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Проблеми, на розв’язання яких спрямована “Комплексна програма  

розвитку юридичного факультету Львівського торговельно-економічного 

університету (далі - ЛТЕУ) на 2018 - 2023 роки”: 

 створення новітнього, стабільно-високого іміджу факультету та ЛТЕУ на 

ринку освітянських послуг; 

 забезпечення стабільності та високого рівня набору абітурієнтів; 

 перспективного розвитку спеціальності; 

 підвищення якості навчання і виховання, що позитивно вплине на рівень 

кваліфікації, компетентності та відповідальності фахівців усіх напрямів 

підготовки  і перепідготовки кадрів; 

 впровадження новітніх педагогічних та методичних прийомів та технологій 

навчання, заснованих на сучасних інноваційних проектах; 

 підвищення престижу педагогічної і наукової праці, забезпечення процесу 

оновлення науково-педагогічних кадрів; 

 зміцнення партнерських зв’язків підприємств, установ та організацій з 

факультетом; 

 поліпшення стану матеріально-технічної бази факультету. 

У зв’язку з цим пріоритетними на найближчі п’ять років стали 

завдання, що сформульовані у програмі. 
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

НА 2018 - 2023 РОКИ 
 

№ з/п Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Форма подання виконаного 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

I. Удосконалення стилю роботи органів управління та організаційної структури факультету 

1.1. 

Створення умов, за яких посадові 
особи факультету, деканату, кафедр, 
відділів та інших структурних 
підрозділів відповідали б за виконання 
завдань, функцій, що покладені на них, 
та оцінювати їх роботу за комплексом 
передбачених для кожного підрозділу 
показників з обов’язковим 
заслуховуванням їх виконання в усній та 
письмовій формі (звіт) на засіданнях 
вченої ради за результатами 
навчального семестру.  

 

Постійно Розпорядження  

Декан, 

завідувачі кафедр, 

 

1.2. 

Забезпечувати динаміку управлінських 

кадрів,  стимулювати ініціативу, 

омолоджувати управлінські кадри.  

Витримувати принципи:  
- позитивного трактування рішень 

керівництва університету;  

- неприпустимості розповсюдження 

стратегічної інформації на шкоду іміджу 

Постійно Службові подання  
Декан, 

завідувачі кафедр 
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ВНЗ;  

- пріоритету основного місця праці на 

факультеті;  

- досвід адміністративної роботи на 

факультеті як визначальний в 

формуванні керівних кадрів факультету. 

1.3. 

Ефективна організація засідань Вченої 

ради факультету:  

Вносити в порядок денний ради 

питання щодо: - результатів та 

ефективності роботи профорієнтаційних 

груп факультету;  

- результати роботи щодо правової 

освіти населення в рамках співпраці з 

органами юстиції, розвиток наукових 

шкіл; розвиток кооперативної освіти; 

- наукова робота студентів, результати 

наукової роботи професорсько-

викладацького складу факультету;  

- організація та проведення науково-

практичних заходів  всеукраїнського та 

міжнародного рівнів;  

- робота СНТ та органів студентського 

самоврядування;  

- про заходи боротьби з проявами 

некоректної поведінки у 

взаємовідносинах викладачів та 

студентів. 

Постійно 

Плани роботи Вченої ради 

факультету 

  

Секретар Вченої ради 

1.4. Здійснення систематичного контролю Постійно Службові подання, акти Декан, завідувачі 
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за виконанням прийнятих рішень на 

відповідному рівні кожним структурним 

підрозділом, посадовою особою за 

обов’язкового оцінювання результатів 

та висновків. 

перевірок кафедр, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

1.5. 

Оновлення та наповнення необхідною 

інформацією електронних сторінок 

кафедр, факультету на сайті 

університету та в соціальних мережах . 

Забезпечити максимально широку 

інформованість потенційних споживачів 

освітніх послуг університету про 

асортимент, рівень якості та інші 

параметри освітньої послуги. 

Постійно 

Зміст сайтів, сторінок в 

соціальних мережах, 

контроль за їх оновленням 

Декан, завідувачі 

кафедр 

2. Освітня діяльність 

2.1. Удосконалення організації і змісту навчання на факультеті 

2.1.1. 

Удосконалити роботу викладачів-

кураторів індивідуального навчального 

плану, конкретизувати їх обов’язки, 

права та стимули за виконаний обсяг 

робіт шляхом: зменшення педагогічного 

навантаження на 100 год. викладачам, 

які здійснюють кураторську роботу, 

преміювання та відзначення найкращих 

кураторів, зменшення оплати за 

проживання в гуртожитку викладачам-

кураторам, які там проживають.  

