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Одним із напрямків міжнародної співпраці у 
галузі цивілістики є читання лекцій. На запрошення 
факультету права і адміністрації Зеленогурського 
університету проф. О.І. Харитонова протягом 39 
листопада 2017 року прочитала польською мовою 
30 годин лекцій з права України. 

На прохання керівництва факультету до цьо-
го курсу були включені теми: «Укладання цивіль-
них договорів», «Торгове право», «Сімейне право», 
«Спадкове право». Специфіка викладу матеріалу 
зумовлювалася тим, що перелічені теми мали бути 
прочитані студентам різних спеціалізацій (як пра-
вової, так і адміністраційної), різних курсів (2, 3, 
4) та відділень (денного і заочного). Відповідно до 
навчального плану прочитані лекції мали «устано-
вочнооглядовий» характер і були розраховані на 
те, що відповідні теми будуть розглядатися на по-
глибленому рівні у травнічервні 2018 року.

Під час перебування у Зеленій Гурі професо-
рів О.І. Харитонової та Є.О. Харитонова обговорю-
валися також перспективи співпраці факультету 
права і адміністрації Зеленогурського університе-
ту та факультету цивільної і господарської юстиції 
Національного університету «ОЮА». Відбулися зу-

стрічі та бесіди з цього питання з деканом факуль-
тету професором Богуславом Банашеком, а також 
обговорення низки практичних питань співпраці з 
продеканом професором Богданом Шлюсажем та 
продеканом доктором права Пьотром Мисяком. 
Досягнуті попередні домовленості про видання 
польською мовою навчального посібника з курсу 
Основ цивільного права України, співпрацю у нау-
ковій сфері та входження польських колег до редко-
легії «Часопису цивілістики» тощо. Прийнято також 
рішення про розробку договору про співпрацю між 
нашими факультетами.

З метою пошуку підтримки Почесним 
Консулом України в Зеленій Гурі ініціатив у галу-
зі співробітництва між факультетами, видання 
навчальної літератури, налагодження стосунків 
з українською громадою Зеленої Гури відбувся 
також візит гостей до консульства України, в про-
цесі якого було обговорено низку питань такого 
співробітництва.

Загалом початок співпраці виявився резуль-
тативним, цікавим і корисним для обох сторін. 
Маємо надію на продовження тривалих стосунків 
між нашими факультетами.
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