
 

  



1. Загальні положення 

Юридичний факультет – структурний підрозділ Львівського торговельно-

економічного Університету (далі - Університету), що здійснює підготовку 

висококваліфікованих фахівців правового спрямування, які наділені вмінням швидкого 

адаптування до реалій практики, незалежністю суджень, наділенні почуттям справедливості, 

власним сумлінням, а також прагненням до нових знань.   

Юридичний факультет заснований у 1996 році. Цьому передувало створення у 1986 

році кафедри права, а у 1992 році – відкриття спеціальості «Правознавство». Особливу увагу 

керівництво Університету у та факультету звертало і звертає на формування викладацького 

складу з числа професійних фахівців, які не тільки мають глибокі в галузі права, а й 

займаються практичною діяльністю поєднуючи з науковою роботою.  

З початку заснування на факультеті було створено дві кафедри – теорії держави і права  

та цивільного права та процесу. Також до структури факультету входили кафедри філософії і 

культури та історії і політології. У 2007 році відбулось реформування юридичного 

факультету, у результаті якого до існуючих кафедр було створено кафедру господарського 

права та процесу і кафедру кримінального права та процесу. Станом на 2020 рік факультет 

має у своїй структурі 5 кафедр та криміналістичну лабораторію. 

Криміналістична лабораторія призначена для забезпечення проведення лабораторних 

(практичних) занять з криміналістики, вивчення технічних засобів, які застосовуються у 

роботі слідчих органів. 

Основні завдання юридичного факультету відображені в Програмі діяльності 

юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету на період 2021-

2025 роки (далі – Програма). 

Правовими засадами для розробки Програми є закони України “Про освіту”, “Про 

професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”, Дорожня карта розвитку 

української освіти 2015-2025 рр. (введеної в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 28.02.2014 № 164), Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESA), міжнародні нормативні акти, Статут Університет; Стратегія 

розвитку Львівського торговельно-економічного університету 2016-2026 рр.; аналітичні 

дослідження провідних українських і закордонних фахівців, напрацювання науково-

педагогічних працівників Університету. 

Програма спрямовується  на підтримку і зміцнення його провідних позицій в 

університеті, зовнішнього та внутрішнього позиціонування як центру розробки та 

впровадження інноваційних технологій у освітньому процесі, а також на створення умов для 

фахового та особистісного зростання усіх його учасників. Важливими стратегічними 

напрямами діяльності визначено наступні: кадрова політика; якість освітньої діяльності; 

навчально-методична робота; організаційно-виховна робота; наукова діяльність; міжнародна 

діяльність; матеріально-технічне забезпечення; формування контингенту студентів. 

 

2. Аналіз сучасних проблем в університетській освіті й науці 

Виклики для вітчизняних навчальних закладів, Львівського торговельно-економічного 

університету та юридичного факультету , пов’язані із проявами глобалізації та загостренням 

конкуренції на ринку освітніх послуг.  

Сучасні проблеми Університету та факультету пов’язані з низкою зовнішніх і 

внутрішніх чинників, головними з яких є: 

- особливості демографічної та соціальної ситуації в країні; 

- пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні та світі; 

- недостатній рівень мотивації у частини абітурієнтів, студентів до набуття сучасних 

знань; 

- недостатня інтеграція змісту освіти на засадах наступності і неперервності 

ступеневої освіти в умовах зростаючих вимог до фахових компетенцій працівників у 

юриспруденції; 



- недосконалість системи працевлаштування випускників, їх професійного 

супроводження; 

- несистемність зв’язків з потенційними замовниками кадрів. 

 

 

 

3. Мета Програми 

Програма розвитку юридичного факультету спрямована на досягнення основної мети 

діяльності факультету – підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівці-

правників у галузі юриспруденції, затребуваних як на вітчизняному, так і на іноземному 

ринку праці. 

Метою Програми є визначення пріоритетних напрямів розвитку юридичного 

факультету Львівського торговельно-економічного університету для забезпечення його 

якісної конкуренції серед університетів України та європейських університетів, що готують 

юристів, завдяки значним досягненням у сфері фундаментальних і прикладних досліджень та 

створенню системи вищої освіти, інтегрованої в європейський освітньо-науковий простір у 

сфері юриспруденції, шляхом проведення організаційно-управлінського реформування, 

наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й впровадження нових 

конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення 

інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців-юристів інноваційного типу. 

У сфері освітньої діяльності метою Програми є розвиток Університету як закладу 

вищої освіти, конкурентоспроможність якого забезпечується новою якістю підготовки 

випускників, підвищенням чисельності студентів, випереджаючою актуальністю предметних 

дисциплін і напрямів освіти, інноваційністю форм і методів освітньої діяльності, її орієнтації 

на потреби суспільства.  

У сфері наукової діяльності метою Програми є закріплення позицій юридичного 

факультету як наукового центру, що створює інноваційну продукцію й розробляє 

перспективні технології, виконує фундаментальні та прикладні дослідження у різних галузях 

права з високим рівнем актуальності й конкурентоспроможності на підґрунті вікової 

репутації ресурсного капіталу, застосування сучасного обладнання, методів і технологій, 

зростання обсягів академічної мобільності здобувачів, вивченням та запровадженням 

позитивного досвіду кращих навчальних закладів та відповідних кафедр, удосконаленням 

освітньо-професійних програм, підвищенням рівня наукових публікацій та видання нових 

підручників і посібників. 

 

4. Завдання Програми 
Програма передбачає реалізацію таких завдань: 

- формування позитивного іміджу факультету; 

- постійне підвищення рівня якості освіти на основі удосконалення змісту навчання та 

впровадження новітніх технологій в освітній процес; 

- забезпечення задоволення потреб студентів у сучасних знаннях і наданні необхідних 

додаткових послуг; 

- формування особистості майбутніх фахівців через розвиток творчості, соціальної 

зрілості, громадської позиції, відповідальності, високих етичних норм; 

- забезпечення підтримки високого професійного рівня науково-педагогічних 

працівників факультету; 

- сприяння зростанню цінності інтелектуального потенціалу, розвитку наукових 

досліджень, спрямованих на вирішення актуальних проблем застосування теоретичних знань 

в практичній діяльності; 

- постійне підвищення якості наукової діяльності, удосконалення всіх видів наукових 

робіт; 

- удосконалення сучасної матеріально-технічної бази факультету; 

- розвиток міжнародного співробітництва. 

 



 

5. Очікувані результати 

Виконання Програми дозволить підтвердити статус юридичного факультету, 

забезпечить зростання якості освітніх послуг, наукової і виховної роботи, зокрема, дасть 

можливість:  

- підвищити якість навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних 

та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки;  

- привести у відповідність зі світовими стандартами наукове та навчально-методичне 

забезпечення усіх ланок освіти і науково-дослідницької роботи завдяки розвитку 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розробок та їх комерціалізації;  

- розширити міжнародні освітні й наукові зв’язки; 

- зміцнити мораль і духовність, сформувати у молоді національні та європейські 

світоглядні позиції, патріотизм;  

- узгоджувати потреби ринку освітніх та наукових послуг і ринку праці, забезпечити 

міцний зв’язок освіти, науки і виробництва;  

- покращити умови праці науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти; 

- підтримувати ефективний механізм залучення та використання ресурсів для потреб 

освіти і науки. 

