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Звіт декана  

Факультету права та міжнародних відносин  

за період 2016 - 2021 рр. 

 

ФПМВ створено в липні 2016 року. 

Підготовка студентів на факультеті здійснюється за трьома 

спеціальностями – “Право”, “Міжнародне право” та “Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії” в рамках освітніх рівнів – “Бакалавр” 

та “Магістр”.  

Належну підготовку бакалаврів та магістрів забезпечують 

високопрофесійні та досвідчені викладачі трьох кафедр: 

- кафедри публічного та приватного права; 

- кафедри міжнародних відносин та міжнародного права; 

- кафедри іноземних мов. 

Чільне місце в підготовці юристів займає юридична клініка “Астрея” та 

центри компетентностей:  

1. Центр практичної юриспруденції. 

2. Центр бізнес-права. 

3. Центр місцевого самоврядування. 

4. Центр юридичної деонтології. 

5. Інформаційно-аналітичний центр. 

6. Центр “Дипломатично-протокольна служба”. 

7. Центр перекладу.  

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 52-х викладачів, з 

яких 12 докторів наук та професорів, 28 кандидатів наук, з яких 21 доцент.  

За час свого п’ятирічного існування Факультет майже стовідсотково 

забезпечував набір студентів за ліцензійним обсягом на всі спеціальності, 

передбачені освітніми програмами.  

Кількість студентів Факультету права та міжнародних відносин на 01 

вересня 2021 року складає 607 осіб, з них 539 - денного відділення, 68 – заочного. 

Рис. 1. Студенти бакалаврату ФПМВ в 2016 – 2021 рр.  
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У порівнянні з 2020 р. кількість студентів у 2021 р. зросла на 6,3% (зокрема 

за рахунок збільшення ліцензійного обсягу до 30 осіб у двох групах ОП 

«Міжнародні відносини»). 

Рис.2 Студенти бакалаврату ФПМВ 1 курсу в 2017 - 2021 рр. 

 

 

Рис.3 Студенти магістратури ФПМВ в 2016 т- 2021 рр.. 
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У цьому році на ФПМВ вступили 133 першокурсники, з яких 108 дівчат і 

всього 25 хлопців. Зазначимо, що киян серед студентів першокурсників – 33. На 

Факультеті навчаються студенти, які представляють 23 області України. 

Студенти Факультету беруть активну участь у громадському житті 

Університету, Києва та України, виявляють лідерство і патріотизм. 

 

Кафедри публічного та приватного права  

Спеціальність “Право” ФПМВ серед абітурієнтів з року у рік залишається 

популярною: 

2017 рік - заяв 833, місць 50 (претендентів на місце – 16), зараховано 43 

(недобір - 7), вступний середній бал – 159,33. 

2018 рік - заяв 876, місць 50 (претендентів на місце – 17), зараховано 50, 

вступний середній бал – 165,56. 

2019 рік - заяв 1021, місць 50 (претендентів на місце – 20), зараховано 50, 

вступний середній бал – 166,87. 

2020 рік - заяв 1010, місць 50 (претендентів на місце – 20), зараховано 50, 

вступний середній бал – 171,16. 

2021рік - заяв 964 (претендентів на місце – 20), зараховано 49. 

 

Наукова робота кафедри публічного та приватного права 

Напрям роботи 2016 2017 2018 2019 2020 

Подані заявки на ґранти - - 1 1 1 

Закордонні публікації - 1 2 2 4 
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Навчально-методична робота кафедри 

Соціально-гуманітарна робота кафедри 

Рейтинг кафедри «Лідер року» 

Статті професорсько-

викладацького складу 

кафедри в видання, що 

входять до Scopus Web of 

Science 

- - 1 2 8 

Монографії 1 1 2 2 4 

Фахові статті 3 3 14 18 22 

Тези доповідей 6 9 15 17 27 

Міжнародна академічна 

мобільність 

- - 1 2 4 

Наукова робота 

студентів 

10 10 25 38 42 

Робота наукових гуртків 2 1 1 1 1 

Захист дисертацій - - 1 2 - 

Видання підручників - - 1 1 2 

Види 2016 2017 2018 2019 2020 

Заходи в центрах 

компетентностей  

- 2 4 12 18 

Наповнення/сертифікація 

ЕНК 

0/0 2/2 6/3 14/6 49/8 

Якісний склад кафедри 14 штатних: 

