
УКООПСПІЛКА 
Львівський торговельно-економічний університет 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Ректор Львівського  
торговельно-економічного  

університету 
проф. П.О. Куцик 

________________ 
“___”____________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про юридичний факультет  

Львівського торговельно-економічного університету 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положення 
про юридичний факультет відносин 

Львівського торговельно-економічного 
університету 

 
Дане Положення розроблено і прийнято, керуючись п. 2 ст. 35, п. 7 ст. 

36 та п. 8 ст. 39, ст. 43 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. та 
Статутом Львівського торговельно-економічного університету 

 

1. Загальні положення 
1.1. Факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним 

підрозділом Університету, створеним для реалізації навчально-освітніх, 
науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої школи України. 

1.2. Факультет – це структурний підрозділ Львівського торговельно-
економічного університету, що об’єднує не менш як три кафедри та/або 
лабораторії, які у сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання. Допоміжні структурні підрозділи 
забезпечують виконання факультетом освітньої діяльності, проведення 
наукових досліджень, виховної і культурно-просвітницької роботи та ін. 

1.3. У своїй діяльності факультет керується нормами Конституції 
України, нормами та засадами міжнародного права, чинними в Україні, 
законами та підзаконними нормативно-правовими актами України та Статутом 
Львівського торговельно-економічного університету (далі – Університету). 

Факультет може використовувати власну емблему, печатку з емблемою, 
офіційні бланки та печатки для посвідчення документів, а також почесні 
відзнаки, грамоти, листи, подяки тощо з метою стимулювання сумлінної праці 
працівників та успішного навчання студентів. Зміни та доповнення до цього 
Положення вносяться у порядку, передбаченому Статутом Університету. 
 

2. Предмет діяльності факультету  
2.1. Предмет діяльності факультету складає:  
а) організація вищої освіти у Львівському торговельно-економічному 

університеті; 



б) підготовка фахівців за напрямом підготовки (спеціальністю) «Право» 
за  ступенями - бакалавр, магістр, та освітньо-кваліфікаційного рівня – 
спеціаліст; 

в) сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково-
практичних знань, формування сучасного освітнього процесу в різних галузях 
діяльності; 

г) організація, координація і проведення фундаментальних та прикладних 
науково-дослідних робіт тощо; 

д) відродження, збереження та пропагування українських та 
університетських зв’язків і традицій, здійснення культурно-просвітницької 
діяльності. 

е) підготовка підручників, навчальних посібників, курсів, лекцій та іншої 
навчальної і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань у 
галузях науки та освіти. 

ж) здійснення міжнародного співробітництва та партнерства у межах 
України з іншими закладами освіти, організаціями, установами, 
підприємствами чи їх об’єднаннями, в рамках угод, підписаних Університетом.  

з) здійснення іншої, не забороненої законодавством України діяльності, 
пов’язаної з метою та функціональними завданнями факультету та 
Університету. 
 

3. Управління факультетом  

3.1. Вищим органом управління факультетом є Вчена рада факультету, 
яка за поданням декана факультету, затверджується ректором Університету. 
Термін повноважень Вченої ради факультету – п’ять років. 

3.1.  Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До 
складу вченої ради факультету входять за посадами: 

- заступники декана; 
- завідуючі кафедрами; 
- керівники органів студентського самоврядування;. 
- секретар Вченої ради факультету; а також виборні представники, які 

представляють науково-педагогічних працівників, виборні представники, які 
представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на 
постійні основі, відповідно до квот, визначених у Статуті Університету.  



При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити 
наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – 
виборні представники з числа студентів. 

3.3. Дострокова заміна обраних у відповідних колективах членів Вченої 
ради факультету можлива за їх власними бажанням або за рішенням зборів 
відповідного структурного підрозділу більшістю 2/3 голосів присутніх з 
обов’язковою присутністю декана факультету. 

Питання про дострокову заміну члена Ради факультету може виноситись 
на розгляд зборів членами відповідного колективу або деканом факультету. 

3.4. Головою Вченої ради факультету за посадою є декан. У разі його 
відсутності на засіданнях головує особа, яка виконує обов’язки декана 
факультету, якщо вона є членом Вченої ради факультету, або заступник декана, 
який є заступником голови Вченої ради факультету. 

