ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА
ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ВПЕРШЕ ЗДІЙСНЮЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 293 “МІЖНАРОДНЕ ПРАВО”
Навчання студентів здійснюватиметься в рамках освітньо-професійної
програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Родзинкою освітньо-професійної програми є вибіркові спеціалізації:
“Муніципальна дипломатія”;
“Правове регулювання міжнародних економічних відносин”.
Мета
освітньої
програми:
підготовка
висококваліфікованих,
самостійних, відповідальних, творчих фахівців у галузі міжнародного права,
здатних до конкурентної професійної юридичної діяльності.
Цілі навчання – підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають
поглиблені знання з міжнародного публічного, приватного та європейського
права і належну кваліфікацію для юридичного аналізу міжнародних відносин
та ефективної роботи в міжнародному оточенні.
Тип диплому та обсяг освітньої програми: диплом бакалавра,
одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Мова викладання: українська.
Мови спеціалізації: основна – англійська, друга – французька або
німецька (у перспективі можуть бути: польска, турецька).
Базові дисципліни:
міжнародне право (публічне);
міжнародне приватне право;
право Європейського Союзу;
міжнародні відносини та світова політика;
пара дипломатія;
порівняльне конституційне право;
муніципальне право.
Поглиблений розвиток фахових компетентностей
здійснюватиметься за допомогою:
Центру “Дипломатично-протокольна служба”;
Інформаційно-аналітичний центру;
Центру перекладу у сфері міжнародних відносин та права;
Юридичної клініки “Астрея”;
Комп’ютерних класів з найсучаснішим обладнанням та програмним
забезпеченням.

Наші партнери
Міністерство закордонних справ України;
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України;
Київська міська рада;
Вільнюський
університет
(Литва);
Європейський
гуманітарний
університет (Литва);
Університет
Костянтина
Філософа у Нітрі (Словаччина);
Університет
Естремадура
(Іспанія);
Сілезький
університет
в
Катовіцах (Польща);
Академія імені Яна Длугоша в
Ченстохові (Польща);
Університет Острави (Чехія);
Університет Париж – Сорбонна (Франція);
Лісабонський університет (Португалія) та інші.
Працевлаштування випускників
Випускники спеціальності 293 “Міжнародне право” завдяки здобутим
знанням, навичкам та вмінням у рамках спеціалізації “Муніципальна
дипломатія”, якої ще немає в жодному українському виші, та спеціалізації
“Правове регулювання міжнародних економічних відносин”, яка передбачає
навчання студентів з врахуванням специфіки функціонування вітчизняних
органів місцевого самоврядування в умовах співпраці із закордонними
партнерами, матимуть змогу працевлаштовуватися:
в органи місцевого самоврядування (міські, районні та обласні ради),
громадські організації, благодійні
фонди, у приватні структури, які
здійснюють
діяльність
у
сфері
міжнародних
відносин
та
міжнародного
права
(відділи,
управління, департаменти з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції та міжнародної співпраці,
спільні підприємства і підприємства з
іноземним капіталом, представництва
транснаціональних корпорацій тощо), у міжнародні міжурядові та
неурядові організації (зокрема, на посади асистента, координатора
програм, помічника керівника, референта і т. п.);
в органи державної влади, в організації та юридичні фірми різних видів
діяльності та форм власності (зокрема, на такі первинні посади, як
помічник, секретар, виконавець чи розпорядник в органах виконавчої,

представницької та судової влади; помічник керівника організації /
установи; референт, помічник адвоката, політика, нотаріуса; аташе,
віце-консул, дипломатичний агент тощо).
Випускники володітимуть інтегральною компетентністю, яка включає:
спроможність здійснювати юридичний аналіз питань правового
характеру у сфері міжнародних відносин та відносин з іноземними
суб’єктами, що передбачає застосування механізмів міжнародноправового регулювання і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов;
здатність високо кваліфіковано розв’язувати спеціалізовані задачі
та практичні проблеми, ускладнені певними сучасними викликами.
У рамках спеціалізації “Муніципальна дипломатія”
студенти набувають знань, навичок та умінь для:
визначення оптимальної позиції органів місцевого самоврядування в
контексті зовнішньополітичної доктрини держави;
підготовки роз’яснень, пояснювальних записок та обґрунтувань у сфері
міжнародного права та міжнародних відносин;
застосовування міжнародно-правової термінології з урахуванням
специфіки роботи в органах місцевого самоврядування;
здійснення різних видів робіт з інформацією іноземною мовою.
У рамках спеціалізації
“Правове регулювання міжнародних економічних відносин”
студенти набувають знань, навичок та умінь для:
ведення професійної дискусії з міжнародно-правових і загально юридичних
питань у сфері міжнародних економічних відносин, з питань захисту
навколишнього середовища та приватноправових відносин, ускладнених
іноземними суб’єктами;
участі в переговорному процесі, пов’язаному з регулюванням міжнародних
приватно-правових відносин з питань інвестування, фінансування,
міжнародних перевезень та зовнішньоекономічної діяльності в рамках
колективної роботи фахівців різних спеціальностей.
Інформаційне та навчально - методичне забезпечення
✓ Унікальні
можливості
технічної бази (Інтерактивні дошки
SMART Board, Прикладне програмне
забезпечення:
WindowsXP,
MicrosoftOffice
2007,
SMARTBoardNotebook, InternetExplorer,
MicrosoftOffice, EsetNod 32 Enterprise,
DERIVEforWindows,
VisualStudioExpressEdition,
Moodle,
MathCAD, Statgraph, Eureka, GRAN1,
GRAN3D).
✓ Бібліотечні
електронні

ресурси, електронні наукові видання, електронні навчальні курси із
можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи, хмарні
сервіси Microsoft.
Науково-педагогічні працівники
кафедри міжнародних відносин та міжнародного права
є керівниками міжнародних наукових асоціацій,
запрошеними викладачами університетів Західної та
Східної Європи, співпрацюють з науковими
установами Австрії, Естонії, Іспанії, Литви,
Німеччини, США, Хорватії, Чехії, беруть участь в
міжнародних конференціях, пройшли стажування в
міжнародних урядових та неурядових організаціях
(НАТО, Рада Європи, ООН, IREX, ABACEELI,
Проект «Громадянська освіта»).
Неформальні гасла
освітньо-професійної програми:
Через практику - в науку, через науку - в
освіту!
Відродити громадський дух і демократичні настрої!
Знайди себе, живи впевнено та щасливо!
Любімо Україну, працюймо на славу нащадків!
Жити - значить мислити!
Де згода – там перемога!