 



6. Заходи реалізації Програми подальшого розвитку освітньо-наукової діяльності юридичного факультету 

Порядковий 

№ 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 
Примітка 

6.1. Формування контингенту студентів 

6.1.1 Розробка плану профорієнтаційної роботи: 

-  створення профорієнтаційної групи у складі науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої совіти факультету з метою популяризації 

навчання на факультеті та переваг навчального процесу шляхом  

застосування інноваційних методик агітаційної та профорієнтаційної роботи; 

-  постійне оновлення веб-сайту, веб-сторінок та сторінок в соціальних 

мережах структурних підрозділів для підтримання актуальності та 

своєчасності інформації про основну діяльність, що відбувається на 

юридичному факультеті; 

- розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у районних радіо та 

телеканалах, районних газетах і вісниках із залученням до співпраці 

райспоживспілок;   

- залучення до профорієнтаційної роботи випускників і студентів 

факультету, поширення через них інформації та матеріалів про переваги 

навчання на факультеті; 

- залучення Студентської ради факультету при формуванні цільової 

аудиторії у соціальних мережах; 

- наочне та електронне інформування потенційних абітурієнтів про умови 

вступу до Університету та переваги навчання на спеціальностях факультету; 

- використання елементів лідогенерації у профорієнтаційній роботі; 

- впровадження заходів щодо удосконалення механізму професійної 

орієнтації учнівської молоді з метою залучення її до здобуття освіти в 

Університеті шляхом створення у закладах фахової передвищої освіти 

профільних класів та курсів; 

- наповнення електронної бази потенційних абітурієнтів на основі 

анкетування, проведеного під час профорієнтаційної роботи; 

- організація зв’язку з випускниками через майстер-класи, воркшопи, 

стартапи, презентації та інші різноформатні зустрічі; 

- маркетингова і професійно-орієнтаційна робота на різних рівнях 

(абітурієнти та їх батьки, заклади середньої, професійно-технічної, фахової 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Вересень 

(щороку) 

 



передвищої  і вищої освіти, освітньо-інформаційні ресурси України та інших 

країн). 

6.1.2 Організація та проведення олімпіад, конкурсів наукових робіт учнів 9-11 

класів закладів загальної середньої освіти, студентів  закладів фахової 

передвищої освіти, кооперативних коледжів Університету 

Кафедри факультету Постійно  

6.1.3 Проведення досліджень освітньої діяльності за спеціальністю 081 Право Кафедри факультету Постійно  

6.1.4 Анкетування студентів першого курсу для виявлення пріоритетів при виборі 

спеціальності і факторів, що йому сприяли  та анкетування студентів другого 

курсу за результатами навчання з метою виявлення існуючих проблем і 

обґрунтування напрямів їх розв'язання  

Деканат Вересень та 

травень щороку 

 

6.1.5 Анкетування студентів другого курсу для виявлення проблем, що виникають 

протягом першого року навчання, відповідності очікувань із отриманим 

досвідом для оперативного коригування пріоритетів навчального і освітньо-

виховного процесів на факультеті  

Деканат Вересень та 

травень щороку 

 

6.1.6 Підготовка рекламно-інформаційних буклетів факультету та флаєрів 

українською та іноземними мовами, РР-презентації факультету, оновлення 

відео-роликів та розміщення на сайті  

Кафедри факультету Щороку  

6.1.7 Участь в загальноуніверситетських і факультетських заходах, міжвузівських, 

міжнародних заходах і різних проектах на рівні міста, області тощо, 

співпраця із провідними компаніями для поширення інформації про переваги 

і можливості навчання на факультеті та в Університеті 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету  

Постійно  

6.1.8 Вивчення досвіду роботи українських і зарубіжних закладів вищої освіти з 

проведення профорієнтаційної роботи 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету, що 

проходять стажування 

2021-2023 рр.  

6.1.9 Систематичне оновлення централізованих ресурсів для постійної підтримки 

електронних банків випускників на факультеті. Забезпечення можливості 

створення інтернет-сторінок випускників факультету на відповідних 

ресурсах 

Деканат, кафедри 

факультету  

Щороку  

6.1.10 Запровадження курсів підготовки до ЗНО за профільними предметами та 

курсів для здачі ЄВІ для вступу на другий (магістерський) рівень 

спеціальності -81 «Право»   

Деканат, кафедри 

факультету 

2022-2023 рр.  



6.1.11 Співпраця із провідними компаніями для поширення інформації про 

переваги і можливості навчання на спеціальності «Право» та інших 

спеціальностях Університету 

Профорієнтаційна 

група 

Щороку  

6.2. Удосконалення організаційної структури факультету 

6.2.1 Оперативне коригування організаційної структури, кількості професорсько-

викладацького складу та допоміжного персоналу відповідно до діючих 

положень чинного законодавства  

Декан, завідувачі 

кафедр 

до 01.09 

щороку 

 

6.2.2 Проведення систематичних засідань кафедр, вчених рад факультету, 

запровадження сучасних стилів керівництва, спрямованих на розробку і 

реалізацію ефективних підходів щодо вирішення тактичних і стратегічних 

пріоритетів розвитку факультету 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Кожного 

місяця 

навчального 

року 

 

6.2.3 Забезпечення високого рівня виконання завдань та функціональних 

обов’язків кожним членом трудового колективу кафедр і деканату. 

Продовження практики, згідно якої кожний науково-педагогічний 

працівник, фахівець кафедри персонально відповідає перед колективом, 

завідувачем кафедри, деканом за результати своєї роботи 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Постійно  

6.2.4 Врахування колективної думки працівників кафедр у вирішенні завдань, 

прийнятті рішень, затвердженні кафедральної документації, рекомендацій 

щодо представлення до нагород, призначення на посади, обрання за 

конкурсом 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Систематично   

6.2.5 Удосконалення організації та змісту навчальної, наукової, методичної та 

виховної роботи з врахуванням досвіду, накопиченого професорсько-

викладацьким складом кафедр, і досягнень європейського освітнього 

простору. Колективне обговорення  результатів впровадження передового 

досвіду на засіданнях кафедр та вченій раді факультету 

Декан, завідувачі 

кафедр 

2021-2024 рр.  

6.2.6 Сприяння розвитку роботи курсів вивчення іноземних мов (англійської, 

німецької, французької, іспанської, польської, чеської) при Центрі сучасних 

європейських мов, як одного з основних напрямів його роботи та залучення 

викладачів та студентів до вивчення іноземних мов. 

Декан, завідувачі 

кафедр, кафедра 

іноземних мов 

2021-2022 рр.  

6.2.7 Підвищення впливу колегіальних органів на діяльність факультету та рівень 

прозорості і прийняття рішень 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Постійно  

6.2.8 Зосередження педагогічного і наукового потенціалу кафедр на виконанні 

пріоритетних робіт навчального процесу і наукової роботи згідно з діючими 

Завідувачі кафедр 2021-2024 рр.  



вимогами забезпечення освітнього процесу 

6.2.9 Створення інтернет-ресурсів для організації та проведення в Інтернеті 

відкритих майданчиків (форумів) для обговорення внутрішньо 

факультетських та загальноосвітніх наукових проблем шляхом проведення 

ZOOM-конференцій 

Завідувачі кафедр 2021р.  

