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Факультет права та міжнародних відносин 

Візитівка  

Факультет права та міжнародних відносин створено 1 липня  2016 р.   

22 серпня, відбулася презентація Факультету, на яку завітали почесні гості – 

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич,президент Національної академії 

педагогічних наук України Василь Кремень, голова Київської обласної 

державної адміністрації Максим Мельничук, заступник голови Київської 

міської державної адміністрації Ганна Старостенко, директор Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту Олена Фіданян, Директор департаменту освіти 

і науки Віра Роговата інші. 

Новостворений факультет розташовано в приміщенні корпусу по вулиці 

Маршала Тимошенка, 13-Б на окремому поверсі, який підготовлено за короткий 

час завдяки зусиллям керівництва Університету. Потужна матеріально-технічна 

та інформаційна база сприятимуть навчальному процесу підготовки нового 

покоління юристів та міжнародників. 

Підготовка студентів на факультеті здійснюється за двома спеціальностями –

 «Право» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» в рамках освітніх кваліфікаційних 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 англійської мови. 

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

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

До новоствореного факультету вступило 160 студентів, серед яких на 1-й курс 

(бакалаврат) – 100 осіб. З них 50 – на спеціальність «Право», та 50 – 

«Міжнародні відносини». На 5-й курс  (магістратура) вступило 37 студентів, з 

яких 20 – на спеціальність «Право» та 17 – «Міжнародні відносини». Решта 23 

студенти поступили  на 1, 2 і 3 курси денної та заочної форм навчання, на яких 

були вільні місця. Такі показники з перших днів функціонування  факультету 

права та міжнародних відносин дають підстави сподіватися на хороші 

перспективи підготовки юристів та міжнародників для потреб столиці України 

міста Києва та усієї держави. 

На факультеті буде діяти Центр захисту прав людини і Центр міжнародного та 

європейського права, в яких студенти матимуть змогу набувати практичних 

навичок в застосуванні здобутих знань з права та міжнародних відносин. 

 

 

http://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/inshi-pidrozdily/tsentr-zakhystu-prav-liudyny/70-centr-zpl.html


BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Department of Law and International Relations was established on July 1, 

2016. 

A number of honorable guests were present at the official opening ceremony of 

the Department of  Law and International Relations on September 22, 2016: Liliya 

Grynevych, Minister of Education and Science of Ukraine; Vasyl Kremen, President 

of National Academy of Education Sciences; Maksym Melnychuk , Head of Kyiv 

City State Administration; Hanna Starostenko, Deputy to the Head of Kyiv City State 

Administration; Olena Fidanyan, Director of Education and Science, Youth and 

Sports Department; Vira Rogovata, Director of Education and Science Department 

and others. 

The Department is located in 13-B Marshala Tymoshenko street, on the 

premises of Borys Grinchenko Kyiv University building on a separate floor which 

was renovated within a very short period of time due to the great effort of the 

administration of the University. The education of a new generation of  lawyers and 

diplomats is enhanced and supported by a powerful material and technical base and 

IT equipment of the University. The students at the Department shall be trained either 

in “Law” or “International Relations, Social Communications and Regional Studies”. 

Highly qualified and experienced teaching staff of three Chairs of the Department: 

Chair of  Public and Private Law, Chair of International Law and International 

Relations, and Chair of the English Language teach undergraduate and graduate 

students on Bachelor and Master levels.  

The staff of the Department are 52 teachers, 12 of whom are Doctors of 

Science and Full Professors, 28 are Candidates of Science (PhDs ), 21 are Senior 

lecturers. 

 160 students study at the Department, 100 of whom became the 1-st year 

students of Bachelor programmes, 50 majoring in “ Law” and 50 in “ International 

relations”.  37 graduate students of the 5th year are getting their Master’s Degree: 20 

students in Law and 17 students in International Relations.  23 more undergraduate 

students of the Department entered at a full time or a part-time forms of study of the 

second, third and fourth years accordingly.   

 Such high interest and popularity of the Department of Law and International 

Relations among the students right from the beginning of its formation provide 

grounds for high prospects in the process of training of new lawyers and diplomats  

for the needs of the city of Kyiv and our country as a whole.  

  The students of the Department will be able to acquire practical skills of their 

profession in the Human Rights Centre and in the Centre of International and 

European Law that will function at the Department of Law and International 

Relations.   
 


