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“Kultúra – Európske dimenzie” 

 

Ваші магніфіценції, декани, високоповажності, 
шановні дами та панове, 
шановні колеги та коліжанки! 
 
 З великою повагою і вдячністю я прийняв рішення Вченої ради 
Київського університету права про присвоєння  звання “почесний 
доктор” (Doctor. Honoris Causa) 
 

Надання почесті і нагороди, яку мені присвоїв університет 
високо ціную і вважаю це  надзвичайною подією у моєму житті.  
 
 Людина, це створіння не тільки матеріальне, але й духовне. 
Якраз  людська  свобода і творче мислення та  захист істини це ті 
фактори, яких підтримка і розвиток  на основі освіти, науки та 
дослідження  поряд з утворенням ініціативи і відповідальності 
можуть стати основою для кращого і більш гуманного XXI. віку.  
 
 Освіта  - це шлях до пошуку істини, прийняття істини, 
переживання істини. Коли Європа  цінувала науку, тоді будувала 
вільні інститути, університети, розвивалася  в економічному і 
соціальному прогресі. Всякий раз, коли  їх закривала, приходили 
темні часи.  
  
 Освіта та культура впливають на все - політику, право, 
економіку, відносини між людьми. У разі їх дефіциту, відчуваємо це 
скрізь. Якщо на даний час вони активні, приносять свої плоди. Таким 
чином, культура та освіта справді ключ до майбутнього не тільки для 
України і Європи, але і для всього світу. 
  

Спільна Європи є синонімом відкритості. Справжня відкритість 
починається з відкриття мислення і серця, розуму та честі. Тому 
необхідно, щоб європейський вимір сучасної України проявлявся 
через думки, а це творче мислення і конкурентоздатність, але й 
відкритість серця, яка говорить про солідарність, соціальне відчуття і 
відповідальність. 



 
Для того, щоб вищі учбові заклади стали справжнім центром 

ваги, ще має бути зроблено багато роботи. Системні заходи та 
збільшення ресурсів це легший шлях, ніж зміна мислення, ставлення 
чи прийнята практику. Інститути та університети в Україні 
переживають серйозні майнові і законодавчі зміни, які створили 
рамки етапів розвитку. Ці рамки етапів розвитку випливають 
особливо з Болонського процесу, який виходить за межі ЄС і стали 
по-справжньому загальноєвропейським процесом. Знання і культура 
через виховання  і навчання передаються з покоління в покоління. 
Кожне суспільство, це особливе партнерство між тими, хто були тут, 
між нами і тими, хто прийде після нас. І що ми залишимо нашим 
нащадкам, крім матеріальної спадщини, це перш за все, свідомість, 
совість, знання. Тому, насправді, освіта нам дуже потрібна.  

 
Я щиро дякую вам за дорогоцінну нагороду. Я бажаю всім вам 

та Університету взаєморозуміння, сили і ентузіазм для творчого 
розвитку освіти - на службі людського пізнання. 

 
 