6.2.10 Проведення тренінгів для викладачів юридичного факультету «Мотивація 

професійного зростання викладача», «Мобільність викладача або чому треба 

вчитися і змінюватися все життя?», «Підвищення кваліфікації педагогів в 

області інформаційно-комунікаційних технологій»  

Декан, завідувачі 

кафедр 

Кожного року у 

вересні-жовтня 

 

6.2.11 Створення «скриньки довіри» для анонімних звернень осіб щодо 

вдосконалення роботи факультету та кафедр 

Деканат 2021 р.  

6.2.12 Сприяння функціонуванню та використанню системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату на наукових фахових видань України, всіх 

результатів наукових досліджень учасників освітньо-наукового процесу 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Постійно  

6.2.13 Створення та акредитація постійнодіючої спеціалізованої вченої ради 

відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти. Створення разових рад у відповідності до вимог, встановлених 

чинним законодавством 

Деканат, кафедри 

факультету 

2021-202 рр.  

6.2.14 Активізація інтеграції в європейський та світовий освітній правничий 

простір. Впровадження кращого зарубіжного освітнього, наукового досвіду 

у діяльності факультету 

Деканат, кафедри 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.2.15 Активізація інтеграції в європейський та світовий освітній правничий 

простір. Впровадження кращого зарубіжного освітнього, наукового досвіду 

у діяльності кафедри 

кафедра 2021-2025 рр.  

6.2.16 Організація та проведення тренінгів для викладачів кафедр теорії держави і 

права «Мотивація професійного зростання викладача» 

завідувачі кафедр Кожного року у 

вересні 

 

6.3. Удосконалення змісту та форм теоретичної підготовки фахівців 

6.3.1. Удосконалення інтегрованих навчальних планів і програм навчальних дисциплін 

6.3.1.1 Забезпечення відповідності якості та змісту підготовки фахівців вимогам 

державних стандартів вищої освіти та Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESA) 

Кафедри факультету 2021-2023 

 

 

6.3.1.2 Оновлення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, магістрів 

спеціальності факультету із залученням стейкхолдерів з метою формування 

та розвитку загальних і професійних компетентностей майбутніх фахівців та 

Гаранти, проектні 

групи освітньо-

професійних програм 

Квітень-

червень 

щороку 

 



забезпечення публічності інформації про освітні програми спеціальності 

факультету 

6.3.1.3 Удосконалення структурно-логічних схем підготовки фахівців освітніх 

ступенів вищої освіти бакалавра і магістра за спеціальністю 081 Право на 

засадах компетентнісного підходу. Інтеграція навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів в Університеті з числа 

випускників закладів фахової передвищої освіти.   

Гаранти, проектні 

групи освітньо-

професійних програм 

спеціальності 

факультету 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.1.4 Формування переліків вибіркових дисциплін та їх змістовного наповнення із 

врахуванням сучасних вимог практики і роботодавців, системи споживчої 

кооперації  до якісного рівня підготовки випускників 

Гаранти програм, 

завідувачі кафедр 

Постійно  

6.3.1.5 Забезпечення оптимального співвідношення базової та вибіркової частин 

навчальних планів 

Гаранти програм, 

завідувачі кафедр 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.1.6 Узгодження міждисциплінарних зв’язків і забезпечення їх відповідності 

вимогам освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, магістрів 

Завідувачі випускових 

кафедр 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.1.7 Забезпечення максимальної інформованості здобувачів вищої освіти та 

прозорості навчального процесу, зокрема, в частині попереднього 

ознайомлення студентів із варіативною частиною навчальних планів, 

вільного вибору відповідних дисциплін, рейтингової оцінки роботи 

студентів тощо 

Гаранти програм, 

завідувачі кафедр 

Постійно  

6.3.1.8 Збір, аналіз та інтерпретації інформації щодо освітніх програм та їх 

забезпечення, а також про якість навчання та викладання дисциплін, у тому 

числі шляхом опитувань учасників освітнього процесу 

Гаранти програм, 

завідувачі кафедр 

Постійно  

6.3.1.9 Продовження роботи, спрямованої на формування та розширення бази 

стейкхолдерів освітньо-професійних програм, підготовка за якими 

здійснюється на факультеті  

Гаранти програм, 

завідувачі кафедр 

Постійно  

6.3.1.10 Розвиток та поглиблення співробітництва з органами державної влади та 

місцевого самоврядування, бізнесовими структурами, іншими 

роботодавцями з питань підготовки для них висококваліфікованих 

правничих фахівців, розв'язання проблем економічного розвитку галузей за 

профілем 

Гаранти програм, 

завідувачі кафедр 

Постійно  

6.3.1.11 Залучення до обговорення адаптації освітньо-професійних програм 

спеціальності 081 Право стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти  

Гаранти програм Постійно  



6.3.1.12 Підготовка необхідних документів та матеріалів для проведення чергової 

акредитації:  

- ОПП для підготовки здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня 

спец. "Право"; 

- ОПП для підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня 

спец. "Право" 

Гаранти програм, 

завідувач кафедр  

спільно з 

адміністрацією 

Університету 

2023-2024  

6.3.2. Розробка програм навчальних дисциплін, зорієнтованих на вимоги роботодавців 

6.3.2.1 Забезпечення фундаментальності та практичної спрямованості програм 

навчальних дисциплін підготовки фахівців освітніх ступенів вищої освіти 

бакалавра і магістра для забезпечення високого рівня засвоєння загальних і 

професійних компетентностей  

Гаранти програм, 

завідувачі кафедр 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.2.2 Поточний моніторинг вимог роботодавців до потенційних працівників-

випускників закладів вищої освіти з метою забезпечення відповідності їх 

змісту програм навчальних дисциплін та використання ситуаційних кейсів 

для комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної 

дисципліни  

Гаранти програм, 

завідувачі та 

викладачі кафедр 

Постійно  

6.3.2.3 Вивчення досвіду роботодавців щодо застосування сучасних технологій та 

оснащення робочих місць і внесення змін у зміст програм навчальних 

дисциплін 

Гаранти програм, 

завідувачі та 

викладачі кафедр 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.2.4 Розширення переліку спецкурсів за вибором для студентів з метою 

підвищення якості навчального процесу через запровадження технологій 

інноваційного навчання та студентоцентрованого підходу 

Гаранти програм, 

завідувачі та 

викладачі кафедр 

Постійно  

6.3.2.5 Проведення анкетування роботодавців щодо удосконалення програм 

навчальних дисциплін та впровадження таких пропозицій у навчальний 

процес 

Гаранти програм, 

завідувачі та 

роботодавці 

Щороку у 

грудні 

 

6.3.2.6 Перегляд та оновлення ОПП «Право» на спеціальності 081 «Право» (освітні 

рівні «бакалавр» та «магістр»)  

Гаранти програм Квітень 

2021-2025 

 

6.3.2.7 Врахування пропозицій стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти другого 

магістерського рівня щодо внесення змін та оновлення освітніх компонент 

ОПП Право для першого бакалаврського рівня спеціальності 081 Право 

Завідувач кафедри, 

Гарант програми 

першого 

бакалаврського рівн я 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.3. Оптимізація теоретичної і практичної підготовки 

