, що ця робота була завершена лише у 1561 році вже в Пересопницькому монастирі, про
який відомий дослідник історії Волині, співробітник бібліотеки університету Індіана (США) М.Бойко
писав: «Пересопниця пов. Рівне».
З 1149 року поселення Пересопниці – власність князя В'ячеслава. Але припускають, що сам монастир
був заснований у XI ст., а вже в XV ст. був переданий у повсякчасне користування князю Чарторийському,
який передав його ієзуїтам у 1630 році. Тоді ж князь самовільно віддав клеванським ієзуїтам–місіонерам
всі монастирські скарби. За цей незаконний вчинок він випросив грамоту у короля Зигмунта III, яка ви
дана була йому у Варшаві в 1630 році.
І, як зазначає доктор А.Лібацький на сторінках «Літопису Волині» (Канада, 1972 р.): «З того часу Пересопницький монастир, не маючи жодних фондів і підтримки з боку власників Пересопниці, які перейшли на католицтво, став занепадати, і від нього не залишилося жодних слідів». Нині на тому місці, в
урочищі «Пустівник», біліє невеликий кам'яний хрест, де колись процвітав монастир, в якому народилася
українська Першокнига.
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власну роль в інтеграційних
процесах.
Студентів також вітали:
керуючий справами Рівненського інституту Київського університету
права
НАН
України
М.Савчин; начальник Управління
освіти
обласної
державної адміністрації І.Вєтров;
заступник начальника Головного управління
Фото на згадку
юстиції в Рівненській області
Л.Серватович та ін.
У залі звучала органна музика, музичні вітання камерного ансамблю «Концертіно», етногурту «Дуліби», особливі овації викликав виступ Сашка Невже та Юрія Стасюка.
Попереду у студентів ще один важливий професійний крок – здобуття диплому «спеціаліста». Він теж має бути успішним.

озвучено низку проблем,
які потребують вирішення
на законодавчому рівні.
Особливе занепокоєння
викликала недосконалість
процесуального законодавства, що призвела до
перенавантаження суддів
справами. Чимало уваги
було приділено впровадженню автоматизації діловодства в суді, зокрема
удосконаленню системи
розподілу судових справ.
Гарячу дискусію викликала проблема розмежуПід час «круглого столу»
вання юрисдикції між загальними, господарськими
та адміністративними судами. Присутні адвокати (М.Глотов, О.Зражевський) вказали на низку прогалин у законодавстві щодо визначення суду, до якого слід звернутися з позовною заявою. Учасники
«круглого столу» відзначили відсутність єдиного підходу до вирішення зазначених питань у рішеннях та
ухвалах суду, що призводить до порушення єдності судової практики при розгляді однотипних справ.
На актуальних питаннях визначення підсудності справ та процесуальних строках зупинилася старший радник юстиції О.Федорова. Озвучені нею прецеденти з юридичної практики викликали активну дискусію, яка виявила схожість проблем у представників суду, прокуратури та адвокатури.
Під час дискусії було відмічено, що судова реформа 2010 року визначила нову систему судів загальної юрисдикції, викликавши протистояння судової і виконавчої влади, яке перейшло з юридичної
площини у політичну. Деструктивний характер цієї «холодної війни» вимагає термінового врегулювання основних спірних новел Закону «Про судоустрій та статус суддів». Проте, зміною окремих
норм нового Закону проблемні питання правосуддя не будуть вирішені, оскільки законотворець
припустився суттєвих помилок стосовно фундаментальних засад судоустрою та судочинства.
Визначення системи судів загальної юрисдикції, на думку кандидата юридичних наук С.Оверчука,
є неможливим до того часу, доки не буде вирішено доктринальне питання щодо принципів побудови судової системи. Тлумачення таких принципів, як: інстанційність, спеціалізація, єдність судової
системи, стали наріжним каменем судової реформи. Те, який зміст вкладається у засади судоустрою,
і визначає всю архітектуру судової влади. Спотворене розуміння принципу спеціалізації призвело
до того, що, по суті, більше немає спеціалізованих і загальних судів у сенсі статті 125 Конституції
України, а є лише суди «загальної юрисдикції», кожен зі своєю власною спеціалізацією. Такий підхід обумовив низку процесуальних проблем у здійсненні судочинства, які потребують комплексного
вирішення на законодавчому рівні. Судова реформа негативно вплинула і на реалізацію принципу
доступності правосуддя шляхом позбавлення сторін прямого доступу до Верховного Суду.
Активність учасників обговорення була дуже високою, що дозволило зробити висновки з багатьох
проблемних питань судового права. У ході обговорення учасники «круглого столу» дійшли висновку
про необхідність проведення подальшої судової реформи.
Переклали Євангеліє «з мови болгарської на мову руську» архімандрит Пересопницького монастиря
Григорій і писар М.Василевич, син протопопа з Сянока. Пересопниця тоді належала князю Чарторийському. Переклад Євангеліє був звершений зусиллями Анастасії-Параскеви, княгині ГольшанськоїЗаславської. Тривалий час рукопис був власністю Пересопницького монастиря. Як вказує дослідниця
історії Євангеліє І.Чепіга: «Ще у 1600 році в інвентарі Пересопницького монастиря серед інших церковних речей згадується і «Євангелиє... тетр писаное, атласом зеленьїм крьітое,
в нем сребра белого бляшев п'ять». Далі про пам'ятку протягом століття немає
жодних відомостей. І лише у 1701 році Пересопницьке Євангеліє було привезене
гетьманом І.Мазепою з Волині і подароване Переяславському кафедральному
собору.
На нижньому полі аркушів 2–7 унікальної книги є такий запис: «Сіє Євангеліє прислано и дано єсть от ясновельможного єго милости пана Іоанна Мазепьі,
войскь єго царского Пресветлого Величества Запорозких обоихь сторонь Днепра
гетмана и славного чина святого апостола Андрея кавалера, от престола Переяславского єпископского, которьій от егожь ктиторской милости создань, готовлень
и драгоценньїми утвари церковними украшень, при преосвященном єпископе Захарїи Корниловиче». Зазначено і дату запису – 17 квітня 1701 року.
У 1837 році О.Бодянський знайшов цю пам'ятку в бібліотеці Переяславської
духовної семінарії. З того часу Євангеліє стало предметом вивчення багатьох вчених.
Після проголошення незалежності України на шпальтах газет почало з'являтися дедалі більше матеріалів на захист української культури і, зокрема, українського слова. Відомий рівненський письменник Є.Шморгун у 1989 році нагадав про Батьківщину в якій народилася знаменита «Пересопницька Євангеліє».
14 травня 1989 року під піснеспів, у виконанні хорової академічної капели Рівненського інституту культури, спадає біле полотнище і на гранітному камені видніється зображення книги з написом: «У Пересопниці 1556–1561 рр. створено українську першокнигу «Пересопницьке Євангеліє», визначну пам'ятку
української літератури і культури». Навколо напису – український стилізований орнамент.
«Долею судилося так, що на нашій українській землі рясно стоять обеліски і пам'ятні знаки. Але то все
знаки печалі і крові. Сьогодні ми відкрили пам'ятник радості і слави нашого народу. За цією книгою,
яка на цьому обеліскові виривається з дикого каменю, стоїть наша історія, наша культура, яка творилася
століттями. Значення цієї книжки важко переоцінити. «Пересопницьке Євангеліє» благословило розвиток української культури, бо від нього беруть свій початок усі українські думи, пісні, від нього зросла свідомість народу» (Є.Шморгун).
У 2001 році Національна академія наук України, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, Інститут
української мови і Український мовно-інформаційний фонд перевидали факсимільним способом цю без
цінну пам'ятку української культури (699 сторінок з коментарями), з якою мають можливість знайомитися
читачі не лише України, а й зарубіжжя.