д.ю.н. 2 

к.ю.н. 9 

ін.       3 

(сумісників 4) 

13 

3 

7 

3 

(6) 

11 

3 

6 

3 

(11) 

10 

3 

4 

3 

(11) 

12: 

5 

5 

2 

(11) 

Заходи 2016 2017 2018 2019 2020 

Навчально-виховні 7 8 12 16 10 

Соціально-гуманітарні 4 4 5 8 9 

Профорієнтаційні 

заходи 

2 2 5 9 7 

Показники «Лідер року» 2017 2017 2018 2019 2020 

Найвищий бал 70 149 254 237 352 

Середній бал 57 75 151 144 258 

Найнижчий бал 44 0 48 51 163 
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За 5 років діяльності кафедра ППП дещо покращила показники в окремих 

позиціях, з-за чого ввійшла в минулому році в десятку кращих. 

 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

Кафедра МВМП створена в липні 2016 року.  

Штатними співробітниками є 3 доктори наук, 11 доцентів, 2 старших 

викладачі. На кафедрі працює Надзвичайний і Повноважний Посланник першого 

класу, професор, с.н.с., д.і.н., О.Г.Цвєтков. 

Кафедра є випусковою для спеціальності “Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії” (освітні програми першого та 

другого рівнів “Суспільні комунікації”, “Регіональні студії”), “Міжнародне 

право” (освітня програма першого рівня). Освітня програма першого рівня 

“Міжнародне право” була відкрита 2018 року. ОП “Регіональні студії” та 

“Суспільні комунікації” першого рівня успішно акредитовані у червні 2021 р.  

Освітні програми першого та другого рівнів “Суспільні комунікації”, 

“Регіональні студії”, освітня програма першого рівня “Міжнародне право” з року 

у рік залишаються серед абітурієнтів популярними, що підтверджується 

нижченаведеною статистикою. 

Освітня програма “Суспільні комунікації”: 

2017 рік – заяв 604, місць 25 (претендентів на місце – 24,16), зараховано 25, 

вступний середній бал – 168,01. 

2018 рік – заяв 497, місць  25 (претендентів на місце – 19,88), зараховано - 

25, вступний середній бал – 180,36. 

2019 рік – заяв 531, місць 25 (претендентів на місце – 21,24), зараховано - 

25, вступний середній бал – 183,29. 

2020 рік – заяв 678, місць 25 (претендентів на місце – 27,12), зараховано 24, 

вступний середній бал – 183,17. 

2021 рік - заяв 650, місць 30 (претендентів на місце – 21,67), зараховано 30, 

вступний середній бал – 182,82. 

Освітня програма “Регіональні студії”: 

2017 рік – заяв 374, місць 25, (претендентів на місце – 14,96), зараховано  

25, вступний середній бал – 168,26. 

2018 рік – заяв 336, місць 25 (претендентів на місце – 13,44), зараховано - 

24, вступний середній бал – 173,17. 

2019 рік – заяв 345, місць 25 (претендентів на місце – 13,8), зараховано - 

25, вступний середній бал – 166,23. 

2020 рік – 398 заяв, місць 25 (претендентів на місце – 15,92), зараховано 25, 

вступний середній бал – 182,28. 

2021 рік - заяв 372, місць 30  (претендентів на місце – 12,40), зараховано – 

30, вступний середній бал – 181,67. 
 

Рейтинг кафедри серед 

інших в Університеті 

    10 
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Спеціальність «Міжнародне право» 

2018 рік – заяв – 301, місць – 25, у т. ч. бюджетних – 0, зараховано – 25, 

вступний середній бал –  170; 

2019 рік – заяв – 381, місць – 25, у т. ч. бюджетних – 5 (претендентів на 

місце – 15), зараховано – 25, вступний середній бал – 172; 

2020 рік – заяв – 543, місць – 25, у т. ч. бюджетних – 5 (претендентів на 

місце – 21), зараховано – 25, вступний середній бал – 174; 

2021 рік – заяв – 472, місць – 25, у т. ч бюджетних – 5 (претендентів на 

місце – 18), зараховано – 25, вступний середній бал – 177. 

 

На кафедрі діє два центри компетентностей:  

1. Дипломатично-протокольна служба. 

2. Інформаційно-аналітичний центр. 