6.3.3.1 Оновлення змісту, форм і методів організації освітнього процесу на засадах 

особистісної орієнтації, проблемноорієнтованого навчання, 

Науково-педагогічні 

працівники 

Щорічно  



компетентнісного підходу, застосування прогресивних освітніх технологій, 

які забезпечують підвищення якості освіти та освітньої діяльності 

факультету 

6.3.3.2 Удосконалення змісту комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін відповідно до вимог та з використанням наскрізної 

ситуації з практичної діяльності підприємств у контексті міждисциплінарних 

зв’язків і професійних компетентностей 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Червень 

кожного року 

 

6.3.3.3 Забезпечення психологічної підготовки майбутніх фахівців на основі 

застосування методології професійного, творчого і креативного мислення 

для розвитку підприємницьких навичок, здатності оцінювати і аналізувати 

ринкову інформацію шляхом використання проблемних ситуацій з 

юридичної практики, спрямованих на висвітлення ситуацій у міжнародному 

масштабі 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету, психолог 

університету 

2021-2025 рр.  

6.3.3.4 Залучення до освітнього процесу представників підприємств, установ та 

організацій, діяльність яких має безпосереднє відношення до забезпечення 

професійних компетеностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на 

факультеті, відомих адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів тощо 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.3.5 Організація проведення для студентів професійних тренінгів, майстер-

класів, воркшопів, відкритих майданчиків (форумів), панельних дискусій із 

представниками підприємств-роботодавців,  

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.3.3.6 Впровадження оцінювання ефективності навчального  процесу шляхом 

проведення аналізу «задоволеності» рівнем знань отриманих студентами з 

дисциплін на основі співставлення зведених відомостей успішності 

студентів та опитування студентів. 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Щороку у 

травні 

 

6.3.3.7 Орієнтування науково-педагогічного потенціалу факультету на забезпечення 

реальних потреб інноваційного розвитку освіти, стимулювання проведення 

відкритих та показових лекцій 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.3.3.8 Підготовка для кожної з дисциплін банку теоретичних і  практичних завдань, 

кейсів для самостійної та індивідуальної роботи, поточного і підсумкового 

контролю знань 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Щорічно у 

вересні 

 

6.3.3.9 Розвиток дуальних методів навчання шляхом організації і проведення 

виїзних занять зі студентами (у визначних історико-культурних об’єктах, 

провідних підприємствах, на спеціалізованих виставках, форумах тощо) 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.3.10 Підвищення якісного рівня викладання та успішності студентів шляхом 

забезпечення повного комплексу навчально-методичного забезпечення 

Завідувачі кафедр Постійно  



дисциплін; видання підручників та посібників, впровадження результатів 

наукових досліджень у навчальний процес, застосування інформаційних 

технологій при викладанні дисциплін 

6.3.3.11 Забезпечення виконання щорічного та перспективного плану видання 

кафедр щодо видання навчально-методичної літератури 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.3.3.12 Участь у науково-методичних конференціях та семінарах, що проводяться за 

участю  Університету 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.3.3.13 Вдосконалення системи безперервної професійної освіти науково-

педагогічного складу кафедри, заснованої на міжнародних європейських 

стандартах шляхом подання викладачами кафедри сертифікатів 

професійного стажування та відповідних звітів про підвищення професійної 

кваліфікації в тому числі за кордоном 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.3.3.14 Підтримка якості освіти завдяки впровадженню до освітніх програм 

(індивідуальних навчальних планів) міждисциплінарних компонентів 

Завідувачі кафедр 2021-2025 рр.  

6.3.3.15 Інтеграція юридичного факультету Університету із структурними 

підрозділами навчальних закладів різних рівнів, науковими установами та 

підприємствами, зокрема, шляхом створення освітньо-наукових, навчально-

науково-виробничих комплексів 

Завідувачі кафедри  Постійно  

6.3.4. Розвиток інтерактивних форм навчання 

6.3.4.1 Активне впровадження в освітній процес інтерактивних форм і методів 

проведення навчальних занять 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.4.2 Проведення тренінгів, майстер-класів, авторських курсів для студентів, 

випускників, працівників споживчої кооперації та інших суб’єктів 

господарювання 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Один раз у 

квартал 

 

6.3.4.3 Упровадження нових форм проведення лекційних занять з використанням 

технологій Інтернет-конференцій, організація індивідуальних і групових 

консультацій студентів за допомогою  сучасних інформаційних засобів 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.3.4.4 Організація проведення занять на підприємствах потенційних роботодавців з 

метою наближення теоретичного навчання до вимог практики сучасного 

бізнес-середовища (суди, органи місцевого самоврядування, адвокатські 

контори) 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Систематично   

6.3.4.5 Застосування в навчальному процесі новітніх освітніх технологій та засобів, 

обов'язкове використання наявних на факультеті мультимедійних засобів 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  



факультету 

6.3.4.6 Впровадження проектних технологій навчання Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.4.7 Змістовний та адміністративний супровід веб-сторінки факультету та кафедр 

для оприлюднення інформації щодо організації та здійснення навчального 

процесу серед зацікавлених осіб 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету, 

студентська рада 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.3.4.8 Впровадження інноваційних моделей навчання з метою проектування 

навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до студента 

та сприяння організації його аудиторної, самостійної та індивідуальної 

навчальної діяльності із застосуванням форм, методів, технологій навчання, 

спрямованих на досягнення відповідного фахового рівня 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.4.9 Запровадження курсів підвищення кваліфікації працівників закладів 

шкільної освіти, фахової передвищої освіти, які викладають правничі 

дисципліни 

Завідувачі кафедр 

Науково-педагогічні 

працівники 

2022 р.  

6.3.5. Удосконалення системи оцінювання результатів навчання 

6.3.5.1 Удосконалення форм і методів поточного та підсумкового контролю, 

оцінювання їх ефективності на основі запроваджених ІТ-технологій 

оцінювання 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Щороку 

грудень, червнь 

 

6.3.5.2 Поточне і семестрове оцінювання здобувачів вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

Університету, у дистанційних курсах, на інформаційних стендах та в будь-

який інший спосіб 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

По завершенню 

навчального 

року  за 

результатами 

сесії (щорічно) 

 

6.3.5.3 Забезпечення ефективної системи запобігання та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності та ймовірних некоректних текстових 

запозичень учасниками освітнього процесу під час навчання та викладання з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Постійно  

6.3.5.4 Проведення систематичного рейтингування кафедр і викладачів, 

використання результатів рейтингування для оцінювання їх роботи і 

визначення напрямів її удосконалення 

Завідувачі кафедр 2021-2025 рр.  