сторінка ужгородського інституту куп нану
ГЕРАЛЬДИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
УЖГОРОДСЬКОГО ІНСТИТУТУ
Реорганізація, що відбулася в Ужгороді у квітні цього року, призвела до створення нового регіонального
підрозділу Київського університету права – Ужгородського інституту. Новий статус регіонального підрозділу суттєво розширив функції навчального закладу.
Виникла потреба у геральдичному розпізнавальному
знаку, який буде відтворений на печатці інституту, а
також у якості титульного зображення на друкованих
Оксана Миколаївна виданнях, фірмових бланках та інших офіційних доВащук –
кументах.
директор Ужгородського
Основними вимогами при розробленні герба були,
інституту
по-перше, збереження центральної частини універсиКУП НАН України,
кандидат юридичних
тетського герба, яка відображає місію університету як
наук, доцент
осередку науки, освіти і культури, його спрямованість,
а, по-друге, привнести регіональну специфіку, котра б
вказувала на територіальне розташування інституту.
Геральдичним символом нашого міста вже кілька століть поспіль є виноград. Існують свідчення, що в Ужгороді його вирощували ще у ІІІ ст. Столові сорти винограду сюди
завезли кочові угорці в Х ст. У 1254 році сюди, на вільні землі, на запрошення угорського короля
з’їжджалися німецькі та італійські винороби. Інтенсивного розвитку виноробство в краї зазнало вже
на початку XVI ст. Саме виноградна лоза, а вірніше три золоті лози з листям і гроном, були цен-

АБІТУРІЄНТ – 2011: ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ!
Відбулося зарахування абітурієнтів до Ужгородського інституту КУП НАН України на 2011–2012
навчальний рік. Ми простежили тенденції вступної кампанії у межах Закарпатської області. Цього
року черги до приймальних комісій були значно меншими, що зумовлено низкою причин: по-перше, документи на вступ приймалися цілий місяць; по-друге, у формі експерименту працювала система
«Електронний вступ – 2011», мета якої – удосконалення процедури
подання абітурієнтами заяв до вищих навчальних закладів, зменшення черг до приймальних комісій та зменшення витрат вступників і
членів їх сімей на транспорт. І, нарешті, третя причина – природна:
цього року, школи випустили 196 тис. осіб, що на 40% менше, ніж
попереднього. Слід зазначити, що ажіотаж на ті чи інші спеціальності щороку дещо різниться, втім популярність певних напрямків залишається незмінною. Як і у попередні роки абітурієнтів найбільше
приваблювала спеціальність «Правознавство». За даними УЦОЯО у
проходженні зовнішнього незалежного оцінювання з історії (профілюючий предмет для вступу на напрям право) на Закарпатті взяло
участь 6952 випускників шкіл, що майже на 2,5 тис. більше кількості
бажаючих пройти тестування з математики.

тральним зображення герба м.Ужгорода починаючи з 1635 р. Цікавим
представляється той факт, що за радянських часів структура герба
була майже не змінена, лише колір щита було змінено на червоний.
Так, тенденція радянської влади змінювати попередні кольори на червоні далася взнаки і тут. Крім
того, додався золотий серп і молот у верхній частині
щита. Сучасний герб Ужгорода – це відновлений у
1990 р. історичний герб: на синьому полі три золоті
виноградні лози з листям та плодами, що вказує на
основне заняття мешканців міста.
Герб м. Ужгород
З метою збереження місцевої геральдичної символіки було прийнято рішення накласти золоту виноградну лозу з одним гроном на щит університетського герба та розмістити її під
назвою інституту. Напис «Ужгородський інститут» виконано срібними літерами на
темно-синьому фоні. Срібло втілює надію, правдивість і шляхетність. Цей благородний метал часто вживається в історичних гербах та емблемах Закарпатського
краю. Срібна Земля – широко вживана поетична назва Закарпаття. Сам герб Інституту виконано у традиційному для України та Закарпаття колірному сполученні:
синя барва символізує чесність, вірність і бездоганність, золото – ознака віри та
справедливості. Таке поєднання кольорів характерне для народної художньої творчості і крайової символіки.
Герб Ужгородського інституту Київського університету права НАН України – розпізнавальноправовий знак, складений відповідно до геральдичних правил, є офіційним символом Інституту та
являється знаком духовної єдності, гідності і відповідальності нашого навчального закладу.

Конкурс на одне місце в Ужгородському інституті КУП становив 2,1 особи, що, враховуючи особливості цьогорічної вступної кампанії, є абсолютно прийнятним, адже цього року загальною тенденцією для всіх вишів було збереження високого конкурсу лише для бюджетних місць. Ще однією особливістю цьогорічного вступу до Ужгородського інституту є збільшення кількості абітурієнтів з сіл.
Приємно відзначити, що кожного року в області посилюються антикорупційні заходи при проведенні вступної
кампанії. Спостереження за вступом – 2011 р. на Закарпатті
здійснювалося громадянською мережею «Опора» за підтримки програми сприяння незалежному тестуванню в Україні та
Міжнародного фонду «Відродження». На Закарпатті діяла
«гаряча лінія», на яку абітурієнти могли повідомляти про
факти порушення їхніх прав, а також можна було отримати
юридичну консультацію щодо вступу. Найбільше абітурієнтів цікавили питання про можливість вступу при сумі балів
за тестування менше 124; щодо необхідності нотаріального
посвідчення документів; щодо необхідності подання копії
приписного посвідчення тощо. За оцінкою громадянської
мережі «Опора» вступна кампанія у регіоні відбулася без порушень. Скарг про порушення прав абітурієнтів чи процедури вступу приймальною комісією Ужгородського інституту
не зафіксовано.

Робота приймальної комісії Ужгородського інституту КУП НАНУ

Пенсійна реформа не має альтернативи
Країна готується до серйозної реформи – зміни пенсійного законодавства.
Серйозний об’ємний документ потребує докладного й пильного вивчення, до
того ж, як і будь-які кардинальні зміни, викликає деякий острах як у мільйонів
нинішніх українських пенсіонерів, так і у людей, що нині працюють, але бажають знати, що на них чекає на пенсії. Щоб розібратися в ключових позиціях
пенсійної реформи, ми звернулися до кандидата юридичних наук, викладача
кафедри цивільного та трудового права КУП НАН України, депутата Закарпатської обласної ради від партії «Сильна Україна», голови постійної комісії
павло павлович
з питань регламенту, етики та адміністративно-територіального устрою
черевко –
Павла Черевка.
викладач кафедри
цивільного та трудового
Павле Павловичу, чи планує влада починати пенсійну реформу з себе? Чи
права Ужгородського
зберігається в нинішньому вигляді механізм призначення спеціальних пенсій
інституту КУП НАН
(держслужбовцям, науковцям, суддям, прокурорам, журналістам державних та
України
комунальних ЗМІ тощо)? Чи збільшується (і на скільки саме по різним категоріям) період, за який враховується заробітна плата, при визначенні спеціальних пенсій? Який коефіцієнт
заміщення (зарплати пенсією) передбачається для різних категорій спецпенсіонерів?
Передбачається встановити досить суттєві обмеження для спеціальних пенсій (народних депутатів, суддів, працівників Національного банку України, митної служби, наукових працівників, журналістів державних та комунальних засобів масової інформації тощо), зокрема їх стосуватиметься:
– встановлення максимального розміру пенсії на рівні дванадцяти прожиткових мінімумів для
осіб, які втратили працездатність;
– збільшення періоду, за який їм нараховується заробітна плата для обчислення пенсії;
– зниження максимального відсотка для визначення розміру пенсії (коефіцієнту заміщення);
– виплата спеціальних пенсій при продовженні роботи проводитиметься у розмірі трудової пенсії.
Які головні особливості пенсійної системи після реформи?
В Україні передбачено існування трирівневої пенсійної системи: солідарна система
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (I рівень); накопичувальна система
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (II рівень); система недержавного пенсійного забезпечення (III рівень). З 2004 року впроваджено солідарну систему загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування та систему недержавного пенсійного забезпечення.
Стан діючої пенсійної системи потребує невідкладного реформування. З цією метою передбачається запровадити ІІ рівень пенсійної системи – обов’язкову накопичувальну систему пенсійного
страхування та збалансувати діючу солідарну пенсійну систему.
Запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надасть можливість урізноманітнити джерела доходів майбутніх пенсіонерів і забезпечити
більш високий рівень пенсій. Водночас збалансування бюджету Пенсійного фонду та реформування
солідарної пенсійної системи надасть змогу забезпечити можливість ліквідувати існуючі проблеми
– забезпечити стовідсоткову виплату пенсій із солідарної системи та ліквідувати диспропорції в розмірах пенсій призначених у різні роки.
Як виплачуватимуть спецпенсії працюючим пенсіонерам? Чи втрачатиме працюючий пенсіонер право
на спецпенсію при зміні місця роботи (йому виплачуватимуть лише трудову)?
Виплату спеціальних пенсій (державним службовцям, науковим працівникам, депутатам, працівникам органів прокуратури та суду, органів місцевого самоврядування, журналістам) за період роботи передбачається здійснювати у розмірі трудової пенсії. Після звільнення з роботи – виплата пенсій
здійснюється у розмірах визначених спеціальними Законами.
Як саме змінюється база розрахунку надбавки за понаднормовий стаж? Якою, починаючи з 2011 року,
буде вартість одного року понаднормативного стажу при призначенні трудових пенсій та спеціальних пен-

