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ЗВІТ  

Факультету права та міжнародних відносин за 2021 рік. 

1. Місце ФПМВ в системі столичної освіти, науково-освітньому 

просторі України та світу. Реалізація  стратегії відкритості. 

Факультет права та міжнародних відносин за недовгі роки свого 

функціонування став відомим як серед столичних вищих навчальних закладів, 

які здійснюють підготовку фахівців у сфері юриспруденції та міжнародних 

відносин, так і в Україні та світі. Така констатація підтверджується не лише 

успішними вступними кампаніями, але й гідним витримуванням конкуренції 

серед профільно-подібних навчальних підрозділів. Постійне забезпечення 

стовідсоткового набору студентів за ліцензійними обсягами на всі спеціальності 

підтримує його перманентне лідерство серед підрозділів Університету Грінченка 

за результатами прийому. Це стало однією з основних підстав для збільшення до 

30 осіб ліцензійного обсягу за спеціалізаціями “Регіональні студії” та “Суспільні 

комунікації” в 2021 р. першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. 

Рис.1. Показники набору студентів на 1 курс  

(денна форма навчання; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) 
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З нижчеподаного рисунка «2» видно, що в різні роки різна кількість осіб, 

бажаючих навчатися на освітніх програмах магістрів, загалом варіювалася в 

межах позитивної динаміки, що цілком об’єктивно визначилася і встановилася 

для ФПМВ Київського університету імені Бориса Грінченка серед інших 

вітчизняних університетів. У рамках такої тенденції кількість магістрантів у 2021 

р., у порівнянні з 2020 р., зросла на 2 особи. 

Рис.2. Показники набору студентів на 1 курс 

(другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

 

Кількість студентів Факультету права та міжнародних відносин станом на 

01 грудня 2021 р. становила 596 осіб. За звітний період з Факультету відраховано 

11 студентів, з яких: за власним бажанням – 9, за академічну неуспішність – 2. 

На навчання поновлено 5 особи, переведено на заочну форму навчання 16 осіб 

(спеціальність «Право»).  

Досить високим залишається максимальний рейтинговий бал вступу в 

2021 р. на перший (бакалаврський) рівень, хоча й спостерігається деяке його 

зниження: 

Табл.2. Показники рейтингу вступників 

Назва ОП 2021 рік 2020 рік 2019 рік 
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Контра

кт 

Бюдже

т 

Контрак

т 

Бюджет Контра

кт 

Бюджет 

1. ОП “Право” 161.33 181.00 191.0 181,9 187,9 186,4 

2. ОП “Міжнар

одне право” 

172.44 176.50 190,2 179,2 189,1 176,7 

3. ОП “Регіона

льні студії” 

180.08 185.69 192,0 185,9 192,7 188,3 

4. ОП “Суспіль

ні комунікації” 

180.90 184.77 194,8 174,4 192,7 189,3 

Не дивлячись на карантинні обмеження, реалізація стратегії відкритості 

ФПМВ забезпечується передусім участю науково-педагогічних працівників та 

студентів у програмах досить активної академічної мобільності, он-лайн 

стажуваннями у вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах, 

запрошенні гостьових лекторів, комунікацією студентського самоврядування з 

іншими вітчизняними та закордонними партнерами тощо. 

Вся важлива поточна інформація про факультет та його структурні 

підрозділи, протоколи засідання вченої ради, кафедр, навчально-методична 

документація та інше систематично публікуються для забезпечення реалізації 

стратегії відкритості на сайті Факультету https://fpmv.kubg.edu.ua/ та на сторінці 

в фейсбуці https://www.facebook.com/FPMVKUBG. Актуальна інформація була 

оновлена в грудні 2021 р.  

2. Корпоративна культура на Факультеті права та міжнародних 

відносин, розвиток і підтримка персоналу в умовах пандемії. 

Факультет приділяє всебічну увагу розвитку університетської 

корпоративної культури та спрямовує свою діяльність на імплементацію 

Кодексу корпоративної культури, реалізацію правил академічної доброчесності, 

формування поваги до ідейного лідера Університету Б.Д. Грінченка, підвищення 

іміджу Університету, дотримання багаторічних грінченківських традицій. 