У центрах проводяться практичні заняття з навчальних дисциплін, які є 

складовими зазначених освітніх програм. Центри укомплектовані необхідним 

обладнанням: комп’ютери (стаціонарні + ноутбук), принтер, відеокамера, 

аудіоколонки, комплект столового приладдя. Створено необхідне дидактичне 

забезпечення, як традиційне (карти, портрети, цитати і т.п. на паперових носіях, 

елементи державної символіки України та країн світу), так і електронне (база 

даних документальних відеоматеріалів та база даних  міжнародно-правових актів 

та актів національного законодавства, що регулюють дипломатичну діяльність).  

Загалом на освітніх програмах навчається понад 260 студентів. За час 

роботи кафедри 12 студентів різних освітніх програм навчалися за програмами 

академічної мобільності в університетах Литви та Польщі. 

В 2018 р. була ліцензована освітня програма 293 “Міжнародне право”. 

Здобувачі освіти мають можливість проходити практику в Міністерстві 

закордонних справ, Міністерстві культури та інформаційної політики, 

Національному інституті стратегічних досліджень, різних підрозділах Київської 

міської державної адміністрації, Українському національному інформаційному 

агентстві “Укрінформ”, ГО “Громадське телебачення”, Міжнародному відділі 

Головного територіального управління юстиції у м. Києві, аналітичних центрах, 

бюро перекладу та інших установах і організаціях. 

Наукова робота на кафедрі здійснюється відповідно до індивідуальних 

наукових тем досліджень. 

Проведено конференції: 

- Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини 

(регіональна); 

- Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права (за 

міжнародної участі). 

Також проведено три круглих столи та ряд інших наукових і науково-

практичних заходів. 

З 2018 року проводяться щорічні студентські наукові конференції, 

присвячені актуальним проблемам міжнародних відносин. 

Кафедра започаткувала випуск збірника “Міжнародні студії викладачів та 

студентів”. 
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Викладачі кафедри підготували призерок Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за спеціальністю “Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії”: у 2018-2021 рокахи ІІ місце посіли О. Гондюл, 

О. Шахова, Т. Чабанюк. 

Студентка 3-го курсу ОП “Міжнародне право”, Надія Матківська, у ІІ 

семестрі 2020 – 2021 н.р. проходила навчання за академічною мобільністю в 

Європейському гуманітарному університеті.  

На Факультеті 25 травня 2021 р. вперше відбувся Міжнародний 

студентський круглий стіл “Внутрішнє і зовнішнє, “свій” і “чужий”, національне 

та міжнародне: проблеми розуміння права в сучасних умовах”. Участь у 

круглому столі взяли 43 студенти із 7 університетів.  

Студенти 1-го курсу спеціальності 293 “Міжнародне право” — Купецька 

Вероніка і Прачун Богдан 24 квітня 2021 р. взяли участь у Всеукраїнських 

судових змаганнях “National Moot Court Competition on International Humanitarian 

Law”, організованих осередком ELSA Kharkiv. 

Студентки ФПМВ II-го курсу спеціальності “Міжнародне право”, 

Ткаченко Катерина, Тропешко Анна, Трохимчук Дарина, Халабузар Еліна, 

Якіменко Олександра, Літвінова Валерія, Бажинова Анна, Матківська Надія, 10 

грудня 2020 р взяли участь у Перших Всеукраїнських змаганнях з Європейської 

Соціальної Хартії.  

 

Кафедра іноземних мов 

Навчально-методична робота: 

Щорічно оновлювалися робочі навчальні програми, розроблено РНП 

нових дисциплін, розроблено програми перекладацької  практики для студентів 

4-го курсу за новими навчальними планами (МВСК). 

Проводилася перекладацька практика зі студентами факультету за новими 

програмами (4 курс МВСК, 2 та 1 семестри). Розширено номенклатуру баз 

практики.  

Розроблено матеріали семестрових іспитів та державної атестації тестової 

форми у системі Мудл, всі екзамени у мовах дистанційної форми навчання 

проводилися в системі Мудл. 

Усі ЕНК навчальних дисциплін розроблено, налаштовано журнали оцінок, 

апробовано в навчальному процесі, сертифіковано ЕНК відповідно до плану 

сертифікації (Кушевська Н.М., Качур І.І., Шкарбан І.В., Гродський І.Я., Бондар 

О.Ю., Павлюк Р.О. та інші).  

Діє Центр перекладу (Коромисел М.В.)  