сій? Чи буде підвищено вартість одного року стажу для жінок у зв’язку з підвищенням пенсійного віку?
Доплата за понаднормовий стаж роботи встановлюється у розмірі 1% основного розміру пенсії, але
не більше 1% мінімального розміру пенсії за віком. При обчисленні спеціальних пенсій на сьогодні
відсутнє таке поняття як «доплата за понаднормовий стаж». Ця норма залишається і після першого
січня 2011 року. Вартість одного року стажу становить 1,35%.
Чи відбудуться зміни стосовно пенсій вчителів, лікарів, працівників культури, словом – бюджетників?
На сьогоднішній день працівники бюджетної сфери мають право на призначення пенсії за вислугу
років за наявності вислуги від 25 до 30 років, незалежно від віку. Водночас через низький розмір заробітної плати (а відповідно і пенсії) переважна більшість таких працівників сьогодні продовжує працювати і після досягнення загальновстановленого пенсійного віку та отримують пенсію і заробітну
плату одночасно. Зважаючи на такі обставини, передбачається підвищити престижність роботи працівників бюджетної сфери шляхом виплати їм одноразової грошової допомоги при виході на пенсію
як державним службовцям, у розмірі десяти призначених місячних пенсій. Усі запропоновані зміни
для працівників бюджетної сфери жодним чином не стосуються вже призначених пенсій. Пенсії, що
були призначені до набрання чинності законопроектом виплачуватимуться у тих саме розмірах, без
будь-яких змін. Крім того, законопроектом збережено право на пенсію за вислугу років, тобто за наявності 25 років спеціального стажу, призначається пенсія незалежно від віку.
Загострення ситуації на ринку праці у зв’язку з підвищенням пенсійного віку та нормативного страхового стажу – це звуження можливостей працевлаштування, зростання безробіття та погіршення соціального середовища (найчастіше ці проблеми пов'язують з молоддю). Як влада вирішуватиме проблему
з працевлаштуванням?
За експертною оцінкою науковців приріст чисельності населення працездатного віку, у зв’язку з
підвищенням пенсійного віку для жінок у 2011 році може скласти до 185 тис. осіб. Тобто, враховуючи прогноз показників рівня безробіття на ринку праці у 2011 році (7,6–8,1%), суттєвого зростання
чисельності безробітного населення не має відбутися. Крім того, у цьому році ми спостерігаємо зростання економіки, яке зазвичай супроводжується створенням нових робочих місць. Це має компенсувати незначне зростання пропозицій робочої сили на ринку праці.
В умовах, коли головним довгостроковим демографічним трендом є процес старіння населення,
підвищення пенсійного віку стає абсолютно природним і найбільш адекватним заходом соціальноекономічних реформ, без яких вітчизняний ринок праці та пенсійна система мають сумнівні перспективи розвитку. По такому шляху йдуть усі країни, які стикаються з проблемою старіння населення.
Впровадження пенсійної реформи призведе до зниження добробуту пенсіонерів – зменшується (або
втрачається) можливість одночасного одержання пенсії і зарплати. Чому влада йде на цей крок, адже
чимало людей просто вимушені працювати на пенсії?
Законопроектом не передбачено будь-яких обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам,
за виключенням новопризначених спеціальних пенсій. Виплата трудових пенсій працюючим пенсіонерам здійснюватиметься у повному обсязі, незалежно від розміру отримуваної заробітної плати.
Які вимоги ставив МВФ щодо пенсійної реформи? Чи правда, що влада посилила їхні пропозиції досить жорсткими пунктами, які боляче вдарять по українцям?
Вимоги МВФ передбачали, у першу чергу, заходи, які спрямовані на зміцнення фінансового підґрунтя солідарної пенсійної системи та забезпечення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду.
Законопроектом, крім положень, запропонованим МВФ, передбачено також спрощення механізму
призначення пенсій, встановлення деяких обмежень які стосуються пенсійного забезпечення держслужбовців, членів Кабінету Міністрів і народних депутатів, а також окремих обмежень для одержувачів спеціальних пенсій.
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крок до прекрасного

Ференц (Франц) Ліст
Багатогранна творча діяльність Ліста охоплює близько 60 років. Упродовж
свого життя він створив понад 1300 творів. Витоками композиторського стилю
Ф.Ліста вважаються французька та німецька композиторські школи, а також
угорський міський музичний фольклор.
Ференц (Франц) Ліст – угорський композитор, піаніст, педагог, диригент, публіцист, представник музичного романтизму,
а також засновник угорської композиторської школи. Він був першим піаністом,
який виступав із сольними концертами, і
заслужив визнання як професіоналів, так і широкої публіки. Незважаючи на те, що жодного запису гри Ліста не існує, він вважається одним з найвпливовіших піаністів своєї епохи.
Батько Ференца Ліста, Адам Ліст служив доглядачем за
поголів'ям овець у князя Естергазі, а мати Ганна Лагер працювала
покоївкою. У жовтні 1811 р. у подружжя народився син, який став
їхньою єдиною дитиною. Участь батька в музичному формуванні
сина була винятковою. Адам Ліст рано почав навчати сина музиці,
і сам давав йому уроки. У церкві хлопчика вчили співу, а місцевий органіст – грі на органі. Після трирічних занять, Ференц у віці
восьми років вперше виступив у публічному концерті. Батько возив його до знатних вельмож, де хлопчик грав на роялі, і спромігся
викликати серед них доброзичливе ставлення.
Розуміючи, що Ференцу потрібна серйозна школа, батько везе
його до Відня навчатися грі на фортепіано у Карла Черні, який
погодився вчити хлопчика безкоштовно. Школа Черні дала Лісту
універсальність його фортепіанного мистецтва.
Після Відня у 1823 році Ліст їде до Парижа. Метою була Паризька консерваторія, але Ліста туди не прийняли, оскільки приймали
лише французів. Однак батько вирішив залишитися у Парижі, незважаючи на складне матеріальне становище. Через це доводилося
постійно організовувати виступи. Так у ранньому віці починається
професійна діяльність Ліста. У цей період Ліст починає писати музику, в основному репертуар для своїх виступів – етюди. У чотирнадцять років він написав оперу «Дон Санчо, або Замок любові»,
що навіть була поставлена в Ґранд-Опері у 1825 році.
Велика кількість його фортепіанних творів увійшла до традиційного репертуару, зокрема Угорські рапсодії, Соната сі-мінор
та два фортепіанні концерти. Також Ліст зробив численні фортепіанні транскрипції популярних сцен із опер, симфоній та пісень
Шуберта. Його окремі фортепіанні твори вважаються найвищим
проявом фортепіанної майстерності. Також він був автором великої кількості хорової, вокальної та симфонічної музики.
На початку 30-х років Ліст знайомиться з графинею Марі д'Агу,
подругою Жорж Санд. Вона захоплювалася сучасним мистецтвом.
Графиня мала деякі літературні здібності й друкувалася під псевдонімом Даніель Стерн. Творчість Жорж Санд була для неї еталоном.
Графиня д'Агу та Ліст покохали один одного. У 1835 році графиня
пішла від свого чоловіка та розірвала усілякі зв'язки зі своїм колом.
Разом з Лістом вона їде до Швейцарії.
У Швейцарії Ліст і Марі мешкали у Женеві. Ліст робить перші