Постійно 

Удосконалене “Положення 

про викладача-куратора ”, 

план роботи студентського 

самоврядування ЛТЕУ 

Заступник декана  
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Активізувати роботу органів 

студентського самоврядування 

університету, СНТ шляхом залучення 

активних студентів до наукової, 

організаційної, профорієнтаційної, 

культурно-масової роботи.   

Проводити регулярно засідання, 

обговорювати актуальні питання 

навчального, дослідницького та 

виховного процесу.  

Найкращих студентів рекомендувати до 

преміювання, відзначення 

адміністрацією університету, 

зменшенням оплати за навчання та 

проживання в гуртожитку, стажування 

за кордоном тощо. 

2.1.2. 

Запровадити практику проведення 
щосеместрово показових 
внутрішньоуніверситетських лекцій, 
наповнити їх новими додатковими 
функціями і призначенням, пропагувати 
нові методики читання лекцій, лекції 
нового типу, поширення передового 
досвіду для лекторів-початківців.  

Постійно 

План проведення показових 

внутрішньоуніверситетських 

(відкритих) лекцій  

 

Завідувачі кафедр 

2.1.3. 

Активізувати роботу викладачів над 

навчальними дисциплінами, для чого 

практикувати при проведенні по 

конкурсу або укладанні контракту 

Постійно  

Контракти при обранні, 

план індивідуального 

педнавантаження, 

план видання навчальної 

Декан, завідувачі 

кафедр 
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ставити вимогу підготовки до видання, 

основних видів навчальної літератури з 

розрахунку, що лектор-викладач на 

100% забезпечує та систематично 

оновлює затверджений НМКД, 

наявність власного навчального 

посібника (підручника), обов'язкова 

наявність фахових публікацій з 

дисциплін. 

літератури 

2.1.6. 

Сприяти поширенню практики обміну 

досвідом студентів та викладачів 

факультету з вищими навчальними 

закладами України та країн Євросоюзу 

на підставі укладених угод. 

Постійно 
План обміну студентами 

 

Декан, 

завідувачі кафедр, 

 

     

2.2. Інновації в навчальному процесі 

2.2.1. 

Активно впроваджувати нові форми 

аудиторних, лекційних, практичних і 

семінарських занять. Максимально 

використовувати сучасні реальні умови 

діяльності суб’єктів господарювання, 

ситуації у фінансовій, економічній, 

підприємницькій діяльності, наблизити 

навчальні завдання до функцій, завдань, 

виконуваних на господарюючих 

суб‘єктах, нотаріальних конторах, 

адвокатських бюро, судових інстанціях  

з  метою швидкої адаптації випускників 

до роботи за фахом. 

Систематично 

до 2023 року 

Семінар з інновацій у 

навчальному процесі 

 

Завідувачі кафедр, 

навчальний відділ 

ЛТЕУ 
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2.2.2. 

Забезпечити 100% викладання 

лекційного матеріалу, практичних і 

семінарських занять із застосуванням 

сучасних технічних мультимедійний 

засобів. 

Залучати до проведення «модельних», 

інноваційних лекційних та семінарських 

занять викладачів з інших ВНЗ України 

та з-за кордону, фахівців-практиків, 

політиків та громадських діячів.  

Організація викладачів ЛТЕУ щодо 

відвідування лекцій у провідних вузах 

м. Львова та України для можливості 

накопичення науково-методичного 

досвіду та імплементації зібраного 

матеріалу у власній науково-методичній 

роботі. 

Удосконалення вибіркових частин 

навчальних планів, програм навчальних 

дисциплін відповідно до вимог 

роботодавців. 

 

Постійно --///-- 

Декан, 

завідувачі кафедр 

 

                  2.3. Навчально-методичне забезпечення 

2.3.1. 

Організація та проведення науково-

методичних конференцій, "круглих 

столів" на актуальну тематику. 
Щорічно 

Збірник матеріалів науково-

методичної конференції, 

"круглих столів" 

Декан, завідувачі 

кафедр 
 

2.3.2. 
Видання навчальних посібників, 

комплексних монографій. Залучення 
Щорічно 

План видання,  

примірники  

Завідувачі кафедр 
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викладачів до наукової роботи шляхом 

стимулювання, а саме: преміювання, 

відзначення на святкуваннях з нагоди 

річниці заснування університету 

(оголошення подяк та грамот), 

направлення за стажування за кордон 

тощо. 
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3. Наукова діяльність факультету 

3.1. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу 

3.1.1. 

Заохочення викладачів для роботи над 

докторськими та кандидатськими  

дисертаціями,  
Постійно 

Список кандидатур 

(звіт про наукову роботу 

кафедр) 

Завідувачі кафедр 

3.1.2. 

Підвищення статусу наукових шкіл на 

кафедрах теорії держави та права, 

кримінального права та процесу, історії 

та політології. Ширше пропагувати їх 

досягнення (сайт університету) та спри-

яти формуванню і розвитку наукових 

шкіл на інших кафедрах факультету. 