Розвиток і підтримка персоналу в умовах пандемії здійснювалися 

відповідно до затвердженого плану підвищення кваліфікації на 2021 р. у процесі 

https://fpmv.kubg.edu.ua/
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плідної співпраці з НМЦ розвитку персоналу і лідерства, зокрема, через 

долучення викладачів до програм обов’язкових модулів. 

Протягом 2021 р. працівники Факультету пройшли відповідні фахові і 

міжнародні стажування та взяли активну участь у підвищенні професійних 

компетентностей через можливості неформальної освіти, а саме: тренінги, 

воркшопи, вебінари, навчальні курси (Prometheus, Coursera) тощо. 

У 2021 р. на кафедрах Факультету проведено: низку методологічних 

семінарів зі стратегічного планування, 4 факультетські заходи з розвитку 

персоналу (зокрема, з підвищення рівня цифрової грамотності), 2 корпоративні 

заходи з командоутворення з урахуванням викликів, спричинених пандемією, а 

саме: мотиваційний вебінар завідувачки ННЦ розвитку персоналу та лідерства 

Ю. Бреус «Як бути ефективним, щоб не докучали думки про відпустку?».  

Важливим елементом в системі розвитку персоналу є заохочення та 

відзначення кращих працівників. У 2021 р. за активну професійну діяльність 

відзначено: подяками від Департаменту освіти і науки КМДА - 2 співробітники, 

подяками та грамотами Університету - 9 співробітників, відзнаками 

Університету (Медаль Б. Грінченка) - декан Факультету.   

У 2021 р. отримали вчене звання професора – 2 особи (А. Нашинець-

Наумова, Н. Хатнюк - кафедра публічного та приватного права); захистила 

докторську дисертацію - 1 особа (Ж. Удовенко – кафедра публічного та 

приватного права, сумісник).  

3. Особливості соціально-гуманітарної роботи, взаємодія зі 

студентським самоврядуванням, мистецтво та студентський  спорт в умовах 

пандемії.  

Серед особливостей соціально-гуманітарної роботи в умовах пандемії 

варто виділити: соціальний супровід та всебічну підтримку студентів пільгових 

категорій (89 осіб; у 2020 р. – 79); забезпечення гуртожитками та створення 

комфортних умов проживання (157 осіб; у 2020 р. - 135); щоденний моніторинг 

стану здоров’я студентів (на SARS-CoV-2); посилення роботи інституту 

кураторів (20 осіб - для студентів І-ІV курсів ), а для студентів І курсу процес 
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адаптації супроводжує команда тьюторів (14 студентів ІІ курсу є випускниками 

університетської «Школи координаторів»). 

Взаємодія зі студентським самоврядуванням в умовах пандемії 

відбувається в межах посилення студентоцентризму задля розвитку й підтримки 

важливої ролі та місця студентів у факультетській та університетській системах 

управління (студентка Факультету Якіменко Олександра є Головою 

Студентського парламенту), долучення їх до участі в акредитаціях освітніх 

програм (2 студентки Факультету є експертами НАЗЯВО) тощо.  

Студенти Факультету займають активну громадянську позицію: очолюють 

та входять до складу Київського осередку Ліги студентів Асоціації Правників 

України; є членами низки Громадських організацій: EDYN - міжнародна 

молодіжна демократична організація; ГО «Пан’європейський Союз України»; 

AIESEC - міжнародна молодіжна організація, яка реалізує лідерський потенціал 

молоді шляхом міжкультурного обміну; Фундації Регіональних Ініціатив - центр 

соціально активної молоді.  

В рамках поєднання навчання, праці, здорового способу життя та 

культурного дозвілля студенти Факультету в 2021 р. активно підвищували рівень 

фахової компетентності, зокрема долучалися до онлайн та офлайн змагань 

всеукраїнського рівня: Команда студентів спеціальності «Право» та 

«Міжнародне право» посіла 2 місце у ІІІ Всеукраїнських дебатах з 

адміністративного судочинства імені Юрія Панейка; Зайняли ІІІ місце на 

Всеукраїнському антикорупційному мут-корті; перемогли у номінації 

«Найкращий відзив» ІІ Національних судових змагань з права інтелектуальної 

власності.  

4. Забезпечення якості освіти в умовах пандемії.  