нариси п'єс для збірника «Альбом мандрівника», який згодом став
«Роками мандрівок», викладає у Женевській консерваторії, іноді
їздить до Парижа з концертами. У цей час він починає надавати
своїм концертам просвітницьку тематику – грає симфонії (у своєму перекладі для фортепіано) і концерти Бетховена. Разом з Марі
він пише статтю «Про роль мистецтва і положення художника в
сучасному суспільстві».
У 1837 році, маючи вже дитину, Ліст
з дружиною їдуть до Італії. Тут вони
відвідують Рим, Неаполь, Венецію,
Флоренцію – центри мистецтва й культури. В Італії Ліст уперше в історії зіграв сольний концерт без участі інших
музикантів. Це було сміливе й зухвале
рішення, що остаточно відокремило
концертні виступи від салонних.
Ліст давно мріяв поїхати в Угорщину, однак Марі була проти цієї поїздки.
На той час в Угорщині відбулась велика повінь, і Ліст, маючи вже величезну
популярність, вважав своїм обов'язком
допомогти співвітчизникам. У такий
спосіб з Марі відбувся розрив, і до
Угорщини він виїхав сам.
Австрія й Угорщина зустріли Ліста
тріумфально. У Відні після одного з концертів до нього підійшов
Тальберг – давній його конкурент, визнавши перевагу Ліста. В
Угорщині він стає виразником патріотичного підйому нації. На
його концерти дворяни приходили в національних костюмах, підносили йому дарунки. Кошти від концертів Ліст переводив на користь потерпілих від повені.
Ліст цікавився російською музикою. Він дуже високо оцінив
музику Глінки в опері «Руслан і Людмила», зробив фортепіанну
транскрипцію «Маршу Чорномора», листувався з композиторами
«Могутньої купки». У наступні роки зв’язки з Росією не переривалися. Ліст видав збірник обраних уривків з російських опер.
У цей же час досягає кульмінації просвітницька діяльність Ліста. У свої концертні програми він включає безліч фортепіанних
творів класиків (Бетховена, Баха), власні перекладання симфоній Бетховена та Берліоза, пісень Шуберта, органних творів Баха.
За ініціативи Ліста у 1845 р. були організовані святкові заходи на
честь Бетховена в Бонні, він також вніс значні кошти для встановлення там пам'ятника геніальному композиторові.
Однак через деякий час Ліст розчаровується у своїй просвітницькій діяльності. Він зрозумів, що вона не досягає мети, а обивателеві приємніше послухати попурі з модної опери, ніж сонату
Бетховена. Активна концертна діяльність Ліста припиняється.
У 1848 році Ліст зі своєю новою подругою Кароліною оселяються у Веймарі. Цей вибір був обумовлений тим, що Лісту були
надані права керувати музичним життям міста, до того ж Веймар
був резиденцією сестри імператора Миколи І. Очевидно, Ліст сподівався через неї вплинути на імператора у справі про розлучення
з Марі.
Ліст взявся оновити репертуар оперного театру. Очевидно, після
розчарування в концертній діяльності він вирішив перенести просвітницький акцент на діяльність постановника. Тому в репертуарі

