НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

СПІЛЬНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

З жовтня 2011 року реалізується спільна магістерська програма Київського
університету права НАН Украины та Варненського вільного університету
ім. Черноризця Храбра (Varna Free University, Болгарія) Студенти КУП
НАНУ спеціальностей «Міжнародне право» та «Правознавство» мають
унікальну можливість взяти участь у цій програмі. Тривалість навчання �
один рік. Отриманий досвід навчання за кордоном надасть можливість студентам застосовувати навички та знання в подальшому навчанні в КУП
НАНУ та отримати два дипломи українського та європейського зразків.
Магістерська програма спрямована на підготовку магістрів за напрямком: право, міжнародне право і міжнародні відносини та інші близькі
спеціальності, після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Було створено в 2012 році на базі відділення міжнародного права, що функціонувало в
складі Київського університету права НАНУ з 2007 року. Створення факультету міжнародних
відносин було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародного
права та міжнародних відносин різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до державних
стандартів, здатних діяти в ринкових умовах. Факультет міжнародних відносин здійснює
підготовку фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю міжнародне право, за різними
освітньо-кваліфікаційними рівнями. На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі
навчальний процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів забезпечують провідні фахівці
в галузі міжнародного права, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін. Накопичений
досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і
міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром
підготовки національних кадрів у сфері міжнародного права та міжнародних відносин.
МЕТА ФАКУЛЬТЕТУ

Забезпечити глибоке ітворче вивчення студентами навчальних дисциплін угалузях міжнародного,
європейського права та захиступрав людини,вільне володіння державною та іноземними мовами й
практикою перекладу для виконання завдань іобов’язків інноваційного характеру;
Ознайомити студентів з найкращими творчими здобутками провідних вчених,
допомогти здобути практичні навички дослідницької професійної діяльності;
Навчити студентів прийомам роботи в міжнародних судових інституціях, зокрема в
Європейському суді з прав людини, міжнародних арбітражах, Міжнародному суді ООН та
спеціальному органі по вирішенню спорів в рамках СОТ;
Створення умов для практичної реалізації програм щодо відродження та поширення
історичних традицій міжнародного права;
Інтернаціоналізація освіти.

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.
Кафедра іноземних мов.
Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін.
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ПРАКТИКА

Факультет міжнародних відносин успішно співпрацює, на основі договору про співпрацю,
з Міністерством юстиції України. Так, студенти мають змогу проходити практику у Департаменті міжнародного правового співробітництва та Секретаріаті урядового уповноваженого у справах європейського суду з прав людини.