Наукова робота:  

Реалізація індивідуальних наукових тем кафедри, публікація результатів 

теоретичних досліджень у вигляді наукових статей у фахових виданнях та 

виданнях, що індексовано в базі Копернікус (Ольшанський Д.В., Шкарбан І.В., 

Гродський І.Я., Браткова О.І., Павленко Н.О., Бондар О.Ю., Книшевицька Л.В., 

Кисельова І.І. та інші). 
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Опубліковано результати наукових досліджень у виданнях, що входять до 

наукометричних баз Скопус та ВОС (Солдатова Л.П.) 

Захищені дисертаційні дослідження (Федорчук І.В., Бойко Г.А.).  

Тривають дисертаційні дослідження (Гродський І.Я., Бондар О.Ю., 

Браткова О.І., Мовчан Д.Р.). 

Організаційна робота: 

На постійній основі проводиться робота на підготовчому відділенні 

(Покотило П.Г., Остропальченко Ю.В., Кушевська Н.М., Качур І.І. та інші). 

Щорічно працюють Курси англійської мови з підготовки до вступу в 

магістратуру та складання ЗНО з англійської мови, у тому числі в он-лайн формі 

(березень-травень 2021 р. Заверуха Ю.Г., Кушевська Н.М.). 

Здійснюється переклад паперової та електронної документації, участь в 

комісії з перекладу дипломів, додатків до дипломів (Остропальченко Ю.В., 

Книшевицька Л.В.). 

Щорічно проводиться 1-й тур Всеукраїнської студентської олімпіади з 

англійської мови. 

Стажування викладачів відповідно до графіку стажування (фаховий 

модуль). Стажування викладачів за іншими модулями, участь у вебінарах та 

інших заходах підвищення кваліфікації.  

Щорічно участь в роботі предметної комісії (вступ в магістратуру, екзамен 

з іноземної мови). Допомога у роботі приймальної комісії, наборі абітурієнтів.  

Організація і проведення міжнародних заходів, проведення міжнародної 

он-лайн конференції з навчальним закладом Індії (Солдатова Л.П., спільно з 

Історико-філософським факультетом)  

 

Cтудентська життєдіяльність та самоврядування 

 

Студенти ФПМВ входили до складу: 

- Української асоціації студентів та представляли Університет на ХІІІ 

Генеральній асамблеї студентів України та Всеукраїнських форумах 

студентського самоврядування;  

- Студентської Ради при Міністерстві інформаційної політики України, 

виступають експертами НАЗЯВО (Національної агенції з забезпечення якості 

вищої освіти), а випускниця Факультету Ангеліна Івашкевич входить до складу 

Галузевої експертної Ради НАЗЯВО з галузі знань 08 «Право»; 

- обиралися на посаду Президента Студентського Парламенту 

Університету Грінченка;  

- постійно очолюють Комітет правової та зовнішньої політики в 

Студентському Парламенті Університету Грінченка.  

11 Студентів Факультету є випускниками Міжнародної академії лідерства 

(International Servant Leadership Academy) та Української Академії Лідерства. 

Студенти Факультету входять до керівного складу міжнародних організацій, 

метою яких є  реалізація лідерського та професійного потенціалу молоді шляхом 

міжкультурного обміну (AIESEC), є учасниками проекту Британської Ради Active 
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Citizens Ukraine (Активні Громадяни), беруть участь у Глобальних лідерських 

самітах та Форумах нових політичних лідерів. 

Студенти Факультету: 

- входять до складу організацій діяльність яких спрямована на поширення 

европейських цінностей та розвиток міжнародної співпраці, а саме: ГО 

«Пан’європейський Союз України; ВГМО «Європейська молодь України», The 

European Democracy Youth Network (EDYN) - Молодіжна мережа європейської 

демократії;  організацій, які популяризують українську культуру в світі та 

сприяють становленню в громадах українських культурних цінностей (ГО 

«Інститут культури України»); організацій, діяльність яких спрямована на захист 

прав, а саме (Міжнародний правозахисний рух - Amnesty International Ukrain); 

долучалися до проектів Світового конгресу українських молодіжних організацій 

(СКУМО), який діє при Світовому конгресі українців. 

- виступають організаторами та учасниками Всеукраїнського проекту 

“Державотворець, спрямованого на ознайомлення молоді з публічною 

адміністрацією та процесами державотворення (Програма ініційована 

Міністерством молоді та спорту України, Українською академією лідерства та 

реалізується спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Дитячим 

фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні); 

- є учасниками Action Diplomacy: Ukraine - складової всесвітньої мережі 

проектів, які дозволяють молоді здобути навички практичної дипломатії, 

поглибити знання у сферах міжнародних відносин, геополітики та бізнесу. 