3.5. Вчена рада юридичного факультету: 
а) вирішує питання організації освітньо-виховного процесу у межах 

компетенції факультету; 
б) визначає основні напрямки науково-дослідної та навчально-

методичної роботи; 
в) затверджує плани роботи факультету і Вченої ради факультету, 

заслуховує та ухвалює річні звіти про результати діяльності факультету; 
г) ухвалює і рекомендує для затвердження навчальні плани підготовки 

фахівців; 
д) затверджує робочі програми, зміст та організаційні форми 

навчального та виховного процесу; 
е) вирішує питання методики викладання навчальних дисциплін, 

організаційні питання освітньої, наукової та виховної роботи на факультеті; 
є) рекомендує до опублікування навчально-методичні розробки 

викладачів кафедр факультету; 
ж) затверджує плани роботи кафедр і заслуховує звіти завідувачів 

кафедр; 
з) обирає на посаду шляхом таємного голосування асистентів, викладачів, 

старших викладачів, доцентів кафедр;  
і) вносить на розгляд вченої ради Університету пропозиції про 

присвоєння вчених звань; 



й) вносить пропозиції про створення, закриття, злиття та перейменування 
кафедр (відділів), лабораторій та інших структурних підрозділів факультету; 

к) створює постійні і тимчасові комісії для вивчення і підготовки окремих 
питань та рекомендацій для Вченої ради факультету; 

н) рекомендує кращих студентів факультету за результатами навчальної, 
наукової і громадсько-виховної роботи до іменних стипендій, премій та інших 
видів відзнак. 

3.6. Засідання проводяться у випадку виникнення питань, необхідних для 
винесення на розгляд Вченої ради факультету, але не рідше одного разу на 
місяць. Засідання Вченої ради є відкритими. 

Позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою 
голови Вченої ради чи 2/3 членів Вченої ради факультету.  

Рішення Вченої ради набирають чинності, якщо в засіданні бере участь 
більше половини її складу. Рішення (за винятком окремо обумовлених 
випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів Вченої ради. 

Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана 
факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою 
радою вищого навчального закладу. 

3.7.  Керівництво факультетом здійснює декан,  який не може перебувати 
на цій посаді більш як два строки. Керівник факультету повинен мати науковий 
ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету. 

Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм 
заступникам. Повноваження керівника факультету визначаються положенням 
про факультет, яке затверджується вченою радою Університету. 

Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності відповідного 
факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього 
процесу факультету і можуть бути скасовані керівником Університету, якщо 
вони суперечать законодавству, статуту вищого навчального закладу чи 
завдають шкоди інтересам Університету. 

Декан факультету обирається Вченою радою Університету строком на 
п’ять років з урахуванням пропозицій факультету. Ректор Університету укладає 
з деканом факультету контракт.  

Декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету 
за поданням Вченої ради Університету або органу громадського 
самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, 



за порушення статуту вищого навчального закладу, умов контракту. 
Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до органу 
громадського самоврядування факультету не менш як половиною голосів 
статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана 
факультету приймається не менш як двома третинами голосів статутного 
складу органу громадського самоврядування факультету. 

3.8. Декан факультету керує освітньою, науково-методичною і виховною 
роботою на факультеті, здійснює контроль за навчальним процесом, а також: 

- затверджує функціональні обов’язки заступників декана, завідувачів 
кафедр та інших структурних підрозділів, видає розпорядження з цих та інших 
питань; 

 - головує на засіданнях Вченої ради факультету; 
 - затверджує плани роботи кафедр факультету і річні звіти про 

результати їх діяльності; 
- проводить наради із заступниками, завідувачами кафедр та керівниками 

інших структурних підрозділів, рішення яких мають рекомендаційний 
характер; 

- затверджує подані кафедрами плани видання навчально-методичних 
розробок; 

 - затверджує розклад занять і здійснює контроль за його дотриманням 
викладачами; 

 - затверджує плани виховної та наукової роботи факультету та його 
кафедр; 

 - створює комісію у складі викладачів для прийняття заліків та іспитів у 
студентів, що мають академічну заборгованість; 

 - надає дозволи на вільне відвідування лекцій з навчальних дисциплін, 
складання академічної різниці студентам, переведеним або поновленим на 
навчання на факультеті; 

- готує подання (клопотання) керівництву Університету щодо прийняття 
та обрання працівників факультету на посади професорсько-викладацького 
складу та допоміжного персоналу факультету; 

-  контролює діяльність кафедр, лабораторій, інших структурних 
підрозділів; 

- звертається до ректора із поданням про застосування заходів заохочення 
до працівників та заходів стягнення, застосування дисциплінарної 



відповідальності за порушення трудової дисципліни, а також відрахування 
студентів, які не дотримуються навчального плану і графіку навчального 
процесу; 

- віддає розпорядження працівникам деканату і контролює їх виконання; 
- представляє факультет у зовнішніх зв’язках; 
- вирішує інші питання відповідно до законодавства України та Статуту 

Університету. 
У відповідності до посадових обов’язків декан повинен знати: 
- Конституцію України; Закони України, постанови і рішення Верховної 

