
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання:  

“Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр: 

кримінального права і процесу, кафедра господарського права та процесу та 

цивільного права та процесу” 
 

від 16 лютого 2018 року 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри кримінального права та 

процесу проф. Щура Б. В., завідувача кафедри господарського права та процесу доц. Волинець Т. В., 

завідувача кафедри цивільного права та процесу доц. Федика Є. І. про навчально-методичну та 

наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр вчена рада відзначає, що науково-педагогічні 

працівники кафедр постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного 

забезпечення, модернізацією освітнього процесу, підвищенням якості наукових досліджень 

і їх впровадженням у наукову та практичну діяльність. 

У 2017 році вперше проектними групами кафедр юридичного факультету розроблені 

та впроваджені в освітній процес освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, які 

повною мірою характеризують загальні та специфічні підходи до провадження освітнього 

процесу; проведена значна робота із започаткування провадження підготовки здобувачів 

освітньо-наукового рівня доктора філософії шляхом ліцензування; здійснено 

рейтингування професорсько-викладацького складу кафедр і визначено місце кожної 

кафедри у загальному рейтингу факультету та Університету загалом. 

Кафедрою кримінального права і процесу підготовлено та видано 2 підручники та 

2 навчальні посібники. Для забезпечення освітнього процесу викладачами кафедри 

розроблено та використовується 11 дистанційних курсів з 12 дисциплін, що читаються 

кафедрою. На кафедрі працює постійнодіючий методичний семінар “Застосування 

інноваційних методів викладання у навчальному процесі”. 

За період 2016-2017 років викладачами кафедри опубліковано 1 монографію, 32 наукові 

публікації, з них 22 наукові статті у Вісниках ЛТЕУ ”Юридичні науки” (випуски 3-5) та в 

інших фахових виданнях 10 статей. Викладачі кафедри прийняли участь у 11 наукових 

конференціях, з них міжнародних – 8, всеукраїнських – 2, вузівських – 1, за матеріалами 

яких опубліковано 28 тез виступів. За звітний період 2 викладачами кафедри захищено 

кандидатські дисертації. У вересні 2016 року викладачі кафедри прийняли участь у 

Львівському форумі кримінальної юстиції. Вченими кафедри систематично проводяться 

круглі столи та наукові конференції, в яких беруть участь науковці з різних навчальних 

закладів та практичні працівники правоохоронних органів України. Завідувач кафедри був 

опонентом на захисті 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

і 3 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а викладачами 

кафедри підготовлено 20 відгуків на автореферати дисертацій. На факультеті діє 

аспірантура зі спеціальності 081 “Право”, де навчаються п'ять аспірантів. 
Студенти систематично під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у 

всеукраїнських конкурсах наукових робіт з правової тематики. Для студентів 

організовуються зустрічі з практикуючими юристами, працівниками правоохоронних 

органів, так 26 квітня 2017 року відбулась лекція керівника Львівського територіального 

управління НАБУ Лопушанського Т.В. на тему: “Національне антикорупційне бюро 

України - новий правоохоронний орган”, студенти разом з викладачами відвідали 

Галицький відділ поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській 

області. 26 вересня 2016 року викладачами кафедри було проведено імпровізований брейн-

ринг між групами 3-го курсу юридичного факультету на найкращі знання кримінального 

процесу. На кафедрі діють студентські наукові гуртки з кримінального права та 

криміналістики. Викладачі кафедри разом з студентами брали участь у духовно-



пізнавальній поїздці до Крехівського монастиря; долучились до збору макулатури для 

реабілітаційного центру “Джерело”; приймали участь у волейбольному турнірі та в 

благодійній акції “Миколай про тебе не забуде”. 

Колективом кафедри господарського права та процесу видано: 7 навчальних 

посібників, розроблено та використовується у поточному навчальному році дистанційних 

курсів – 10, а 6 потребують удосконалення та доопрацювання.  

Викладачами кафедри виконується науково-дослідна тема: “Правове регулювання 

відносин власності господарюючих суб'єктів”, в межах якої завідувачем кафедри 

виконується докторська дисертація та викладачами публікуються наукові статті. За звітний 

період опубліковано 11 фахових статей у Науковому віснику ЛТЕУ, “Наше право”, 

“Європейські перспективи”, “Економіка та право”, Віснику НУ “Львівська політехніка”, 

Visegrad journal on human rights та ін. Викладачами кафедри опубліковано 10 тез та 

доповідей за результатами участі у науково-практичних конференціях. 25 вересня 2017 

року кафедрою проведено науковий семінар на тему: “Криптовалюта як об’єкт цивільного 

права: питання правового статусу”. 

09 листопада 2016 року було проведено лекцію-бесіду із студентами магістратури на 

тему “Роль та значення господарських договорів в сучасній підприємницькій діяльності”. 

14 квітня 2016 року за участю студентів проведено круглий стіл, на тему: “220 років з часу 

створення першої біржі в Україні: розвиток правового регулювання біржових відносин”. 

Викладачі кафедри здійснювали підготовку студентів, які брали участь у Львівських 

судових дебатах з адміністративного судочинства імені Юрія Панейка, організовоних на 

базі юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Фінальне змагання принесло впевнену 

перемогу команді “Pro Bono” – студентів юридичного факультету нашого університету. 

