11 грудня 2015 р. відбулося урочисте засідання вченої ради Київського
університету права (КУП) НАН України з нагоди 20-річчя від часу
заснування закладу. На заході були присутні високоповажні гості – народні
депутати, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів
України, Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки
України, провідні науковці, судді, представники дипломатичних місій та
міжнародних організацій, Почесні доктори Київського університету права НАН
України, а також делегації Батумського державного університету ім. Шота
Руставелі (Грузія), Тбіліського університету ім. Давида Агмашенебелі (Грузія),
Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра (Болгарія),
Академічного співтовариства ім. Михайла Балудянського (Словаччина).
У своєму вітальному слові ректор КУП НАН України кандидат юридичних
наук, професор Ю. Бошицький зазначив, що історія університету бере початок
12 грудня 1995 р., коли відбулася державна реєстрація Вищої школи права при
Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2000 р. заклад
отримав нинішню назву й відтоді безпосередньо підпорядковується
Національній академії наук України.
Привітали університет із ювілеєм і представники Національної академії
наук України – віце-президент НАН України академік С. Пирожков та
академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, член
Президії НАН України академік В. Смолій.
Нині КУП НАН України посідає гідне серед профільних вищих
навчальних закладів України та є одним із провідних у своїй галузі. Зокрема,
університет удостоєно почесного звання «Лідер сучасної освіти». КУП НАН
України є також Лауреатом І ступеня в номінації «Інновації у діяльності
вищого навчального закладу з інтеграції в європейський освітній і науковий
простір». За період з 2005 по 2015 рр. університет нагороджено шістьма
золотими, однією срібною та трьома бронзовими медалями на міжнародних
виставках «Сучасна освіта в Україні» та «Освіта і кар’єра». Упродовж останніх
п’яти років КУП НАН України здобув 7 гран-прі у різних номінаціях.
Викладачі університету постійно працюють над підвищенням якості
освіти, яку здобувають їхні студенти: запроваджують сучасні технології
організації освітнього процесу, запозичують інноваційний досвід провідних
зарубіжних вищих навчальних закладів. КУП НАН України має також
модернізовану матеріально-технічну базу. Із нагоди 20-річчя КУП НАН
України колектив закладу було відзначено Подякою Прем’єр-міністра України,
а співробітників нагороджено Почесними грамотами Президії НАН України,
Грамотами Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,
Подяками Голови Конституційного Суду України, Грамотами Союзу юристів
України, Почесними грамотами, Грамотами та Подяками Київського
університету права НАН України.

Додатково про досягнення КУП НАН України за 20-річну історію його
існування дивіться в сюжетах телеканалів «UA: Перший», УТР та BUSINESS:
http://g.ua/N12C, http://g.ua/N12M, http://g.ua/N12W (Урочисте засідання Вченої
ради КУП НАН України з нагоди 20-річного ювілею закладу // Національна
академія наук України (http://g.ua/N12t). – 2015. – 15.12).