Затверджувати роботу таких шкіл 

науковими розробками. 

Постійно  

Визнання у наукових колах, 

опубліковані монографії, 

наукові статті 

Проректор з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

3.1.3 

Збільшення обсягу ліцензійних місць в 

аспірантурі для підготовки науково-

педагогічних кадрів – докорів філософії 

права. 

До 

1.01.2022р. 
МОН 

Проректор з наукової 

роботи, декан, 

завідувачі кафедр 
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3.2. Наукова діяльність студентів 

 

3.2.1. 

Залучення студентів до наукової 

роботи через наукові студентські 

гуртки при кафедрах для виконання 

бюджетних та госпдоговірних тем у 

творчих колективах викладачів 

кафедр. Виконання спільних науково-

дослідних робіт кооперативної 

тематики та спрямованості, учать у 

конкурсах та змаганнях. Заохочувати 

студентів до наукової діяльності 

шляхом преміювання,  зменшення 

оплати за навчання та проживання в 

гуртожитку, оголошення подяк і 

грамот, та направлення їх на 

стажування за кордон. 

Постійно  

Виступи на засіданнях 

наукових гуртків, 

конференціях, співавторство 

у наукових статтях 

Завідувачі кафедр 

 

3.2.2. 

Систематичне проведення конкурсів 

студентських наукових робіт, 

конкурсів 

(внутрішньоуніверситетських і 

міжвузівських) дипломних робіт. 

Публікація наукових статей на 

кооперативну тематику. 

Проведення Міжнародних наукових 

конференцій, олімпіад за активного 

Постійно, 

конкурси до 

Дня 

університету 

Доповіді,  

наукові статті 

Проректор з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

 



 

 

 14 

залучення до участі представників 

навчальних закладів 1-3 ступеня 

(загальноосвітніх шкіл, коледжів). 

4. Кадрове забезпечення 

4.1. 

Довести частку науково-педагогічних 

працівників найвищої категорії 

(докторів, професорів) до  

20 %, а кандидатів наук, доцентів – 

до 95 % 

До 

1.01.2020р. 

Звіт про професорсько-

викладацький склад 

факультету 

Декан факультету, 

завідувачі кафедр 

 

4.2. 

Підвищувати кваліфікацію 

викладацького корпусу в контексті 

безперервної освіти, сприяти 

систематичному і періодичному 

стажуванню у провідних вищих 

навчальних закладах і наукових 

установах як в Україні, так і за 

кордоном. 

 

Постійно  
Посвідчення,  

звіт про стажування 

Начальник науково-

дослідної частини, 

завідувачі кафедр 

5. Зв’язок з кооперативними  організаціями 

5.1. Факультет для кооперативних організацій 
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5.1.1. 

Розширювати співпрацю випускових 

кафедр з облспоживспілками у сфері 

профорієнтації.  

 

 

Постійно  
Звіти, 

протоколи 

Декан, 

завідувачі кафедр 

5.1.2. 

Спрямовувати тематику наукових 

робіт кафедр факультету на 

розв’язання проблем господарсько-

правової діяльності підприємств 

споживчої кооперації 

Постійно  Тематика наукових робіт Завідувач кафедри 

5.1.3. 

Проведення сертифікованих 

курсів підвищення кваліфікації 

(тренінгів) для юрисконсультів 

установ споживчої кооперації. 

Постійно Сертифікат  

Викладачі-практики 

ЛТЕУ, адвокати, 

судді, практикуючі 

юристи 

5.2. Зв’язок з некооперативними організаціями і підприємствами 

5.2.1. 

Налагоджувати зв’язки з 

випускниками факультету і 

підтримувати їх, особливо протягом 

перших п‘яти років. Підтримувати та 

забезпечувати в подальшому 

ініціативу щодо іменних премій 

випускника юридичного факультету 

ЛТЕУ – з врученням кращим 

студентам факультету. 

Постійно 

База даних про 

працевлаштованих 

випускників 

Декан факультету 
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5.2.2. 

Організовувати доброчинну 

допомогу факультету (розробити 

механізм залучення, цільові витрати 

коштів). Активізувати роботу 

Асоціації випускників ЛТЕУ 

Постійно  

Список постійних спонсорів 

та меценатів 

 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи, 

заступник декана 

завідувачі кафедр, 

спонсори та меценати 

5.2.3. 

Оновити угоди з профільними  

підприємствами, установами та 

організаціями: на проходження 

практики студентів юридичного 

факультету 

 

До 01.05.2018  Укладені угоди 

Завідувачі випускових 

кафедр, 

заступники 

завідувачів кафедр з 

питань практики, 

керівник виробничої 

практики ЛТЕУ 

6. Міжнародні зв’язки 

6.1. 