- взяли участь у 2 Всеукраїнських рекордах, що увійшли до Книги Рекордів 

України, а саме: «Найбільша кількість привітальних листівок до Великодня для 

українців за кордоном» та «Наймасовіший урок із вивчення англійської мови»; 

- стали організаторами та учасниками Всеукраїнських національно – 

патріотичних акцій, зокрема: етнопоказу за участі жінок-учасниць бойових дій 

на Сході України у рамках дипломатичного прийняття «Українські амазонки» та  

унікального соціального проекту до Дня захисника України «Запроси мене з 

війни», що мав на меті привернути увагу до проблеми реабілітації 

учасників бойових дій на Сході України; 

- активно працюють на Соціальному проекті Університету Грінченка «З 

Києвом і для Києва», виступаючи консультантами Юридичної клініки «Астрея» 

і надаючи безкоштовну первинну правову допомогу. За 5 років до проекту 

долучилися 55 студентів – правників Факультету. 

- беруть активну участь у благодійній та волонтерській діяльності - за 5 

років впровадили в життя близько 100 акцій та ініціатив, серед яких: допомога 

Спеціалізованим школам інтернатам для дітей з вадами здоров’я,  геріатричним 

пансіонатам для людей похилого віку, безхатькам. Постійно виступають 

волонтерами Міжнародного інклюзивного театрального Фестивалю "АРТ-

Плейбек. Разом". Співпрацюємо з низкою благодійних фондів та установ серед 

яких: благодійний фонд "СВІЧАДО", Благодійний фонд "Клуб Добродіїв", 

Одеський Благодійний Фонд "ШЛЯХ ДО ДОМУ", Благодійний фонд «Відкриті 

долоні», Міжнародний благодійний фонд “Let’shelp!”,  Платформа Добра 

dobro.ua., Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям «Tabletochki», 
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всесвітній рух молодих людей «Молодь за мир», Благодійний фонд «Запорука», 

Притулок для безпритульних тварин «Сіріус», Благодійний фонд «Щаслива лап, 

тощо.  

Під час карантину, спричиненого пандемією Covid-19, студенти ФПМВ 

долучилися до всеукраїнського благодійного проєкту «Захистимо Україну від 

COVID-19»; Всеукраїнської акції від Міністерства охорони здоров'я України 

#ПідтримуюЛікарів; масштабної соціальної акції допомоги літнім людям від 

інтернет – супермаркету ROZETKA, «Нова пошта» та фонду «Життєлюб» 

"Замовте продукти для Ба та Ді";  проекту «Мій телефонний друг» (організатор: 

Українська Волонтерська Служба та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) – 
спрямованого на психологічну підтримку людей під час пандемії Covid-19. 

Також студенти Факультету: 

- підтримують екологічну культуру: стали учасниками 

Міжнародного екологічного форуму, присвяченого Міжнародному дню захисту 

озонового шару (Тhe International Day for the Preservation of the Ozone Layer) та  

Міжнародного маршу за клімат, впроваджують в життя екологічні ініціативи, 

зокрема по збиранню та безпечній утилізації сміття; 

- активно долучаються до культурно – дозвілевого напряму поза 

навчального розвитку, зокрема: двічі отримували титул Міс Університету в 

конкурсі Miss & Mister GRINCHENKO UNIVERSITY. 

Серед студентів випускників Факультету: Національні консультанти з 

міжнародних відносин та залучення міжнародної технічної допомоги (UNDP) - 

Програма розвитку ООН (Харченко Тетяна випускниця спеціальності 

«Міжнародна інформація»); Менеджерка проєктів «FutureofWork» Центру 

«Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» Гондюл Олександра 

(випускниця спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»), Менеджер (керівниця) відділу зовнішніх комунікацій і 

маркетингу (Міжнародна аудиторська компанія Kreston GCG (член всесвітньої 

аудиторської мережі Kreston International) Борисова Єлизавета (випускниця 

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»), головний спеціаліст Директорату стратегічного планування та 

європейської інтеграції   МВС України Кур’ята Анастасія (випускниця 

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»); Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва управління 

міжнародних зв’язків апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) В’юн Марина (випускниця 

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»); юрист служби Освітнього Омбудсмена України Влада Насирова 

(випускниця спеціальності «Право»). 

 

 

 


