
Наукова хроніка 

 

Під час конференції в Нішському університеті 

На пленарному засіданні були виголошені доповіді «Можливості та перешкоди гармонізації 
національного права та права ЄС» (проф. P. Вукадінович, Чорногорія); «Правовий статус 
Косова» (проф., д-р М.Гейстінгер, Зальцбург); «Цивільне право Сербії та ЄС» (проф. 
М.Васильєвіч, Белград); «Трудове право Республіки Сербія та гармонізація з правом ЄС» 
(проф., д-р В. Попович, Бана Луці); «Європейська автономія університету» (проф., д-р В.Века, 
Зальцбург); «Закон Республіки Македонія: процес гармонізації з правом ЄС» (проф., д-р 
Т.Камематієв, Скогіє); «Міжнародні стандарти в кримінальному праві» (проф., д-р Н.Матовскі. 
Скогіє); «Європейські стандарти у сфері захисту та на допомогу адвоката» (проф., д-р 
М.Симович, Бана Луці); «Нові тенденції розвитку європейського приватного права» (проф., д-р 
Д. Ніколич, Новий сад); «Стандарти ЄС у сфері медіа» (проф. д-р М. Ротт, Зальцбург); «Застава у 
цивільному праві Сербії та Хорватії» (проф., др. Е. Куик, Реці). 3 доповіддю стосовно аспектів 
співвідношення національного права та права ЄС виступила проф. С.В. Бобровник. 

Після пленарного засідання відбулась дискусія стосовно взаємодії різноманітних систем 
права в рамках ЄС. Промовці наголошували на неприйнятності автоматичної рецепції права ЄС 
до національного та необхідності доцільної рецепції, яка б, з одного боку, врахувала міжнародні 
європейські стандарти, а з іншої зберігали національні традиції національного права. Наукова 
дискусія транслювалась по телебаченню, де були представлені вузи, представники яких стали 
учасниками дискусії. 

Ольга Ігорівна Харченко, завідувач відділу 
культмасової та спортивної роботи Київського 
університету права НАН України 

ФОРУМ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРАВА 
НАН УКРАЇНИ 

29 травня 2009 р. в Києві під егідою Міністерства юстиції України відбувся Форум молодих 
юристів України. Урочисте відкриття Форуму розпочалося в Міністерстві юстиції України. Мета 
заходу - формування активної позиції нового покоління юристів, узгодження та консолідація їх 
зусиль в утвердженні високої ролі професії юриста, координація діяльності молодих юристів, 
пов'язаної зі здійсненням правоосвітньої та правовиховної роботи. 
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Друга, і без сумніву, основна частина Форуму була проведена в Київському університеті права 
HAH України. 

Робота Форуму молодих юристів України у стінах Київського університету права HAH 
України проходила за наступними напрямами: засідання Координаційної ради молодих юристів 
України, проведення майстер-класів провідними юристами-практиками, підведення підсумків 
Форуму, неформальне спілкування. 

Рівнятися на кращих у професії - універсальний приклад професійного зростання. На 
засіданні Координаційної ради були присутні молоді юристи з різних областей та міст України. 
Відкриваючи засідання вітальним словом, ректор університету, професор Юрій Бошицький 
зазначив, що сьогодні особливої актуальності набуває питання підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів юридичної сфери, майбутніх юристів, уособленням яких є учасники Форуму. 
Усвідомлюючи необхідність якісно нового підходу до формування нового покоління правників, 
Київський університет права HAH України основною метою підготовки майбутніх фахівців у 
сфері права визначає, не лише формування фахових знавців у сфері юриспруденції, а й підготовку 
соціально-адаптованого, високодуховного та освіченого правника, який зможе бути мобільним на 
європейському ринку праці. 

Під час засідання обговорювалися питання проблем недостатньої правової освіти серед 
населення в різних регіонах країни, підготовка і підвищення кваліфікації юридичних кадрів, 
вивчення та аналіз нормативно-правових актів, зокрема, що стосуються молоді, їх 
конституційних прав та гарантій. У всіх цих напрямах Координаційна рада молодих юристів 
України очікує дієвої участі наших молодих правників. 

Під час перерви учасники Форуму із задоволенням зробили невеличку екскурсію 
університетом. Із зацікавленістю дізналися про діяльність, досягнення і перспективи розвитку 
Київського університету права HAH України, відвідали науково-навчальну бібліотеку, 
ознайомились з новими виданнями та підручниками викладачів університету 

У подальшій роботі Засідання були проведені два майстер-класи відомих юристів-
практиків, а саме: Юрія Зайцева - урядового уповноваженого у справах Європейського Суду з 
прав людини та Ірини Назарової - адвоката. Під час майстер-класів учасники Форуму змогли 
отримати відповіді від професіоналів на питання, які найбільш турбували молодих фахівців у 
своїй юридичній практиці. 

На завершення роботи Форуму молодих юристів Київський університет права HAH України 
організував урочистий прийом для всіх учасників. 

 
Міністр юстиції М. Оніщук, ректор КУП HAH України Ю. Бошицький,  
Голова Координаційної ради молодих юристів В. Бігун під час відкриття форуму 
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На згадку про форум у Київському університеті права НАН України 

Під звуки класичної музики, що лунали у виконанні чудового скрипічного квартету, молоді 
юристи мали можливість познайомитись один з одним та поділитися враженнями про Форум. 

Сподіваємось, що Форум молодих юристів України стане тим важливим громадсько-
професійним середовищем, де закладається міцний фундамент нинішнього та майбутнього 
української юридичної професії. 

В'ячеслав Степанович Бігун, кандидат юридичних 
наук, доцент Київського університету права НАН 
України, відповідальний секретар Міжнародного 
часопису «Проблема філософії права» 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В УКРАЇНІ: ВИХІД ЧАСОПИСУ «ПРОБЛЕМИ 
ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» 

В українському право- і державознавстві зростає інтерес до філософії права. Його 
відображенням і водночас форумом наукового спілкування в сфері елегантної юриспруденції є 
Міжнародний часопис «Проблеми філософії права», черговий том1 якого побачив світ. 

3-поміж більш як 30 публікацій часопису - статті відомих в Україні та світі дослідників 
філософії права та соціальної філософії. Відкриває том праця провідного філософа сучасності 
Юргена Хабермаса «Кантіанський проект конституціоналізації міжнародного права: чи є в ньому 
майбутнє?», а також аналіз статті та піднятих у ній ідей професора С.I. Максимова («Кантівський 
проект правового суспільства і нові демократ»). У своїй праці Хабермас пояснює кантіанський 
проект «космополітичного правопорядку» і оцінює перспективи модифікованого космополітизму 
в світлі історії міжнародного права. Він обґрунтовує переваги проекту конституціоналізації 
міжнародного права у порівнянні з конкуруючими проектами домінування грубої сили над
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