Тіциан
Тіциан (Тіциано Вечелліо) – італійський живописець епохи Ренесансу.
Він відомий своїми портретами і картинами на релігійні сюжети, зокрема
«Оплакування Христа» (1573–1577 рр.). Підняв до нових висот традиційне
для венеціанських живописців мистецтво колориту.
Народився художник у 1480 році в невеличкому містечку П'єве ді Кадоре,
що поблизу Венеції. У родині було п'ятеро дітей, Тіциан – друга дитина нотаріуса Грегоріо Вечелліо.
Розгледівши в синові справжній хист до малювання батько відправив
хлопця навчатися до майстра мозаїки Себастьяно Дзукатто. Той робив декілька мозаїк для головного собору Св.Марка. Непосидючий Тіциан перейшов від мозаїста до художника Джентілє Белліні, а згодом до його молодшого брата Джованні. Термін навчання у Джованні
Белліні невідомий, як і багато чого з раннього періоду життя Тіциана.
У майстерні Джованні Белліні він познайомився з художником і ровесником Джорджоне. Обом
випала нагода розписувати фресками стіни храмів у Венеції. Але занадто талановитий і шляхетний
Джорджоне рано пізнав успіх та визнання. Своєю майстерністю він затьмарював Тіциана, і той це
гостро на собі відчував. У їхньому дуеті Тіциан був лише помічником і «другою скрипкою». А після
передчасної смерті Джорджоне (восени 1510 року) Тіциан дописав одну з його найкращих картин
– «Венеру». Для Тіциана наставав зірковий час. Він почав пошуки свого місця в світі й у Венеції.
Джорджоне перестав бути суперником, але конкурентів не поменшало.
Відомо, що Тіциан був одружений та мав родину. Дружину звали Цецилія Сольдано. Родина мала
трьох дітей, синів Помпоніо і Хораціо, дочку Лавінію. Помпоніо виявився гульвісою, витрачав великі
гроші і довго докучав батькові та всій родині. Тіциан багато робив, аби приборкати невдалого сина,
знаходив йому посади, давав гроші. Відносини з Хораціо були спокійнішими, оскільки він як і батько був художником і допомагав йому в роботі. Але Хораціо рано помер від чуми. Втіхою була дочка
Лавінія, яка вийшовши заміж народила дочку, але при пологах померла.
Жага успіху повернула Тіциана до малих князівських дворів. Він трохи попрацював у Падуї, Феррарі та Мантуї. Але Венеція не відпускала від себе. Після від'їзду в Рим Себастьяно дель Пьомбо, що
керував майстернею померлого Джорджоне, і смерті Джованні Белліні у 1516 році, він стає офіційним художником Венеціанської Республіки, де і залишався загальновизнаним першим живописцем
до самої смерті.
Тіциан втілив у своїй творчості гуманістичні ідеали Відродження. Його життєствердне мистецтво
відрізняється багатогранністю, широтою охоплення дійсності, розкриттям глибоких драматичних
конфліктів епохи. Інтерес до пейзажу, поетичність, лірична споглядальність, тонкий колорит ріднять
ранні роботи Тіциана, так звані «Циганська мадонна» та «Христос і грішниця».
Самостійний стиль художник почав вироблятися після знайомства з творами Рафаеля і Мікеланжело. Спокійні й радісні образи його картин, таких як: «Любов земна і небесна», «Динарій кесаря»,
відзначені в цей період яскравістю почуттів. Тоді ж Тіциан написав декілька портретів «Свято Венери» (1518 р.), «Введення в храм» (1538 р.), «Венера Урбінська» (1538 р.). Ці портрети вирізнялися багатими архітектурними фонами, в які художник включав невеликі жанрові сцени і побутові деталі.
Кінець 1530-х років – час розквіту портретного мистецтва Тіциана. З дивовижною прозорливістю
зображував художник своїх сучасників, відображаючи різні, іноді суперечливі риси їх характерів: ли-
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з'являються опери Глюка, Моцарта, Бетховена, а також сучасників
– Шумана («Геновева»), Вагнера («Лоенгрін») та інших. У симфонічних програмах виконувалися твори Баха, Бетховена, Мендельсона, Берліоза, а також власні. Однак, і в цій області Ліста чекала
невдача. Публіка була незадоволена репертуаром театру, трупа й
музиканти скаржилися.
Головний підсумок веймарського періоду – напружена композиторська робота Ліста. Він упорядковує
свої начерки, закінчує та переробляє безліч
своїх творів. «Альбом мандрівника» після
великої роботи став «Роками мандрівок».
Тут же були написані фортепіанні концерти, рапсодії (в яких використані мелодії,
написані в Угорщині), соната сі-мінор,
етюди, романси, перші симфонічні поеми.
У Веймар до Ліста приїжджають молоді музиканти з усього світу, щоб одержати
від нього уроки. Згодом створюється Союз
німецьких музикантів, відомих під назвою
«веймарці», на противагу «лейпцигцям»
(до яких належали Шуман, Мендельсон,
Брамс, що сповідували більш академічні
погляди, ніж Вагнер та Ліст). Нерідко у
пресі між цими групами виникали запеклі
конфлікти.
Наприкінці 50-х надія на вінчання з Кароліною остаточно тане,
крім того, видатний музикант був розчарований нерозумінням
своєї музичної діяльності у Веймарі. У цей період помирає його
син. Як і після смерті батька, у Ліста підсилюються містичні й релігійні почуття. Разом з Кароліною вони вирішують їхати до Риму
замолювати гріхи.
На початку 60-х років Ліст і Кароліна переселяються до Риму,
але мешкають у різних будинках. Вона наполягала на тому, щоб
Ліст став ченцем, і в 1865 році він приймає малий постриг і звання абата. Творча зацікавленість Ліста зосереджується переважно в
області церковної музики: це ораторії «Св.Єлизавета», «Христос»,
чотири псалми, реквієм та угорська коронаційна меса. Крім того,
з'являється третій том «Років мандрівок», насичений філософськими мотивами. У Римі Ліст грав, але надзвичайно рідко.
У 1866 році Ліст їде до Веймару, починається так званий другий
веймарський період. Мешкав він у скромному будиночку свого
колишнього садівника. Як і раніше, до нього приїжджають молоді
музиканти – серед яких Гріг, Бородін, Зілоті.
А вже у 1875 році діяльність Ліста зосереджується переважно у
Пешті (Угорщина). Тут він був обраний президентом заснованої
Вищої школи музики. Пізніше цей заклад стане відомим як «Королівська угорська музична академія», а з 1925 року – носитиме
ім'я композитора. Ліст викладає, пише «Забуті вальси» і нові рапсодії для фортепіано, цикл «Угорські історичні портрети» (про фігури угорського визвольного руху).
Дочка видатного композитора Козима стає дружиною Вагнера
(їх син – відомий диригент Зигфрід Вагнер). Після смерті Вагнера
вона продовжувала організовувати вагнерівські фестивалі в Байройті. На одному з фестивалів у 1886 році Ліст застудився, незабаром застуда перейшла в запалення легенів. Помер композитор
31 липня 1886 року в Байройті на руках камердинера.

цемірство й підозрілість, упевненість і гідність.
У 1550-і роки характер творчості Тіциана міняється, наростає драматичний початок в його релігійних композиціях: «Мучеництво святого Лаврентія» (1555 р.), «Покладена в труну»
(1559 р.). У той же час він знову звертається до міфологічної
тематики, мотиву квітучої жіночої краси, зокрема: «Сізіф»
(1549–1550 рр.), «Даная» (1554 р.), «Венера і Адоніс» (1554 р.),
«Персей і Андромеда» (1556 р.).
У пізній період своєї творчості видатний художник досяг
вершин як у своїй мальовничій майстерності, так і в емоційнопсихологічному тлумаченні релігійних і міфологічних тем.
Життєствердна краса людського тіла, повнокров'я навколишнього світу стали провідним мотивом творів художника з
почерпнутими з античної міфології сюжетами «Венера перед
дзеркалом» (1550 р.), «Даная» (1554 р.), «Діана і Актеон» (1556
р.), «Діана і Каллісто» (1556–1559 рр.) тощо.
Манера малювання художника стає виключно вільною, композиція, форма і колір будуються за
допомогою сміливого пластичного ліплення, фарби накладаються на полотно не лише пензлем, але
і шпателем і навіть пальцями. Прозорі лесування не приховують підмальовування, а місцями оголяють зернисту фактуру полотна.
Тіциан досконало володів масляним живописом і був першим майстром, що якнайповніше використав її художні можливості. Останні його роботи відрізняються вражаючою вільною манерою
малювання. Відкриття Тіциана в області живопису – колірне ліплення форми, нюансування фарби,
дивовижне багатство колориту – справили величезне враження на майстрів подальшого часу. Важко
назвати іншого художника, окрім Тіциана, який зробив би такий великий вплив на інших творців.
Серед шанувальників таланту Тіциана імена найвидатніших живописців різних епох і країн. Його
роботи копіювалися тисячі і тисячі разів, але нікому ще не вдавалося повторити того позаземного
сяйва, що виходить від фарб з полотен Тіциана.
Крім колористичних завоювань, не менш важливим виявився досвід Тіциана у розвитку міфологічного жанру, пейзажу і портрета. Він був найбільшим портретистом свого часу, а його портрети на
багато століть стали еталоном для наслідувань і захоплень. Ним створено понад сотню портретів:
прекрасні жінки, горді і допитливі чоловіки, дожі, інквізитори, герцоги, імператори, королі. Королів
було багато – а Тіциан був один.
В образах, створених майстром, поєднуються крихка інтимність, бравурна урочистість, тонка поезія і буденна реальність, трагізм та ідеальність в характеристиці персонажів. Тіциан прожив майже
сто років, але і в останні дні свого довгого життя він зберігав ясність розуму та гостроту зору. Поховали видатного художника у церкві Санта Марії Глоріозі деї Фрарі.
Життя Тіциана приваблювало багатьох. Його талант і фінансовий успіх зачіпали. Про нього писав
скандальний приятель П'єтро Аретіно (1492–1556 рр.) у листах і оповіданнях про живописців. Але
пов'язаний з майстром грошовими інтересами, більше ховав, ніж висвітлював. Дещо знав про Тіциана і Джорджо Вазарі (1511–1574 рр.), що подав біографію майстра в своїх «Життєписах». Але Вазарі
знав не все і не в повному обсязі. Третім історіографом був Лодовіко Дольче (1508–1568 рр.). Однак
білих плям у його життєписах не поменшало, а багато чого залишилося невідомим.

крок до прекрасного

Барви закарпаття
на полотнах В.сірка
Віктор Сірко

віктор сірко –
заслужений художник
України

Важкий і тернистий шлях у мистецтво кожного художника. Мрії та погляди на життя, відвертість, щире співчуття, народжують у душах читачів
велику шану та любов до історії людства. Глибокий потяг до створення особистого світосприйняття нашого буденного, образного творення. Духовність
творця розвивається щоденною молитвою великому мистецтву, якою володіє
людська свідомість. Безумовно вагомі доробки зростають на здобутках молодих художників, і чим глибше ми вивчаємо спадщину віків, тим краще розуміємо
неймовірну по красі мелодію часу, хвилюючу вічність мудрих філософських творінь.