Якість та успішність навчання відповідають акредитаційним вимогам, що 

досягається завдяки активному використанню сучасних інформаційних технологій 

при підготовці лекцій, підручників, посібників, методичних матеріалів на 

електронних носіях або в електронній формі, електронних навчальних курсів (ЕНК) 

в системі Moodle. Зусиллями та змобілізованістю викладачів Факультету, 
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свідомістю та дисципліною здобувачів вищої освіти освітній процес був 

контрольований, а студенти змогли без зривів занять перейти на дистанційний 

(змішаний) режим навчання.  

На даний момент на платформі Moodle викладачами Факультету реалізовано 

100% освітніх програм. У 2021 році подано на сертифікацію 13 ЕНК, з них 

сертифіковано 9. На пролонгацію подано 21 ЕНК, пролонговано 8, що на 41,1% 

більше в порівнянні з 2020 роком. 

Табл.2. Показники кількості сертифікованих ЕНК 

  
2020 

 

2021 

 

Подано на сертифікацію 21 13 

Сертифіковано 10 9 

Пролонговано 0 8 

 

5. Інновації, наукові дослідження, наукометрія та академічна 

доброчесність на Факультеті. 

На Факультеті науково-педагогічні працівники працюють над 

індивідуальними темами досліджень. Про проміжні результати на Вченій раді 

ФПМВ 2021 року звітували: Н.С Хатнюк, І.В. Шкарбан, Н.А. Сергієнко, О.І. 

Браткова, І.Ю. Слюсаренко, І.І. Качур. 

У 2021 року опубліковано: 4 монографії (2020 року – 5), з яких 1 

одноосібна, 3 – колективні. За звітний період опубліковано та проіндексовано 6 

(2 – 2020 року) статей у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Scopus; 6 (2020 року – 4 статті) у виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних WоS; 33 статті (2020 року – 9 статей) у наукових фахових виданнях 

України та виданнях, що входять до наукометричних баз даних (крім Scopus, 

WOS). 

Академічна доброчесність вкорінюється серед викладачів та студентів 

шляхом чітко налагодженої роботи. Її конкретні положення інтегровані до 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1861#eprints_art_nb
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1861#eprints_art_nb
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змістового модуль “Я – студент” освітнього компоненту “Університетські студії” 

усіх освітніх програм ФПМВ. 

Особливо плідною є співпраця із загально університетською Школою 

Академічної доброчесності, яку очолювала магістрантка Шахова О.А. Студенти 

факультету в 2021 р., вже традиційно, стали переможцями конкурсу проєктів, 

присвячених академічній доброчесності Всеукраїнської науково-практичної 

онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (В. 

Корженівська, Р. Клюй, проєкт «Академічна доброчесність: Руйнівники легенд. 

2.0»). 

6. Інтернаціоналізація та її специфіка в умовах пандемії. 

У 2021 р. було подано від Факультету 2 заявки на отримання грантів для 

реалізації колективних проєктів, які були відхилені (показник аналогічний 2019 

р. та 2020 р.). 

Не вдалося виграти і жодної заявки на індивідуальні грантові проєкти: 2017 

– 1 (відхилена), 2018 – 3 (гранти отримано), 2019 – 4 (2 гранти отримано, 2 заявки 

– відхилено), 2020 – 2 заявки (1 грант отримано), 2021 – 2 (відхилено). 

Академічна мобільність науково-педагогічних та наукових працівників є 

позитивною: 2017 – 2, 2018 – 6, 2019 – 3; 2020 – 4, 2021 – 6 осіб. 

Проведено два міжнародних круглих столи : 

 «Сучасне право: міжнародний вимір і національний досвід», 2 

листопада 2021 року (Європейський гуманітарний університет, Литва; Академія 

публічного управління Республіки Молдова; Національний університет 

політичних та адміністративних досліджень, Румунія); 

 «Внутрішнє і зовнішнє, «свій» і «чужий», національне та 

міжнародне: проблеми розуміння права в сучасних умовах», 25 травня 2021 р. 

(Європейський гуманітарний університет, Литва). 

Кафедра публічного та приватного права підписала договір про співпрацю 

з Батумським державним університетом імені Шота Руставелі. 
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