Розвивати наукове, педагогічне 
партнерство із престижними ВНЗ, 
укладати офіційні угоди про 
співпрацю в освітній і науковій 
діяльності 

Постійно 

Угоди , 

публікації, 

звіти 

Ректор, 

перший проректор, 

проректор з наукової 

роботи, відділ 

міжнародних зв'язків 

ЛТЕУ, 

декан факультету 

7. Навчально-виховна робота 

7.1. Робота за участю викладачів 
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7.1.1. 

Виховувати у студентів повагу до 
законів і норм співжиття в 
суспільстві з метою превентивного 
виховання посилити роботу, 
спрямовану проти асоціальної 
поведінки студентів. 
Проведення тематичних семінарів 
«Молодь проти наркотиків», 
«Молодь проти алкоголізму» та 
роз’яснювальної роботи серед 
студентів ЛТЕУ та молоді 
Львівського регіону. 

Постійно Розроблені показники, 

матеріал семінарів 

Проректор з 
навчально-виховної 

роботи, 
заступник декана  

7.1.2. 

Сприяти розвитку студентського 
самоврядування, організації і роботі 
студентських парламенту, студент-
ських рад гуртожитків і інших 
громадських студентських 
організацій і його поширення на 
навчання, побут, дозвілля тощо. 

Постійно 
Діючі органи студентського 

самоврядування 
Заступник декана  

7.1.3. 

Забезпечення представництва 
студентів у всіх дорадчих органах 
управління факультету та 
університету 

Постійно Склад дорадчих органів Декан факультету 

7.1.4. 

Нагороджувати кращі студентські 

групи факультету за підсумками 

навчального року безкоштовними 

екскурсіями історичними місцями 

України 

Щорічно Службові подання Деканати, 

викладачі-куратори 
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7.1.5. 

Запровадити щорічні грошові премії 

ім. Петра Франка та Олени Степанів 

кращим студентам факультету, іменні 

премії випускників та завідувачів 

випускових кафедр 

З 2017/2023 

навчального 

року 

Ухвала 

Вченої ради університету, 

Вченої ради факультету 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи, 

декан 

 

7.2. Робота зі студентами в позанавчальний час 

7.2.1. 

Сприяти організації дозвілля 

студентів (конкурси художньої 

самодіяльності "Міс та Містер 

юридичного факультету", спортивні 

змагання тощо.). Залучати студентів 

до участі в організаційних заходах, 

які проводяться університетом 

Щорічно 

План проведення 

організаційно-виховних 

заходів  

Органи студентського 

самоврядування, 

заступник декана  

7.2.2. 

Організовувати вечори професійного 

спрямування з тематикою  “Зустріч з 

провідними фахівцями”, професійні 

конкурси, вікторини, олімпіади і т.ін. 

Постійно План проведення заходів 

Декан факультету, 

завідувачі випускових 

кафедр 
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8. Фінансово-економічна діяльність. Профорієнтаційна робота. 
 

8.2. 

Жорстко контролювати своєчасність 

розрахунків фізичних і юридичних 

осіб за надані університетом послуги, 

виконані роботи 

Постійно  Службове подання Деканат 

8.3. 

Вдосконалити форму та методи 

проведення профорієнтаційної 

роботи: 

- залучати до роботи перспективних, 

молодих працівників; 

- використання елементів 

лідогенерації у профорієн-таційній 

роботі; 

- визначення поточних і 

перспективних потреб у фахівцях 

різних спеціальностей, ступенів 

вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційних рівнів на ринку 

праці; 

- удосконалення технології й 

партнерських відносин із 

замовниками фахівців і споживачами 

освітніх послуг; 

- активно застосовувати при 

проведенні заходів інтерактивні 

Постійно План заходів 

Керівник 

профорієнтаційного 

центру, завідувачі 

кафедр 
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методики; 

- збільшувати ефективність 

проведеної роботи за рахунок 

візуалізації інформації про факультет 

та університет шляхом  застосування 

мультимедійного пристрою; 

- широко використовувати 

роздатковий матеріал, проспекти та 

друковані видання для формування 

позитивного іміджу кооперативних 

закладів вищої освіти на ринку 

освітніх послуг; 

- залучати до проведення акцій 

кращих випускників факультету 

(«рангових» працівників) – як 

прикладу успішного формування 

кар’єри юриста-фахівця; 

- друк профорієнтаційних матеріалів 

про університет у регіональних ЗМІ; 

- підтримувати постійний зв’язок з 

закладами 1-3 рівня акредитації по 

набору абітурієнтів (розміщення 

реклами ЛТЕУ на сторінках 

відповідних закладів); 

- проведення спільних олімпіад, 

наукових конференцій, круглих 

столів зі студентами коледжів та ін 
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навчальних закладів; 

- проведення екскурсії в ЛТЕУ 

учнями регіональних шкіл. 
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