Джерело творчості
Мальовниче село Ужанської долини Невицьке, що розкинулось у підніжжя старовинного замку,
завжди збуджувало творчу уяву митця. Сюди часто навідувались, зокрема, відомі майстри Закарпаття
Й.Бокшай, З.Шолтес, А.Кашшай та багато інших. Саме в Невицькому краї відбулося становлення та
творчий розквіт багатогранного таланту молодого Закарпатського художника Віктора Сіркa.
Свою творчу діяльність Віктор
розпочав ще у дитинстві — прислуховуючись до порад батька,
аналізуючи етюди відомих майстрів та навчаючись у студії Образотворчого мистецтва. Його першим учителем був З.Баконія.
У період навчання (1980–1985
рр.) в Ужгородському художньому
училищі брав участь у загальних, а
після в обласних виставках. Працював на Львівському художньорекламному комбінаті, де поряд
наполегливо займався живописом.
З 1994 по 1998 рік він стає автором п’яти персональних виставок
в Ужгороді і двох у Словаччині «Татранські краєвиди». А в 1999 році
автор виїжджає до Чехії, де за ініціативою та допомогою українських
меценатів створює персональну
виставку в залах творчого центру
«Сhagall» у м.Острава, після якої
виставляється в містах Їглава, Прага, Новий Їчін, про що свідчать відгуки у пресі, де автор звітується і як
митець, і як особистість. Адже добре відома істина наголошує: «Без
особистості, мистецтва не буває».
Віктор лишається вірним собі,
своїм поглядам на світ загалом, та
мистецький світ зокрема. Представлені полотна художника доводять: йому властиве індивідуальне
відчуття форми та динаміки. Композиційне вирішення як правило
вражає ясністю, оптимізмом та
присутньою іскрою тепла і світла.
І цим, насамперед, приваблюють
його пейзажі та натюрморти. Вони
далекі від кричущої нав’язливості
та модерністського надриву, де
і відчувається власна мистецька
культура художника та інтелігентна стриманість образів. І кожна
створена та осмислена картина є
поштовхом до іншого образу.
Багато з полотен Віктора знаходиться у власних та приватних

Дубенський замок
Дубенський замок розташований
на мисі біля річки Іква в районному
центрі Дубно Рівненської області.
Нині державний історико-культурний
заповідник міста Дубно.
Замок був побудований Костянтином
Івановичем Острозьким на місці
давньоруського укріплення в 1492 році.
Він складався з дерев'яних частоколів
на земляних валах, які зсередини були
забудовані дерев'яними будинками.
Це мало ряд недоліків, у першу чергу
оборонного характеру. Такі укріплення
легко спалити або просто зруйнувати. Власне, пожежі і змусили князя Костянтина перебудувати
фортецю.
На початку XVII століття замок перебудував Януш Острозький у стилі пізнього ренесансу. Він
добудував ще два бастіони з кам'яними вежами. За весь період існування – замок жодного разу не
був захоплений незважаючи на спроби татар, козаків, російських і шведських військ. У кінці XVIII
століття, коли в Дубно почалися ярмарки, замок став вже палацовим комплексом. Для цього сюди
прибув архітектор римської школи Генріх Іттар. Він кардинально перебудував замок і палац. Тепер
замковий комплекс складається з трьох палаців: надбрамного корпусу – XV ст., Палацу князів
Острозьких – XVI ст., Палацу князів Любомирських – XVIII ст.
В'їзна брама на територію замку, обрамлена величним ренесансним порталом складеним з великих
блоків світлого піщанника, прикрашає герб родини Острозьких. Надбрамну вежу неодноразово
перебудовували, останній раз у тридцятих роках XX століття, раніше вона мала купольний дах. Коли
готувалися до реставраційних робіт, у нижньому ярусі корпусу знайшли фрагменти стін з каменю — характерні для XV століття. У корпусі всього три яруси, що йдуть під землю на глибину до
десяти метрів. Там були каземати, що слугували приміщенням для надвірної хоругви.
В основу герба було покладено зображення Георгія Победоносця. У правому куті – зображення
вершника з мечем. Це герб «Погоня», від польського «Pogoń» – «Витязь», який у свій час був державним
гербом Великого князівства Литовського, його вводили в геральдичні композиції магнати, які мали
походження від великокняжого роду.

колекціях Європи, США, Канади.
А це вже про дещо говорить. Хоча
підводити остаточні підсумки авторові зарано. Він у пошуках нових відкриттів, без яких справжнє
мистецтво неможливе.
29 червня 2011 року в Київському
університеті права НАН України,
у рамках проекту «Інтелектуальна
власність в Україні – перлини живопису для студентської молоді»,
започаткованого у 2007 році Київським університетом права НАН
України та Міжнародним центром
правових проблем інтелектуальної
У холі університету під час виставки-презентації
власності при Інституті держави
і права ім.В.М.Корецького НАН
України, відбулась презентація
персональної виставки творів Закарпатського художника В.Сірка
«Барви Закарпаття».
У вітальному слові ректор КУП
НАН України, заслужений юрист
України, заступник Голови Союзу юристів України, професор
Ю.Бошицький сердечно привітав
усіх присутніх з відкриттям виставки та зазначив, що цей проект створено для студентів-правознавців
та всіх тих, хто цікавиться мистецьким життям нашого суспільГості виставки охоче висловлювали свої враження
ства. Він має інформаційний та
духовно-збагачувальний характер
і спрямований на залучення студентської молоді до перлин сучасного українського мистецтва,
сприяє поглибленню духовності
студентської молоді, її ерудиції та
професійних практичних знань.
У холі університету – студенти,
гості виставки та всі охочі мали
нагоду побачити прекрасні твори живопису з краєвидами нашої
Батьківщини на полотнах майстра
пензля В.Сірка.
Віктор Сірко народився в
с.Невицьке Ужгородського райоФото на згадку
ну Закарпатської області, працює
в галузі станкового живопису в
жанрах: натюрморт, пейзаж, архітектурний пейзаж. Художник тонко відчуває та передає красу і неповторну своєрідність Закарпаття. Його роботи невибагливі, вони дихають свіжістю, безпосередністю,
у них поєднані щедрість, почуття кольору, багатство та гармонійність кольорів. Перегорніть альбоми
з картинами художника і ви відчуєте високу гармонію природи, яка виражена в мистецтві.
Гостями виставки були відомі правознавці, науковці, представники різних організацій у сфері інтелектуальної власності, митці, представники дипломатичних та іноземних місій в Україні, а саме:
В.Гамов – голова Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України; К.Куберт – третій секретар Посольства Росії в Україні; М.Рябець – голова ради Фонду сприяння демократичним виборам, заслужений юрист України; А.Веренвальд – консультант по
міжнародному праву з Мюнхену, професор.
Символічним є те, що 29 червня в університеті відбувалась і церемонія вручення дипломів понад
п’ятистам випускникам КУП НАН України освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «бакалавр». Випускники та їхні батьки з різних куточків України, а також відвідувачі та поважні гості виставки розглядали представлені роботи з особливою увагою, емоційним піднесенням, активно ділилися враженнями від побаченого і висловлювали багато добрих побажань організаторам заходу та
художнику. У кожному творінні митця відчувається любов: так гармонійно поєднуються на папері
фарби і світло. І гості це відчували.
Колектив Київського університету права НАН України висловлює щиру подяку ректору КУП
НАН України, професору Ю.Бошицькому та художнику В.Сірку за відчуття естетичної насолоди від
спілкування з чудовими творами талановитого майстра.