Ради України й органів управління освітою з питань науки та освіти;  
- статут університету, основи теорії і методи управління освітніми 

системами та процесами; суть постанов, розпоряджень, наказів з навчальної 
роботи; порядок і послідовність складання навчальних планів спеціальностей; 

- правила ведення документації з навчальної роботи, основи педагогіки, 
фізіології, психології і методики професійного навчання;  

- сучасні форми і методи навчання і виховання студентів. 
3.9. Деканові належить право підпису усієї документації (довідок, 

характеристик, скерувань та інше); угод про співробітництво і партнерство, не 
пов’язаних з виконанням фінансово-грошовими зобов’язань, з факультетами та 
вузами, громадськими організаціями та іншими інстанціями, інших документів 
за дорученням керівництва Університету.  

3.10. Деканові належить право затвердження: 
а) навчальних планів для спеціальностей факультету за ступенями 

“бакалавр”, “магістр” та ОКР - спеціаліст; 
б) педагогічного навантаження викладачів кафедр; 
в) розкладу занять, проведення заліків та іспитів; 
г) графіків навчального процесу; 
д) переліку дисциплін, з яких плануються заліки та іспити. 
3.11. Основною навчальною, науково-дослідницькою, навчально-

методичною, виховною ланкою факультету є кафедра.  
Кафедра – це базовий структурний підрозділ Університету, що провадить 

освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю 
(спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого 
входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є 
основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або 
вчене (почесне) звання. 



Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може 
перебувати на посаді більше як два строки. 

Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) 
звання відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри обирається за 
конкурсом таємним голосуванням Вченою радою Університету строком на 
п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та 
кафедри. Керівник вищого навчального закладу укладає з керівником кафедри 
контракт. 

Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання 
навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за 
якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою 
діяльністю викладачів. 

3.12. У своїй діяльності кафедра керується відповідними законодавчими 
актами, галузевими підзаконними актами, Статутом Університету, наказами 
ректора, розпорядженнями декана факультету. Завідувач кафедри несе 
особисту відповідальність за рівень і організацію навчальної, методичної, 
наукової та виховної роботи, підвищення кваліфікації викладачів та 
співробітників кафедри.  

3.13. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи 
факультету в період між засіданнями Вченої ради факультету, деканом можуть 
скликатися наради завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів. 
Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер, які реалізуються 
розпорядженнями декана або рішеннями (ухвалами) Вченої ради факультету. 

3.14. Для підготовки проектів нормативних, навчально-методичних 
документів (навчальних планів, програм тощо) на факультеті створюється 
навчально-методична комісія з числа досвідчених викладачів. Члени комісії 
обираються від кожної кафедри. Склад комісії затверджується ректором за 
поданням Вченої ради факультету. 

 
4. Органи громадського самоврядування факультету 
Органом громадського самоврядування факультету є збори (конференція) 

трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з числа 
осіб, які навчаються в Університеті. 

Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та 
його діяльності визначається Статутом Університету. 



В органі громадського самоврядування факультету повинні бути 
представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з 
числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків 
складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та 
науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні 
представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих 
таємних виборів. 

Збори (конференція) учасників освітнього процесу факультету 
скликаються не рідше одного разу на рік. 

Орган громадського самоврядування факультету: 
1) оцінює діяльність декана факультету; 
2) затверджує річний звіт про діяльність факультету; 
3) подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади 

декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, статутом 
Університету, укладеним з ним контрактом; 

4) обирає виборних представників до Вченої ради факультету; 
5) обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Університету. 
 
 

4. Господарська діяльність факультету 

4.1. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно факультету 

належить Університету. Територія факультету є частиною території 

Університету. Питання про надання майна факультету у спільне користування 

чи оренду іншим організаціям вирішується ректором. 

4.2. Фінансування факультету здійснюється: 

- шляхом виділення частки коштів факультету у бюджеті Університету; 

- використання коштів, виділених Університетом, для цільового 

призначення; 

- використанням добровільних, благодійних, добродійних внесків та 

інших коштів підприємств, установ, організацій і громадян;  

- використання коштів, отриманих за науково-дослідні роботи (послуги) 

та інші роботи, виконані факультетом на замовлення підприємств, установ, 

організацій. 



 

5. Реорганізація факультету  

Реорганізація факультету може проводитися у порядку, встановленому 

чинним законодавством та Статутом Львівського торговельно-економічного 

університету. 

 
Декан факультету         _________________            ____________________ 
                                                         (підпис)                                (прізвище, ініціали) 
 
 

   Юрисконсульт      _______________________             ____________________ 
                                                             (підпис)                                      (прізвище, ініціали 