6.3.6. Впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій 

6.3.6.1 Удосконалення електронних підручників, посібників, опорних конспектів 

лекцій, збірників тестових завдань у доступному для оперативного 

використання форматі та розміщення у дистанційних курсах  

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.6.2 Інноваційний розвиток освітньої діяльності шляхом подальшого 

впровадження в освітній процес інформаційних, телекомунікаційних та 

дистанційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання для 

студентів  

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.6.3 Наповнення єдиної електронної бібліотеки з відкритим доступом для 

університетів, закладів системи кооперативної освіти: підручників, 

навчальних посібників, планів практичних (семінарських) занять та завдань 

для лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи студентів, питань, 

задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь студентів з освітніх компонент 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.6.4 Застосування сучасних інтернет-технологій в організації навчального 

процесу. Використання сучасних технічних засобів для проведення 

аудиторних занять і навчально-контрольного тестування із застосуванням 

комп’ютерних класів і спеціалізованих навчальних аудиторій 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.3.6.5 Удосконалення навчально-методичного забезпечення для самостійної 

роботи студентів над освоєнням навчальних курсів з використанням 

комп’ютерних мереж, електронної бібліотеки, дистанційних курсів. 

Забезпечення наявності в електронній бібліотеці ЛТЕУ матеріалів з кожної 

дисципліни, достатніх для самостійної роботи студентів над курсом 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.6.6 Систематичне забезпечення змістовного і адміністративного супроводу веб-

сторінок Університету, факультету та кафедр.  

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету, 

студентська рада 

університету,  

Постійно  

6.3.6.7 Оновлення електронних репозитаріїв наукових праць викладачів факультету 

із вільним доступом до нього світової наукової спільноти через мережу 

Інтернет  

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Червень, 

грудень 

щороку 

 

6.3.7. Розвиток дистанційних технологій навчання 

6.3.7.1 Здійснення комплексу організаційних, навчально-методичних, технічних та 

кадрових заходів, спрямованих на поетапне впровадження дистанційних 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  



технологій в освітній процес з усіх спеціальностей, які забезпечує 

юридичний факультет 

факультету 

6.3.7.2 Застосування дистанційних технологій при підвищенні кваліфікації та 

перепідготовці кадрів 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.7.3 Забезпечення використання дистанційних курсів як обов’язкової складової 

фахової підготовки при самостійній роботі студентів   

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.3.7.4 Розміщення на офіційному сайті Університету дистанційних курсів,  

окремих відео-лекцій з фахових навчальних дисциплін провідних фахівців 

факультету для ознайомлення в on-line режимі 

 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.7.5 Створення необхідних передумов на рівні надання необхідних 

інформаційних ресурсів для розвитку дистанційних освітніх послуг 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.3.7.6 Оновлення та широке впровадження дистанційних освітніх курсів та всіх 

необхідних компонентів для реалізації автоматизованої перевірки рівня 

знань студентів. Оновлення сучасних систем управління навчанням 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Щороку 

червень 

 

6.4. Удосконалення практичної підготовки студентів 

6.4.1. Формування мережі баз практик і стажування студентів 

6.4.1.1 Оновлення переліку баз проходження практичної підготовки студентів на 

підприємствах споживчої кооперації та інших суб’єктах господарювання 

Завідувачі кафедр, 

заступники 

завідувачів кафедри з 

практики 

2021-2025 рр. 

вересень 

 

6.4.1.2 Удосконалення форм і методів, запровадження нових партнерських угод для  

практичної підготовки студентів за спеціальностями 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2023 рр.  

6.4.1.3 Забезпечення студентів місцями практики на підприємствах споживчої 

кооперації з перспективою подальшого працевлаштування 

Завідувачі кафедр, 

заступники 

завідувачів кафедри з 

практики 

Постійно  



6.4.1.4 Сприяння в укладанні довгострокових угод між Університетом та 

підприємствами – базами практики з метою впровадження елементів 

дуальної освіти для  спеціальностей факультету 

Завідувачі кафедр, 

заступники 

завідувачів кафедри з 

практики 

2021-2025 рр.  

6.4.1.5 Узгодження практичної підготовки студентів із оволодінням професійними 

компетентностями у межах освітньо-професійних програм  

Завідувачі кафедр, 

заступники 

завідувачів кафедри з 

практики 

Постійно  

6.4.1.6 Укладення меморандумів про співпрацю з підприємствами, установами та 

організаціями - потенційними роботодавцями 

Завідувач кафедри Постійно  

6.4.2. Налагодження співробітництва з підприємствами споживчої кооперації України та іншими суб’єктами підприємницької 

діяльності 

6.4.2.1 Оновлення переліку даних про підприємства, установи, організації 

відповідних галузей діяльності, які можуть бути потенційними 

роботодавцями для випускників факультету 

Завідувачі кафедр 2021-2025 рр.  

6.4.2.2 Налагодження партнерських зв’язків з підприємствами споживчої кооперації 

України, ритейлерами, іншими суб’єктами підприємницької діяльності 

шляхом укладання договорів про співпрацю з питань професійної 

підготовки, організації практики, працевлаштування студентів і випускників 

та надання першого робочого місця випускникам 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.4.2.3 Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами 

та організаціями (роботодавцями) і факультетом для отримання об’єктивної 

оцінки якості надання освітніх послуг 

Завідувачі кафедр Травень 

поточного року 

 

6.4.2.4 Забезпечення в рамках співпраці продовження організації стажувань 

науково-педагогічних працівників на підприємствах, в установах, судових та 

правоохоронних органах, адвокатурі та органах нотаріату у тому числі і 

системи споживчої кооперації, з одного боку, та виконання наукових 

досліджень за їх замовленнями, з іншого 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.4.2.5 Забезпечення укладення угод з стейкхолдерами щодо участі науково-

педагогічних працівників, і студентів факультету у спільних інноваційних 

проектах, наукових дослідженнях і розробках 

Завідувачі кафедр 2021-2025 рр.  

6.4.2.6 Організація виконання студентами різних видів робіт для підприємств за 

принципом аутсорсингу 

Завідувачі кафедр Постійно  



6.4.2.7 Залучення підприємств споживчої кооперації, особливо у районних центрах 

та у сільській місцевості до активної профорієнтаційної та агітаційної роботи 

з метою комплектування контингенту потенційних студентів та забезпечення 

потреб в кадрах підприємств споживчої кооперації 

Деканат, завідувачі 

кафедр 
2021-2025 рр.  

6.4.2.8 Впровадження інноваційних форм співпраці факультету з організаціями та 

підприємствами різних форм власності 

Деканат, завідувачі 

кафедр 

Постійно  

6.4.2.9 Розвиток стратегічного партнерства із некоперативними організаціями та 

підприємствами для визначення напрямів підготовки юристів, потреб в 

спеціалістах галузі права, бази проходження студентами юридичного 

факультету практики та створення умов для можливого забезпечення 

роботою випускників  

Деканат, завідувачі 

кафедр 
Постійно  

6.5. Забезпечення національного виховання молоді 

6.5.1 Забезпечення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, 

формування активної громадянської позиції, національно-патріотичної 

свідомості та інтеграції до європейської спільноти 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету, куратори 

2021-2025 рр.  