Інші знаки («Острога», зірка та
пі��������������������������������������
вмісяць, і перехрещена стріла у півколі) увійшли до герба Острозьких через
шлюбні зв'язки з іншими благородними сім'ями.
Так знак «Острога» був складений з
двох гербів – «Огоньчик» (зі стрілою у
вигляді веселки золотого кольору) та
«Леліва» (золота зірка з півмісяцем, повернутим догори на голубому тлі), що
символізує зорю перемоги над мусульманською експансією. У нижньому
полі зображена хрестоподібна перекреслена стріла, яка виходить з півкола. Поєднання «Огоньчика» і «Лелів»
зображувалося на давніх дубенських
печатках. Ці ж елементи зображені і на нинішньому гербі міста. Про їх тлумачення можна говорити
умовно, як про символ набожності княжої родини.
Замок захищений оборонним ровом, досить глибоким – який, при необхідності, заповнювався
водами річки Ікви. З боку міста замок укріплений гронверком, який складається з двох 60-градусних
бастіонів системи Вобана XVII століття. В'їзні ворота розташовані в триповерховому надбрамному
корпусі XV століття, який повністю втратив свій первинний вигляд внаслідок численних перебудов.
У XVI столітті замок охороняли 73 гармати, вироблені в замковій ливарній майстерні. Три з них
зараз знаходяться на території замку. Також на території замку знаходяться два палаци. У південній
частині – палац Острозьких: свого часу в палаці зберігалися архіви княжих династій. У північній –
палац Любомирських.
Особливістю південно-східної частини замку є палацовий флігель кінця XVI – початку XVII століття. Спочатку, можливо, цей флігель був одноповерховим. Будинок мав ґонтову покрівлю. Нинішній вигляд палац набув у кінці XVIII століття, коли добудували другий поверх. Тут зберігалися архіви
князів Острозьких, Заславських, Любомирських, Сангушків, а також скарби місцевої шляхти.
Під замком знаходились множинні підземні ходи, куди ховалися запаси провіанту та води, а також
місцеві жителі. У підземеллях сиро і темно, лише місцями є підсвічування.
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книжкова полицЯ

США, Техас
Заборонена енциклопедія «Британіка», оскільки вона містить
рецепт для приготування пива в домашніх умовах.
США, Вашингтон
Протизаконно робити вигляд, що твої батьки заможні.
США, Західна Вірджинія
Тварин, вбитих на дорозі в результаті аварії, дозволяється
забирати з собою та готувати на вечерю.
США, Сіетл
Жінки, які сидять без подушки на колінах у чоловіків в
громадському транспорті, можуть бути ув’язнені на один рік.
США, Пенсільванія
Не можна ловити рибу за будь-яку частину тіла, окрім рота.
Спеціальний указ про чистоту забороняє домогосподаркам
ховати бруд та пил під килим у своєму домі.

Мала енциклопедія приватного
права
/ За заг. ред. проф.
Ю.Л.Бошицького. – К.: Київський
університет права НАН України,
«Кондор», 2011. – 362 с.

Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні.
Монографія / Ю.Л.Бошицький,
І.І.Ващинець. – К.: Вид-во
Європейського університету, 2011.
– 295 с.
Монографія присвячена дослідженню актуальних питань теоретичного та практичного характеру,
пов'язаних з цивільно-правовою
охороною творів образотворчого
мистецтва в Україні. У роботі досліджуються діючі нормативно-правові
акти, судова практика, вітчизняна та зарубіжна юридична
література, законодавство іноземних держав та країн ЄС.
У монографії розглянута правова основа авторськоправової охорони окремих видів творів образотворчого
мистецтва, авторські права художників, розпорядження
майновими авторськими правами тощо. Досліджено
питання захисту авторських прав, зокрема проблеми
кримінально-правової, адміністративно-правової та
цивільно-правової охорони авторських прав художників.
У додатках до монографії містяться нормативно-правові
акти, що регулюють питання охорони творів образотворчого мистецтва в Україні.
Монографія розрахована на науковців, аспірантів,
магістрів, юристів-практиків та всіх, хто цікавиться правом інтелектуальної власності.
Актуальні проблеми правотворення
в сучасній Україні: Збірник матеріалів
ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький, О.В.Чернецька та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. –
299 с.
«Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»: Збірник
матеріалів ХІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції.
У збірнику матеріалів XII Всеукраїнської науковопрактичної конференції опубліковано наукові статті та
тези, присвячені теоретичним і практичним проблемам
сучасного стану правотворення в Україні.
У теоретичних дослідженнях науковців розглядається
широкий спектр проблем сучасного правотворення у
сфері конституційного, адміністративного, фінансового,
цивільно-правового, кримінально-правового та інших
галузей законодавства.
Збірник матеріалів конференції присвячений 20-й річниці незалежності України та розрахований на науковців,
викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів та всіх,
хто цікавиться проблемами сучасного стану та подальшого розвитку правотворення України.
Часопис Київського університету
права. — 2011. — № 2. — 350 с.
Вийшов друком другий номер
журналу за 2011 р. «Часопис Київського університету права».
У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління,
адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Часопис
інформує також про події наукового життя, подає рецензії
наукових праць та підручників з юридичної тематики.
Видання стане у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам і студентам.

США, Нью-Йорк
Наявність у вітринах
заборонено.

По горизонталі:
5. У Стародавньому Римі – молодша службова особа (помічник консула, кримінальний слідчий, казначей). 6. Одна з найбільших протестантських течій у християнстві, заснована на
лютеранстві та кальвінізмі, що заперечує більшість релігійних
обрядів і визнає хрещення тільки в дорослому віці, оскільки
особливе значення надається особистій вірі. 10. «Садити за …»
– садити до в’язниці, ув’язнювати. 11. Документ, яким визначають типи, розміри, норми і технічні умови на продукцію певної
галузі промисловості або підприємства. 12. Сховище грошей,
золота, коштовностей та інших матеріальних цінностей ханів,
царів, великих та удільних князів, монастирів. 13. Виборна
посадова особа, яка керує роботою колегіального органу державної влади чи суду, колегіального органу управління підприємством, установою, організацією, об’єднанням громадян. 15.
Скидка (знижка) з ціни товару у зв’язку з достроковою оплатою за нього або через нижчу його якість порівняно з умовами
угоди. 17. Почуття роздратування, гніву, досади. 19. За народним повір’ям – жінка, яка, знаючись з нечистою силою, завдає
людям шкоди. 20. Той, хто перебуває в ув’язненні, під вартою.
21. Держава в Південно-Західній частині Африки, столиця якої
м.Луанда. 22. Поширення завідомо неправдивої інформації, що
ганьбить особу потерпілого. 24. Психологічна реакція організму людини на несприятливі впливи, до яких належать загроза,
небезпека, образа, інформаційне перевантаження, необхідність
оперативного прийняття рішення в умовах дефіциту інформації чи ризику тощо. 28. Адміністративно-судова установа, що
керувала окремою галуззю центрального та обласного управління Росії в XVI–XVII ст. 29. Військова частина, військовий
підрозділ (команда, окремий військовослужбовець), призначені
для охорони і супроводження військовополонених, а також тих,
що перебувають під слідством та судом, засуджених військовим
трибуналом військовослужбовців, арештованих у дисциплінарному порядку солдатів (матросів). 34. У Стародавній Греції
– вільне населення полісів, яке мало громадянські права. 35.
Юридична особа, що надає позику під заставу рухомого майна.
36. Офіційно визначена стабільна розцінка на товари або визначений розмір оплати за той чи інший вид праці, послуги. 37.
Умовний сигнал, що сповіщає про небезпеку, про битву чи бій.
38. Місце (установа, будівля) відбування покарання, пов’язане
з ізоляцією засудженого від суспільства.
По вертикалі:
1. Сукупність вищих моральних принципів, якими людина керується у своїй громадській та особистій поведінці. 2. Судовий
урядовець у Польщі, Великому князівстві Литовському та Україні (до ХІХ ст.). 3. Чоловік стосовно до своїх дітей. 4. Держава
у Східній і Центральній Азії. 5. У римському приватному праві
– піклувальник майна осіб, які самі не спроможні управляти
ним, або майна, яке тимчасово не має власника. 7. Людина, що
забула минуле, відмовилася від національних традицій, втратила моральні орієнтири, цінності, зв'язок зі своїм народом. 8.
Відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого
дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно впродовж робочого дня без поважних причин. 9. Столиця Хорватії. 14. Загальний розпорядчий адміністративний акт у системі
законодавства УСРР у 1919-1937 рр. 16. Статутне об’єднання
промислових, транспортних і торговельних підприємств, наукових організацій, транспорту, банків тощо на основі повної
фінансової залежності від одного або групи підприємств. 17.
Категорія громадян, які перебувають на військовому обліку
і призиваються в разі необхідності. 18. У цивільному праві
– грошова сума або інша майнова цінність, яка передається
однією стороною договору другій у рахунок майбутніх платежів. 23. Задум, намір, план, що не має точного обґрунтування
(ірон.). 25. Порушення анатомічної цілісності тканин чи органів та їхніх функцій під дією факторів зовнішнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних, психічних). 26. Шокуюча
поведінка, що суперечить прийнятим у суспільстві правовим,
моральним, соціальним та іншим нормам, зазвичай розглядається більшістю в суспільстві, як непорядна, недостойна чи
нерозумна. 27. Земельне володіння у Росії кінця XV – початку
XVIII ст., яке держава надавала дворянам за несення військової і державної служби. 30. Збірник законів Візантії, виданий
у першій половині VIII ст. 31. Договір, за яким одна сторона
зобов’язується під свою відповідальність виконувати завдання
іншої сторони – певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. 32. Той, хто перебуває у спорідненості з ким-небудь. 33. Вид звернення органу
державної влади, народних депутатів України, уповноважених
посадових і службових осіб, громадян або їх об’єднань відповідно до законодавчо встановленої процедури до органів державної влади, їх посадових осіб з вимогою дати у визначений
строк необхідну інформацію.

