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 1. Загальні положення 

 Кафедра  кримінального  права та процесу – структурний  підрозділ 

юридичного факультету 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.   

 Основні завдання кафедри теорії держави і права відображені в 

Програмі діяльності кримінального  права та процесу та  Програмі 

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 освіти2015-

2025 рр.(введеної в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

28.02.2014 No 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.; Програма діяльності юридичного 

факультету на 2021-2025 роки; напрацювання науково-педагогічних 

працівників кафедри. 

 Програма спрямовується  на підтримку і зміцнення його провідних 

позицій кафедри 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. Мета розвитку кафедри  

- підвищення якості та студентоорієнтованості освітнього процесу, 

наукових досліджень за допомогою зростання науково-педагогічної 

кваліфікації співробітників,  

- впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій та розробки і впровадження нових освітніх програм. 

  

 3.  Завдання кафедри кримінального права та процесу на 2021-2025 

рр. 

1. Організація високої якості освітніх послуг та освітніх програм для 

різних кваліфікаційних рівнів та категорій осіб, що навчаються. 

2. Організація та здійснення освітнього процесу, навчально–виховної, 

методичної, наукової  роботи визначених Університетом. 

3. Підвищення якості та студентоорієнтованості освітнього процесу. 

4. Розвиток та удосконалення кадрового потенціалу працівників кафедри 

для досягнення відповідності ліцензійним умовам спеціальності. 

  

 3. Пріоритетні напрями роботи кафедри 

Пріоритетними напрямами роботи кафедри кримінального права та 

процесу є: 

- здійснення модернізація освітньої діяльності в контексті 

запровадження європейських стандартів вищої освіти; 

- активна робота викладачів та співробітників кафедри з урахуванням 

світового досвіду організації наукової та навчально-методичної роботи; 

- розширення міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків; 

- підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців-юристів. 

 



4. Основні напрями розвитку кафедри кримінального права та 

процесу: 

І. В навчально-методичній роботі: 

1. Розробка та впровадження освітніх програм здобувачів освітніх рівнів 

«бакалавр» та «магістр» відповідно до стандартів вищої освіти. 

2. Запровадження нових навчальних дисциплін за напрямом кафедри у 

навчальні плани освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр». 

3. Забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін 

викладачами кафедри.  

4. Ефективне використання результатів науково-дослідної роботи в 

навчальному процесі. 

5. Впровадження інноваційних методів організації навчального процесу з 

використанням прогресивних освітніх технологій. 

6. Розробка та удосконалення навчально-методичної літератури, яка 

готується науково-педагогічними працівниками кафедри. 

7. Впровадження в навчальний процес дієвої системи практичного 

супроводу навчального процесу (практичних занять, виробничої та 

педагогічної практик), яка забезпечує високий рівень професійної 

підготовки фахівців. 

8. Оснащення аудиторного фонду новітніми технічними засобами для 

забезпечення викладання дисциплін кримінально-правового 

спрямування, створення навчальної аудиторії "Зал судових засідань". 

9. Оновлення технічних засобів криміналістичної лабораторії. 

 

ІІ. В науково-дослідній роботі: 

1. Збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково-

дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-

викладацького складу. 

2. Підвищення  професіоналізму викладачів кафедри шляхом захисту 

дисертацій.  



3. Акредитація аспірантури за профілем кафедри. 

4. Продовження випуску наукового  фахового видання «Вісник 

Львівського торговельного університету. Юридичні науки», в якому 

головним редактором є завідувач кафедри кримінального права та 

процесу проф. Щур Б.В. 

5. Підготовка та публікація монографій з кримінально-правової 

проблематики. 

6. Робота над збільшенням наукового доробку кафедри  шляхом участі 

викладачів у міжнародних та всеукраїнських конференціях, друк 

наукових публікаціях у вітчизняних та закордонних виданнях. 

7. Підвищення наукового авторитету викладачів кафедри через активну 

участь в якості офіційних опонентів на захистах дисертацій та 

підготовці відгуків на автореферати дисертацій. 

8. Залучення студентів до науково-дослідної роботи, а саме, до виконання 

наукових досліджень, що проводяться викладачами кафедри за 

різноманітними програмами;  створення умов для участі студентів у 

студентських наукових гуртках з кримінального права та 

криміналістики, конкурсах наукових студентських робіт, студентських 

олімпіадах та студентських наукових конференціях. 

9. Організація практики студентів в державних установах та приватних 

юридичних фірмах. 

10. Розширення міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків. 

 

Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри 

кримінального права  та процесу полягають у: 

- ефективному доборі та використанні потенціалу науково-педагогічних 

кадрів;  

- активній роботі викладачів та співробітників кафедри з урахуванням 

світового досвіду організації наукової та навчально-методичної роботи; 



- запрошенні до навчального процесу провідних вчених та фахівців у 

сфері кримінального права та процесу; 

- підтримці ініціатив кафедри керівництвом факультету та університету; 

- наявності відповідного фінансування з боку державних і недержавних 

установ. 

 

 Програма розроблена завідувачем кафедри кримінального права та 

процесу, д.ю.н., професором Щуром Богданом Володимировичем 

 

 

Д.ю.н., професор                                  Щур Б. В. 

 