Викладачі кафедри цивільного права та процесу підготували 2 навчальні 

посібники, які знаходяться у видавництві. За звітній період викладачами кафедри 

читається 15 дисциплін, для яких використовується 13 дистанційних курсів. Відповідно до 

плану 2 викладачі пройшли стажування за кордоном (Вроцлавський економічний 

університет, Пан’європейський університет у Братіславі) та 2 викладачі - на базі кафедри 

цивільно-правових дисциплін факультету № 6 Львівського державного університету 

внутрішніх справ. 

За результатами наукової роботи викладачами кафедри опубліковано 20 фахових 

статей у Науковому віснику ЛТЕУ, Віснику НУ “Львівська політехніка” та інших, з них 2 

статті наукових виданнях включених до науко метричних баз (Index Copernicus 

International). Викладачі кафедри приймали участь у 3 міжнародних наукових 

конференціях, у 5 всеукраїнських та у 11 міжвузівських (видано тези 19 доповідей). 21 

квітня 2017 року була проведена XIV науково-теоретична конференція студентів 

юридичного факультету “Проблеми правового регулювання в сучасній Україні”; 28 квітня 

2017 року студенти юридичного факультету взяли участь у курсантсько-студентській 

конференції  на тему “Приватне право України в умовах євроінтеграції”, яка проводилася у 

Львівському державному університеті внутрішніх справ; 18 травня 2017 року прийняли 

участь у VI Регіональній міжвузівській студентські науково-практичній конференції на 

тему: “Формування та розвиток національного законодавства: європейський вектор – нові 

виклики та можливості”. При юридичному факультеті діє Ліга студентів–правників 

Університету, а 5 жовтня 2016 року Ліга студентів–правників Університету разом з 

кафедрою медичного права ЛНУ імені Данила Галицького започаткували роботу медико-

юридичної клініки, яка надаватиме безкоштовну правову допомогу в сфері охорони 

здоров’я та забезпечуватиме права пацієнтів та медичного персоналу. Студенти 

факультету взяли участь у Всеукраїнському з’їзді юридичних клінік, що проходив 01-02 

листопада 2017р. в Чернівецькому НУ ім. Ю. Федьковича, організований Асоціацією 

юридичних клінік України спільно з Українською фундацією правової допомоги, 

міжнародним фондом “Відродження” та юридичним факультетом Чернівецького НУ ім. 

Ю. Федьковича. 14-16 листопада 2017 року студенти юридичного факультету відвідували 



Апеляційний суд Львівської області та були присутні при розгляді цивільних справ та 

ознайомилися із специфікою роботи Апеляційного суду. 

Водночас у навчально-методичній та науковій роботі кафедр є ще окремі недоліки: 

деякі розробки навчально-методичного забезпечення не відповідають сучасним вимогам; 

видана недостатня кількість підручників і посібників за дисциплінами, що закріплені за 

кафедрами відповідно до навчальних планів; недостатня кількість публікацій наукових 

праць, які опубліковані у виданнях, що включені у зарубіжні наукометричні бази; не всіма 

викладачами виконаний план стажування; потребує активізації наукова робота студентів та 

аспірантів; електронні сайти деяких кафедр недостатньо відображають навчально-

методичне забезпечення та наукові доробки викладачів. 
 

Виходячи з цього вчена рада у х в а л и л а: 
 

1.Інформацію завідувача кафедри кримінального права та процесу проф. Щура Б. В., 

завідувача кафедри господарського права та процесу доц. Волинець Т. В., завідувача кафедри 

цивільного права та процесу доц. Федика Є. І. про навчально-методичну та наукову роботу за 

2016-2017 рр. прийняти до відома, а роботу кафедр вважати задовільною. 

2. Завідувачам кафедр: 

- особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 

кафедри на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на 

використання сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування 

компетентностей, що відповідають вимогам ринку праці (подати звіт першому проректору 

15 квітня 2018 р.). 

- забезпечити розробку планів проведення наукових семінарів з метою підвищення 

наукової компоненти освітньої діяльності, імплементації новітніх наукових досліджень в 

практику викладання дисциплін, що закріплені за кафедрами; 

- звіти кафедр про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. 

розмістити на сайтах відповідних кафедр. 

3. Викладачам кафедр: 

- у термін до 15 квітня 2018 р. завершити роботу над впровадженням в освітній 

процес дистанційних курсів і пакету навчально-методичного забезпечення для усіх 

дисциплін, що читатимуться кафедрами у другому семестрі поточного навчального року; 

- активно використовувати результати наукових стажувань в освітньому процесі, у 

другому семестрі поточного навчального року організувати та провести семінари з метою 

обміну набутим досвідом і ознайомленням з найкращими прикладами організації 

освітнього процесу та моніторингу навчальної діяльності; 

- розміщувати на інформаційних веб-сторінках кафедр та у електронних 

дистанційних курсах підготовлені викладачами за результатами стажування (підвищення 

кваліфікації) наукові статті або інші матеріали; 

- застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до організації 

навчання; 

- висвітлювати результати наукових досліджень у періодичних виданнях зарубіжних 

країн та індексованих у наукометричних базах, активізувати роботу над написанням 

індивідуальних і колективних монографій; активізувати участь у науково-практичних 

конференціях, у тому числі закордонних; 

- підвищувати професійний рівень науково-педагогічних працівників шляхом 

стажування в Україні та за кордоном. 

4. Відповідальність за виконання Ухвали покладається на завідувачів кафедр. 

5. Контроль за виконання Ухвали покладається на першого проректора та 

проректора з наукової роботи Університету. 