По горизонталі: 5. Квестор. 6. Баптизм. 10. Грати. 11. Нормаль. 12. Казна. 13.
Голова. 15. Декорт. 17. Злоба. 19. Відьма. 20. В’язень. 21. Ангола. 22. Наклеп. 24.
Стрес. 28. Приказ. 29. Конвой. 34. Демос. 35. Ломбард. 36. Такса. 37. Тривога. 38.
В’язниця.
По вертикалі: 1. Честь. 2. Возний. 3. Батько. 4. Китай. 5. Куратор. 7. Манкурт. 8.
Прогул. 9. Загреб. 14. Обіжник. 16. Концерн. 17. Запас. 18. Аванс. 23. Прожект.
25. Травма. 26. Епатаж. 27. Помістя. 30. Еклога. 31. Підряд. 32. Родич. 33.
Запит.

У виданні розкриваються основні
поняття та категорії приватного
права, яке має більш як двотисячолітню історію. Понятійний та термінологічний апарат систематизований за алфавітним принципом,
основну увагу приділено теоретико-правовим дефініціям
цивільного, цивільно-процесуального, сімейного та житлового права, а також іншим галузям приватного права.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, адвокатів, нотаріусів,
підприємців, працівників правозастосовних та правоохоронних органів держави.

оголених

манекенів

США, Канзас
Всі коти зобов’язані носити по три дзвіночки для попередження
птахів про свою появу.
США, Урбана
Чудовиськам за законом заборонено заходити у межі міста.
США, Кентуккі
За законом людина вважається тверезою, допоки вона
тримається на ногах.

Видатні юристи — лауреати
нобелівської премії
ШОН МАКБРАЙД (1904–1988 рр.)
Ірландський юрист та політичний діяч, народився у Парижі.
Навчався в ієзуїстській школі Св.Людовіка, де оволодів французькою мовою. У 1917 році Шон Макбрайд вступив до
Ірландської республіканської армії (ІРА). Незважаючи на молодий вік, він брав участь у війні проти Англії.
У 1926 році Шон Макбрайд одружився з ірландкою Каталіною Бал-фол, у подружжя народились донька і син. Перебуваючи у підпіллі, Макбрайд отримав юридичну освіту в Дубліні та
розпочав самостійну адвокатську практику. Він швидко завоював репутацію найкращого адвоката Дубліна і став старшим радником.
На початку Другої світової війни ірландський уряд оголосив про нейтралітет
Ірландії, але члени ІРА відмовились від нейтралітету та оголосили підтримку Гітлеру в боротьбі проти Англії. Ірландський уряд провів численні арешти без дотримання будь-яких формальностей. І, хоча Макбрайд вже не був членом ІРА,
він захищав терористів, засуджених до страти та домігся відміни цього рішення
у Верховному Суді.
Після Другої світової війни Макбрайд заснував Республіканську партію, що
перемогла на виборах та утворила коаліційний уряд, в якому Макбрайд став Міністром закордонних справ, зігравши важливу роль у прийнятті Європейської
конвенції з прав людини. З тих пір Шон Макбрайд багато часу та енергії присвячує правам людини у світі. Його було обрано головою Міжнародної організації
«Міжнародна амністія», і цю посаду він займав майже чотирнадцять років. Пізніше був обраний членом Міжнародного бюро миру та головою його виконавчого
комітету.
У 1973 р. Макбрайд став комісаром ООН по Намібії, територію якої займала
Південно-Африканська республіка, і, виконуючи свої обов’язки, домігся рішення про незалежність Намібії. У 1974 році Макбрайд разом із Ейсаку Сато був нагороджений Нобелівською премією миру – за створення механізмів спостереження
над дотриманням прав людини.
У 80-ті роки Макбрайд був головою Комісії з міжнародних зв’язків Організації
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), головою Комісії по розгляду порушень міжнародного права з боку Ізраїлю під час ізраїльськоліванського конфлікту.
ЛУЇ РЕНО (1843–1907 рр.)
Французький юрист Луї Рено народився у містечку Отен у
Франції. Після закінчення ліцею Луї вступив до Отенського коледжу, згодом – до Діжонського університету, де отримав ступінь
бакалавра літератури. Після семи років навчання у Паризькому
університеті, він отримує докторську ступінь та запрошення викладати кримінальне право на юридичному факультеті цього ж
університету. Через рік йому запропонували стати професором
міжнародного права. Згодом Луї Рено завоював широку популярність блискучими лекціями.
Рено стає одним з найвагоміших спеціалістів з міжнародного права у Франції, його запрошують в якості консультанта з юридичних питань у Міністерство
закордонних справ. Рено неодноразово представляв Францію на міжнародних
конференціях з питань транспорту, військової авіації, морських справ, кредитів.
За визначні заслуги у 1903 році Рено був удостоєний титулу надзвичайного і повноважного посла.
Глибоке знання міжнародного права надало йому можливість працювати на
Гаагських мирних конференціях 1899 та 1907 рр., брати участь у дискусіях з морських питань, працювати в комітетах з визначення прав нейтральних держав під
час морських воєн та застосування Женевської конвенції до морських битв.
В якості члена Міжнародного третейського суду в Гаазі Рено користувався надзвичайним авторитетом, тому йому довелося розглядати більше «резонансних
справ», ніж будь-кому іншому.
Після отримання у 1907 р. Нобелівської премії Рено продовжував займатися
науковою роботою, викладати в університеті та брати участь у засіданнях Міжнародного третейського суду в Гаазі.
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