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Презентовано колективну монографію «Актуальні проблеми 

сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки 

Польща)» науковців Київського університету права НАН України та 

Гданського університету 

Відбулася презентація спільного видання науковців Київського 

університету права (КУП) НАН України та Гданського університету 

(Республіка Польща) – колективної монографії «Актуальні проблеми сучасного 

конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща)» (Національна 

академія наук України). 

Працю присвячено як спільним, так і притаманним окремо Україні й 

Республіці Польща проблемам розвитку конституціоналізму на сучасному 

етапі. Книга стала результатом кількарічної наукової співпраці між 

університетами. 

Нове видання було презентовано в обох країнах. 
 

 
 

Уперше книгу представили наприкінці березня 2018 р. у м. Гданськ, на базі 

Гданського університету. До делегації від КУП НАН України, очолюваної його 

ректором професором Ю. Бошицьким, ввійшли: виконувач обов’язків 

завідувача кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін 

доктор юридичних наук, професор Н. Кудерська, професор кафедри 

загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін кандидат історичних 

наук В. Іванов, доцент кафедри галузевих правових наук кандидат юридичних 

наук О. Рассомахіна, а також  партнери університету – директор спеціалізованої 

школи № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. 

Києва С. Нетецька та заступник голови Української антипіратської асоціації 

С. Нетецький. 

А вже 10 квітня 2018 р. монографію було презентовано у стінах КУП НАН 

України. З нагоди заходу до Києва прибула делегація з Польщі на чолі з 

завідувачем кафедри конституційного права та політичних інститутів 

факультету права й адміністрування Гданського університету доктором, 

професором А. Шмітом. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3936
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3936


У презентації взяли участь провідні науковці обох університетів, 

представники Національної академії наук України та Національної академії 

правових наук України, провідні юристи, освітяни різних навчальних закладів, 

аспіранти та студенти. 

Захід було організовано у формі пленарного засідання, котре пройшло на 

високому організаційному й науково-технічному рівні. 

Першим до присутніх звернувся ректор КУП НАН України професор 

Ю. Бошицький, який привітав наукову спільноту з виданням монографії та 

зазначив, що такі спільні наукові видання дають змогу почути один одного, йти 

вперед у науковому пізнанні й розв’язанні нагальних завдань. 

Із вітальними словами також виступили: завідувач кафедри 

конституційного права та політичних інститутів факультету права й 

адміністрування Гданського університету доктор, професор А. Шміт, заступник 

директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 

академік НАН України О. Скрипнюк, заслужений юрист України О. Петік, 

завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій 

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії 

правових наук України, головний науковий співробітник Г. Андрощук, 

директор спеціалізованої школи № 47 Печерського району м. Києва 

С. Нетецька, Президент культурно-мистецького благодійного фонду «Київ-

Класік» доктор філософії, професор Є. Басалаєва, український юрист, суддя 

Конституційного Суду України у відставці В. Кампо, а також професори 

кафедри конституційного права та політичних інститутів факультету права й 

адміністрування Гданського університету А. Ритель-Варзоха й А. Гайда. 

Слід зазначити, що під час презентації університети домовилися про 

продовження роботи над наступними колективними монографіями, а про також 

проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій. 

 