6.5.2 Удосконалення форм і методів функціонування студентського 

самоврядування та поглиблення їх впливу на освітній процес, побут, 

дозвілля студентської молоді, розширення участі студентів в управлінні 

діяльністю факультету 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.5.3 Розробка механізму визначення ступеня задоволення студентів рівнем 

виховної роботи та соціального захисту в освітньому процесі 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Вересень 

щороку 

 

6.5.4 Проведення бесід та лекцій зі студентами з питань толерантності й 

терпимості у міжнаціональних відносинах, збереження миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету, куратори, 

психолог 

університету 

1 раз в семестр 

кожного 

навчального 

року 

 

6.5.5 Забезпечення створення умов для здорового способу життя студентів з 

урахуванням фізіологічних норм оздоровчої рухової активності та розвитку 

спорту. Проведення щорічних турнірів з волейболу. 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету, кафедра 

фізичного виховання 

Постійно  

6.5.6 Удосконалення форм виховних заходів, спрямованих на вивчення 

національних традицій та культурних надбань народів світу із залученням 

іноземних студентів факультету 

Завідувачі кафедр, 

заступники  

завідувачів з виховної 

Постійно  



роботи 

6.5.7 Проведення заходів щодо поліпшення роботи з патріотичного, правового, 

екологічного виховання студентської молоді, формування у них моральних 

цінностей, соціальної активності та громадянської відповідальності, 

утвердження здорового способу життя, присвячених знаковим датам в історії 

нашої держави 

Завідувачі кафедр, 

заступники  

завідувачів з виховної 

роботи 

Згідно 

календарного 

графіку 

 

6.5.8 Залучення студентів до заходів, спрямованих на естетичне виховання, 

розвиток художніх здібностей і творчої діяльності, формування естетичних 

поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та 

кращих надбаннях світової культури 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.5.9 Організація заходів щодо проведення Днів Європи, Європейських тижнів 

місцевої демократії: проведення лекцій, тематичних виставок літератури, 

колективних обговорень тощо. 

Завідувачі кафедр, 

заступники  

завідувачів з виховної 

роботи 

Травень 

щороку 

 

6.5.10 Залучення студентів до досліджень історико-культурної спадщини 

споживчої кооперації України. Проведення конкурсів творчості на тему 

“Кооперація очима студентів” 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.5.11 Ознайомлення з нормами і принципами міжнародного права та чинного 

законодавства України за темами: «Міжнародне право як юридична 

категорія», «Норми правової культури студента»,«Захист прав людини в 

світлі міжнародного законодавства». 

Завідувачі кафедр, 

заступники  

завідувачів з виховної 

роботи, кафедра 

теорії держави і права 

2021-2025 рр.  

6.5.12 Забезпечення участі студентів у конкурсах, вікторинах, екскурсіях, виставах 

національно-патріотичного спрямування та присвяченим певним подіям 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.5.13 Поширення кооперативних ідей серед студентів шляхом оформлення 

тематичних стендів про вітчизняний і міжнародний кооперативний рух, про 

кооперативні династії, представники яких працюють та навчаються на 

факультеті 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.5.14 Організація дозвілля студентів, проведення заходів для сприяння їхньому 

духовному і професійному розвитку (круглих столів, дискусійних клубів, 

тематичних вечорів, зустрічей із відомими людьми, відвідування театрів, 

музеїв з метою підвищення культурного рівня та національно-патріотичного 

виховання, у тому числі іноземними мовами) 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету, деканат 

Постійно  



6.5.15 Участь у загальноуніверситетських та факультетських заходах з ідейно-

виховної та патріотичної роботи, спрямованих на формування національної 

свідомості і відповідальності, культивування кращих рис української 

ментальності та виховання бережливого ставлення до національного 

багатства країни, мови, культури, традицій 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.5.16 Проведення конкурсу «Кращий знавець національних традицій свого краю»  Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

історії і філософії 

Щорічно,  

квітень 

 

6.5.17 Зустріч з випускниками факультету з метою ознайомлення студентів з 

можливостями практичного використання отриманих знань та навичок у 

процесі професійної діяльності та кар’єрного зросту 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.5.18 Забезпечення роботи клубу любителів книг для студентів (систематичне 

обговорення прочитаної літератури, обмін книгами) 

Кафедра теорії 

держави та права 

Щорічно,  

вересень 
 

6.5.19 Залучення студентів до участі у заходах, присвячених Дню юриста Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Щорічно,  

жовтень 

 

6.5.20 Подальше поширення серед студентів волонтерського руху, благодійності, 

участі в акціях милосердя як способу виховання у студентів почуття 

відповідальності. Підтримка та зустрічі з ветеранами праці, учасниками 

бойових дій. Виховання проявів турботи до осіб з особливими потребами, 

сиріт, дітей, які перебувають у будинках-інтернатах та дитячих будинках, 

почесного донорства тощо. 

Деканат, куратори 2021-2025 рр.  

6.5.21 Популяризація правової культури, виховання у студентів потреби в активній 

протидії корупції, антигромадській поведінці, правопорушенням, 

бездуховності, жорстокості. Сприяння впровадженню нових форм і методів 

висвітлення цих проявів у інформаційних джерелах та соціальних мережах. 

Деканат, завідувачі 

кафедр, куратори 

Постійно  

6.6. Розвиток кадрового потенціалу 

6.6.1. Удосконалення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

6.6.1.1 Проведення щорічного рейтингового оцінювання діяльності кафедр та 

науково-педагогічних працівників факультету 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Постійно  

6.6.1.2 Удосконалення програм підвищення кваліфікації працівників з урахуванням 

тривалості підвищення кваліфікації та профілю відповідно до галузевого 

спрямування 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.6.1.3 Забезпечення зміцнення співпраці науки і практики, активної участі Завідувачі кафедр Постійно  



педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, 

науковців науково-дослідних інститутів НАН України та практичних 

працівників у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах 

та інших заходах 

6.6.1.4 Підвищення кваліфікації викладачів за рахунок участі в програмах 

стажування та підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти України та 

за кордоном 

Завідувачі кафедр 2021-2025 рр.  

6.6.1.5 Організація та проведення навчально-методичних семінарів, тренінгів з 

метою заохочення викладачів успішно використовувати інноваційні 

методики і форми роботи зі студентами у навчальному процесі 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.6.1.6 Участь науково-педагогічних працівників у літніх і зимових школах закладів 

вищої освіти України для підвищення особистого рівня викладання 

дисциплін навчального плану, обміну досвідом, оволодіння кращими 

педагогічними методиками    

Завідувачі кафедр Літо, зима 

щороку  

 

6.6.1.7 Залучення до співпраці (лекції, практичні заняття) фахівців-практиків задля 

підвищення рівня  фаховості та конкурентоспроможності випускників на 

ринку праці 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.6.1.8 Стимулювання викладачів юридичного факультету до особистісного 

професійного зростання, індивідуального наукового-фахового розвитку 

Ректор Постійно  

6.7. Розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників споживчої кооперації України 

6.7.1. Запровадження передових технологій навчання при підготовці фахівців 

6.7.1.1 Формування програм авторських курсів підвищення кваліфікації працівників 

підприємств і організацій споживчої кооперації, інших суб’єктів 

господарювання 

Завідувачі кафедр 2021-2022 рр.  

6.7.1.2 Удосконалення дистанційних технологій навчання для надання послуг з 

отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти, підвищення 

кваліфікації фахівців суб’єктів господарювання 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.7.1.3 Використання результатів наукових стажувань у навчальному процесі при 

проведенні різних видів занять, організації самостійної роботи студентів, 

поточного та підсумкового контролю 

Завідувачі кафедр Постійно   

6.7.1.4 Систематичне проходження стажувань у провідних навчальних закладах, 

проведення спеціалізованих курсів і семінарів за результатами стажування, 

наближення теорії до умов практики за участю представників бізнесу 

Завідувачі кафедр 2021-20224 рр.  

