
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ



Кафедра кримінального права та процесу створена у

2007 році на базі кафедри теорії держави і права та

функціонує в складі юридичного факультету Львівського

торговельно-економічного університету. Створення

кафедри кримінального права та процесу було обумовлене

необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в

галузі права, чому сприяв кадровий та інфраструктурний

потенціал тодішньої ЛКА.



Склад кафедри кримінального 

права та процесу

1. Щур Б.В., д.ю.н., професор, Заслужений юрист

України, завідувач кафедри.

2. Федоров М.П., к.юн., доцент, професор

університету, професор кафедри, заступник

завідувача кафедри.

3. Скрекля Л.І., к.ю.н., доцент кафедри, заступник

завідувача кафедри.

4. Сосніна О.В., к.ю.н., доцент.

5. Стецик Б.В., к.ю.н., доцент кафедри.

6. Скибіцький Б.А., ст. викладач кафедри.

7. Струсінська Д.Р., провідний фахівець кафедри.



Організаційна робота

2. Покращення якісного складу кафедри:
- Захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри Стецик

Б.В. та Сосніна О.В.

- присвоєно вчене звання доцента к.ю.н. Сосніній О.В.

3. Підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри :
- Працює постійнодіючий методичний семінар «Застосування

інноваційних методів викладання у навчальному процесі».

- Періодичне стажування викладачів кафедри у провідних

навчальних закладах України.
- Система ефективного взаємовідвідування занять викладачами

з наступним обговоренням їх результатів на засіданнях

кафедри.

- Проведення відкритих занять досвідченими викладачами.

1. Планування роботи кафедри, підготовка та розгляд

актуальних питань її діяльності на засіданнях кафедри,

контроль за виконанням запланованих заходів та прийнятих

рішень.



Навчально-методична робота кафедри 

кримінального права та процесу

Викладачами кафедри КПП забезпечується викладання освітніх компонент:

1. Кримінальне право України.

2. Кримінальне процесуальне право.

3. Міжнародне кримінальне право.

4. Криміналістика.

5. Кримінологія.

6. Віктимологія.

7. Кримінально-виконавче право.

8. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти особи.

9. Захист прав особи в кримінальному судочинстві.

10. Медичне право.

11. Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері

господарської діяльності.

12. Проблеми запобігання та протидії корупції в Україні.

13. Проблеми кваліфікації та запобігання кримінальних правопорушень у сфері

господарської діяльності.

14. Кримінальні правопорушення проти власності.

15. Суд та правоохоронні органи.

16. Судова медицина і психіатрія.

17. Юридична психологія.

До всіх навчальних дисциплін є необхідне навчально-методичне забезпечення.









Наукова робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри КПП "Проблеми формування та

реалізації кримінально-правової політики в Україні" (Державний

реєстраційний номер: 0122U200745)

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою науково-педагогічного

процесу, спрямована на дослідження правових проблем державотворення.

За 2021-2022 н.р. викладачами кафедри опубліковано 22 наукові статті у

фахових виданнях, у тому числі 6 - у зарубіжних виданнях, 3 - у

виданнях. внесених до наукометричних баз Web of Science та Scopus.

Викладачі кафедри взяли участь у 13 наукових конференціях,

опубліковано 23 тези виступів.

Усі викладачі кафедри пройшли стажування (підвищення кваліфікації), 

у тому числі 7 - за кордоном.  



Під керівництвом 
д.ю.н., проф. Щура Б.В., 
головним редактором 

якого він є,  здійснюється 
періодичне видання 
наукового “Вісника 

Львівського торговельно-
економічного 

університету. Юридичні 
науки”, у якому 

презентують свої наукові 
розвідки вчені України та 

зарубіжжя. 



28 грудня 2021 року усі викладачі кафедри взяли участь у ХІ

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

"Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та

країнах ближнього зарубіжжя".

1- 2 червня 2022 року викладачі кафедри взяли участь у науковій

конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів

Львівського торговельно-економічного університету «Сучасні

напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх

правового забезпечення».

Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти 

взяли активну участь у Науковій конференції студентів «Сучасні 

напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх 

правового забезпечення». (м. Львів, 2.06.2022 р.)



Викладачами кафедри системно проводяться круглі столи та наукові 

семінари, в яких беруть участь науковці з різних навчальних 

закладів та практичні працівники

Наукові  семінари:
"Проблеми формування кримінально-правової політики в сучасній

Україні" (14.09.2021 р.);

"Охорона сексуального життя особи за кримінальним законодавством

України" (26.10.2021 р.);

"Особливості міжнародної правової допомоги при проведенні

процесуальних дій" (10.12.2021 р.);

"Деякі аспекти колізій в кримінально-виконавчому праві" (10 травня

2022 р.).

Круглі столи:
"Використання спеціальних знань під час виявлення підробки

документів" (22.02.2022 р.);

"Сучасні напрями розвитку юридичної науки" (17.03.2022 р.)



На кафедрі кримінального права та процесу 

систематично проводяться методичні 

семінари:

 "Проблеми оцінювання знань студентів під

час проведення дистанційної форми

навчання" (доповідач доц. Сосніна О.В.) ;

 "Застосування інтерактивних методів під

час проведення навчальних занять" (доповідач

проф. Федоров М.П.)



Завідувач кафедри кримінального права та процесу д.ю.н., проф.

Щур Б.В. є членом:

• спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 по захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова

діяльність Національного університету “Юридична академія

ім. Ярослава Мудрого” у м. Харкові;

• спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 по захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова

діяльність Львівського національного університету ім. Івана

Франка.



Рейтинг викладачів кафедри 

кримінального права та 
процесу за 2021-2022 н.р.

1. Щур Б.В. - 1115

2. Федоров М.П. - 1810

3. Сосніна О.В. - 2270

4. Скрекля Л.І. - 805

5. Стецик Б.В. - 830

6. Скибіцький Б.А. - 1165



1. На кафедрі КПП створені і діють студентські наукові гуртки з

кримінального права та криміналістики.

2. Студенти систематично під керівництвом викладачів кафедри

беруть участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт з правової

тематики.

3. Для студентів організовуються зустрічі з практикуючими

юристами, працівниками правоохоронних органів.

4. Для студентів викладачами кафедри проводяться навчально-

практичні семінари у структурах правоохоронних та судових органів

Львівщини (суду, прокуратури, Національної поліції, адвокатури

тощо).



Профорієнтаційна робота

Викладачами кафедри проводяться зустрічі з учнями випускних

класів загальноосвітніх шкіл Львова та області.


