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Вступ 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики є однією з провідних кафедр 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. На 

кафедрі функціонують наукові школи кримінального судочинства (заснована проф. В.Т. 

Нором) та криміналістики (основоположник - проф. 1.1. Когутич). За відносно короткий 

період (11 років) кафедра, як учбовий і науковий підрозділ університету, набула 

всеукраїнського і міжнародного авторитету в юридичних та освітніх колах. Реформування 

освітньої галузі, зміна тенденцій на ринку юридичних послуг, а також потреби державних 

органів та інших працедавців зумовлюють необхідність прийняття Стратегії розвитку 

кафедри, реалізація якої дозволить забезпечити підготовку конкурентоздатних правників 

у сучасних умовах. 

висококваліфікованих фахівців з розумінням системи та особливостей функціонування 

судової влади та органів правопорядку, глибокими знаннями кримінального процесу 

України і зарубіжних держав, криміналістики та юридичної психології відповідно до 

потреб ринку праці шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання і 

роботи. 

Цінності 

На кафедрі кримінального процесу і криміналістики сповідують такі цінності: 

1. професіоналізм; 

2. висока кваліфікація викладачів; 

Місія 

Місією кафедри є підготовка соціально-відповідальних 



3. відповідальність; 

4. чесність; 

5. порядність; 

6. повага; 

7. справедливість; 

8. гуманізм; 

9. патріотизм; 

10.відкритість; 

11. культура поведінки; 

12.передача досвіду провідними викладачами кафедри; 

13.командна робота та взаємна підтримка; 

14.креативність; 

15.дотримання традицій; 

16.індивідуальний підхід; 

17.конкурентоспроможність випускників. 

Бачення 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики - один із лідерів на ринку освітніх 

послуг України у сфері підготовки професіоналів для потреб кримінальної юстиції, що 

дотримується якості навчання цих фахівців відповідно до вимог часу, враховуючи сучасні 

тенденції розвитку цифрових технологій, використовуючи інноваційні спеціалізації 

шляхом реалізації науково-педагогічного потенціалу викладачів кафедри. 

Стратегічні цілі 

До стратегічних напрямів розвитку кафедри належать: 

1. підвищення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри; 

2. удосконалення дидактичних здібностей викладачів кафедри; 

3. використання нових освітніх технологій та участь кафедри у міжнародних освітніх 

проектах; 



 

 

4. розширення співпраці кафедри з аналогічними кафедрами інших вищих 

юридичних закладів та факультетів України; 

5. залучення кафедри до міжнародної наукової співпраці; 

6. удосконалення та покращення матеріально-технічної бази кафедри; 

7. організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково- 

практичних конференцій в Україні, де кафедра виступатиме як організатор; 

8. інформування про науково-педагогічну діяльність кафедри у мережі Інтернет 

та соціальних месенджерах (Facebook, Twitter, Telegram тощо); 

9. реєстрація та функціонування електронного наукового фахового видання 

відповідно до профіля кафедри; 

10. профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями, реклама кафедри на 

ринку освітніх послуг. 

Встановлення пріоритетів 

Пріоритетними завданнями кафедри кримінального процесу і 

криміналістики є: 

1. інтенсифікація роботи викладачів кафедри над підручниками та навчальними 

посібниками з метою забезпечення самостійної роботи студентів за 

фаховими дисциплінами; 

2. публікація наукових досліджень викладачів кафедри у журналах, що 

включені до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science; 

3. отримання викладачами кафедри вчених звань доцента та професора; 

4. підготовка та захист науково-педагогічними працівниками кафедри 

дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора 

права; 

5. робота із ширшого залучення студентів до участі в гуртку з кримінального 

процесу і криміналістики. 

Завідувач кафедри кримінального 

процесу і криміналістики, 

доктор юридичних наук, професор 