6.7.1.5 Поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання для підвищення Науково-педагогічні Постійно  



якості та ефективності співпраці викладачів і студентів, а також співпраці з 

бізнесом, державними установами та неурядовими організаціями   

працівники 

факультету 

6.7.2. Розробка практично-орієнтованих програм підвищення кваліфікації кадрів 

6.7.2.1 Розробка програм підвищення кваліфікації споживчої кооперації за галузями 

діяльності працівників 

Завідувачі кафедр Червень 

щороку 
 

6.7.2.2 Розробка навчальних програм та проведення сертифікованих курсів для 

зацікавлених осіб в межах регіону  

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.7.2.3 Створення на факультеті умов для реалізації рівних можливостей доступу до 

навчання та інфраструктури факультету осіб з інвалідністю 

Адміністрація 

університету 

2021-2023 рр.  

6.7.2.4 Створення та впровадження програм післядипломної освіти, у тому числі 

для співробітників факультету, навчання протягом життя   

Завідувачі кафедр Постійно  

6.8. Наукова діяльність 

6.8.1. Проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів в освітній процес і практичну діяльність 

6.8.1.1 Підвищення ефективності роботи наукових шкіл кафедр і наукових центрів 

факультету на основі дослідження актуальних завдань розвитку підприємств 

і організацій 

Декан, завідувачі 

кафедр 

Постійно  

6.8.1.2 Збільшення частки наукових досліджень за напрямами, визначеними 

Міністерством освіти і науки та Національною академією правових наук 

України пріоритетними для досліджень закладами вищої освіти, розвиток 

соціального партнерства з промисловцями і підприємцями щодо 

забезпечення проведення спільних науково-дослідних робіт 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2023 рр.  

6.8.1.3 Виконання госпрозрахункових наукових робіт та досліджень за грантами, 

досліджень на виконання Державних цільових програм та замовлень 

Укоопспілки 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.8.1.4 Впровадження результатів наукових досліджень викладачів кафедри в 

навчальний, навчально-методичний, виховний процес 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.8.1.5 Забезпечення виконання запланованих кафедральних науково-дослідних тем 

відповідно до профілю випускних кафедр та наукових інтересів викладачів і 

аспірантів,  дотримання планів захисту кандидатських та докторських 

дисертацій викладачами кафедр факультету згідно відповідних рішень на 

рівні Університету 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.8.1.6 Проведення щорічних наукових семінарів у рамках діючих наукових шкіл, Науково-педагогічні Постійно  



участь у наукових конференціях, науково-практичних, методичних 

семінарах Університету та поза його межами: виступи з доповідями, 

підготовка матеріалів до друку у фахових і рейтингових українських та 

зарубіжних виданнях 

працівники 

факультету 

6.8.1.7 Публікація наукових статей у виданнях, що індексуються у міжнародних 

наукометричних базах. Забезпечення  підвищення показників індексів Гірша 

науково-педагогічних та наукових працівників факультету. Проведення 

постійного моніторингу публікації статей у фахових виданнях, які входять 

до міжнародних науко метричних баз.  

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Щороку  

6.8.1.8 Розвиток співробітництва з іншими навчальними і науковими установами на 

основі опонування дисертацій, рецензування навчально-методичних і 

наукових робіт, підготовки відгуків на автореферати 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.8.1.9 Формування наукової тематики досліджень відповідно до актуальних 

напрямів розвитку прикладної науки та ефективного соціально-економічного 

розвитку України 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.8.1.9 Забезпечення узгодження наукової діяльності викладачів та їх публікацій із 

навчальними дисциплінами, що за ними  закріплені 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

 Підвищення персональної відповідальності наукових керівників, 

консультантів аспірантів, докторантів за якість і своєчасність виконання 

індивідуальних планів роботи і належну підготовку дисертації  

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.8.1.10 Участь у роботі міжкафедральних наукових семінарів із попередньої 

експертизи дисертаційних робіт, які подаються до захисту 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

2021-2025 рр.  

6.8.1.11 Ширше залучення аспірантів і докторантів факультетів до програм наукової 

та освітньої мобільності 

Науково-педагогічні 

працівники 

факультету 

Постійно  

6.8.1.12 Проведення науково-практичних конференцій, проблемних семінарів, 

круглих столів за участю працівників кооперативних підприємств і 

організацій, бізнес-структур 

Кафедри факультету Постійно  

6.8.1.13 Забезпечення ефективної системи запобігання та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу під 

час провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до 

наукових досягнень 

Завідувачі кафедр Постійно  



6.8.1.14 Здійснення керівництва науково-дослідних робіт студентів як обов’язкового 

виду навчальних занять, наукове супроводження діяльності студентського 

наукового товариства факультету 

Завідувачі кафедр, 

заступники 

завідувачів кафедр з 

наукової роботи, 

керівники наукових 

гуртків 

2021-2025 рр.  

6.8.1.15 Підвищення частки та рівня наукових публікацій студентів факультету у 

виданнях за межами Університету, в тому числі за кордоном 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.16 Сприяння залученню студентів до роботи у студентських наукових студіях, 

заохочення до наукових досліджень; організація участі студентів у 

конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових читаннях; 

олімпіадах з навчальних дисциплін, навчання методиці самостійного та 

колективного вирішення наукових проблем; спонукання до опублікування 

результатів науково-дослідних робіт у студентських наукових вісниках 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.17 Проведення секційних засідань науково-практичної конференції 

професорсько-викладацького складу кафедр факультету за підсумками 

наукової діяльності Університету у календарному році 

Науково-педагогічні 

працівники 

Щороку у 

травні 

 

6.8.1.18 Інтеграція наукових досліджень факультету у європейський науково-

дослідницький простір 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.19 Організація і проведення, спільно з провідними закладами передвищої 

фахової освіти студентських науково-практичних конференцій  

Завідувачі кафедр Щороку, у 

квітні 

 

6.8.1.20 Стимулювання активності студентів та розкриття їх фахової та творчої 

індивідуальності шляхом відзначення їх досягнень дипломами, оголошенням 

подяк, врученням грамот,  направленням листів подяк батькам 

Декан,  завідувачі 

кафедр 

Постійно  

6.8.1.21 Проведення щорічної Всеукраїнської конференції "Проблеми  захисту прав 

людини і громадянина в Україні: сучасний стан та тенденції" 

кафедра теорії 

держави і права, 

кафедра 

кримінального права 

та процесу 

з 2022 р. 

(травень) 

 

6.8.1.22 Організація і проведення щорічно 1-й етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з Права і забезпечувати участь переможців у 2-ому етапі 

олімпіади. 

Заступник зав. кафедри 

з наукової роботи, 

викладачі кафедри 

2021-2025  

6.9. Міжнародна діяльність 

6.9.1. Інтеграція факультету в європейський освітній простір 



6.9.1.1 Налагодження та підтримання постійних наукових зв’язків з університетами 

України, зарубіжних країн для створення та виконання спільних наукових 

проектів 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.9.1.2 Сприяння розробці та втіленню короткотермінових міжнародних програм 

(літні школи, наукові та навчальні візити тощо) із залученням іноземних та 

українських студентів.  

Науково-педагогічні 

працівники  

Постійно  

6.9.1.3 Удосконалення рівня фахової та мовної підготовки студентів факультету 

через співпрацю з зарубіжними навчальними закладами, участю у програмах 

міжнародної співпраці 

Завідувачі кафедр 2021-2025 рр.  

6.9.1.4 Розробка концепту англомовного викладання окремих дисциплін у межах 

україномовних програм як важливої складової у розвитку академічної 

мобільності ат інтернаціоналізації  

Завідувачі кафедр 2022-2025 рр.  

6.9.1.5 Розвиток міжнародної співпраці шляхом активізації участі студентів у 

міжнародних спортивних заходах, соціальних програмах, проектах, 

культурному обміні 

Деканат, студентська 

рада факультету  

Постійно  

6.9.1.6 Організація та проведення навчально-методичних тренінгів  для викладачів і 

студентів факультету із залученням провідних фахівців від закордонних 

вузів,  залучення іноземних фахівців до наукової роботи і навчального 

процесу на факультеті. Проведення лекцій для студентів викладачами 

іноземних навчальних закладів, які проходять стажування в рамках програми 

Erasmus+ 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.9.1.7 Налагодження співпраці з іноземними навчальними і науковими установами 

з метою рецензування навчально-методичних розробок і наукових робіт, 

публікацій і статей 

Науково-педагогічні 

працівники 

2022-2024 рр.  

6.9.1.8 Вдосконалення методичної та організаційно-правової бази для забезпечення 

академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів  

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.9.2. Організація стажування та проведення практики студентів 

6.9.2.1 Наповнення асоціації випускників факультету, вдосконалення та робота над 

існуючою базою даних про випускників, у тому числі громадян іноземних 

країн; створення веб-сторінки цієї організації   

Деканат, студентська 

рада факультету 

Постійно  

6.9.2.2 Забезпечення організації проходження стажування та навчальної практики 

студентами за кордоном, надання організаційної підтримки у виборі країни 

та закладу 

Деканат, відділ 

міжнародних зв’язків 

2021-2025 рр.  

6.9.2.3 Забезпечення ефективного обміну науково-педагогічними кадрами між Деканат, завідувачі Постійно  



українськими та зарубіжними закладами вищої освіти, зокрема 

кооперативними 

кафедр 

6.9.2.4 Забезпечення ефективності проведення міжнародних зустрічей, 

конференцій, семінарів і літніх шкіл 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.9.2.5 Забезпечення навчання, стажування, обміну студентами, аспірантами та 

науково-педагогічними працівниками за кордоном  у межах програми 

Erasmus+; здійснення систематичної роботи з інформування учасників 

освітнього процесу про участь у міжнародних програмах та проектах 

Деканат, завідувачі 

кафедр,  

Постійно  

6.9.3.4. Удосконалення міжнародної співпраці 

6.9.3.1 Розробка та контроль за виконанням планів стажування  науково-

педагогічних працівників у закладах-партнерах іноземних країн, що 

передбачають удосконалення педагогічної майстерності та  виконання 

наукових досліджень 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.9.3.2 Укладення угод про співробітництво з зарубіжними вищими навчальними 

закладами з питань спільного розроблення методів розв’язання освітніх 

проблем; розширення контактів у сфері спільного виконання науково-

практичних проектів; створення умов для публікування результатів наукових 

досліджень у зарубіжних виданнях та організація спільних з партнерськими 

інституціями видань. 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.9.3.3 Організація стажування студентів за кордоном для забезпечення практичної 

та мовної підготовки, вивчення досвіду студентського самоврядування у 

закордонних закладах вищої освіти 

Деканат, кафедри 

факультету  

2021-2025 рр.  

6.9.3.4 Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих 

столів за участю представників іноземних навчальних закладів 

Деканат, кафедри 

факультету  

Постійно  

6.9.3.5 Розширення мобільності науково-педагогічних працівників шляхом їх 

залучення до викладацької діяльності у навчальних закладах-партнерах 

іноземних країн відповідно до укладених угод 

Завідувачі кафедр Постійно  

6.10. Розвиток матеріально-технічної бази факультету 

6.10.1 Утримування в належному робочому стані матеріальних цінностей, які 

знаходяться на кафедрах факультету, проведення ремонту або списання 

застарілих одиниць 

Завідувачі кафедри Постійно  

6.10.2 Покращення стану матеріально-технічної бази кафедр і факультету, 

оновлення технічних та мультимедійних засобів для проведення аудиторних 

занять з використанням інноваційних технологій 

Завідувачі кафедри Постійно  



 

 

 

                 

              Декан юридичного факультету                                                                                                     проф. Котуха О.С.  

6.10.3 Оновлення книжкового фонду,  укомплектовування навчальних аудиторій 

підручниками, посібниками, навчальними матеріалами, інформаційними 

стендами тощо 

завідувач кафедри Постійно  

6.10.4 Проведення поточних ремонтних робіт згідно потреб кафедр із залученням 

внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування 

Адміністративно-

господарська частина 

університету 

Постійно  

6.10.5 Розробка програмного забезпечення, баз даних для удосконалення роботи 

деканату із інформаційними ресурсами 

Інформаційно-

навчальний інституту 

університету 

Постійно  

6.10.6 Оновлення технічного забезпечення криміналістичної лабораторії Завідувач кафедри 

кримінального права 

та процесу 

2021-2022 рр.  

6.10.7 Доукомплектування навчальної аудиторії «Зал судових засідань» Завідувачі кафедр 2021 р.  
6.10.8 Сприяння матеріально-технічному забезпеченню діяльності студентських 

рад та використанню коштів, передбачених на студентське самоврядування. 

Ректор, декан Постійно  

6.10.9 Впровадження системи відеоспостереження в навчальному корпусі 

юридичного факультету  

Ректорат, 

Адміністративно-

господарська частина 

університету 

2021-2022 рр.  

6.10.10 Забезпечення вимог охорони праці студентів і персоналу Завідувачі кафедр Постійно  



8. Прикінцеві положення 

 

1. Програма розглядається та схвалюється Вченою радою факультету і затверджується 

Вченою радою Університету. 

2. Програма уточнюється на кожен календарний рік з урахуванням першочергових 

завдань, визначених у щорічних звітах ректора на Зборах трудового колективу.  

3. Індикатори розвитку конкретизуються на кожен календарний рік для факультету та 

кафедр з визначенням терміну досягнення. 

4. Програма на календарний рік затверджується деканом. 

5. Звітність про ступінь виконання Програми здійснюють заступник декана та 

завідувачі кафедр. 

6. Відповідальність за виконання Програми розвитку несе декан. 

7. Керівництво виконанням цільових програм здійснюють заступник декана і 

завідувачі кафедр факультету. 

8. Звіти про результати діяльності здійснюються за напрямами та видами діяльності, 

що наведені в Програмі.  

9. Заступник декана та завідувачі кафедр звітують про виконання завдань та 

досягнення індикаторів розвитку на засіданні вченої ради факультету раз на півріччя, а декан 

– на засіданні ректорату щоквартально. 


