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ФРАНКА НА 2021-2025 РР.
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка є однією з найдавніших правничих шкіл Східної Європи. На сьогодні це
міцний, високопрофесійний колектив працівників вищої правничої школи.
Юридичний факультет сповідує загальнолюдські та загальнодержавні цінності
та пропагує їх через створення середовища, в якому панують:
- повага до прав та свобод людини як найвищої соціальної цінності;
-фаховість, як основа добробуту і поступу;
- рівність, справедливість та відкритість, як основа забезпечення законності та
правопорядку;
- лідерство, як основа ініціативності, творчості та відповідальності за свої дії.
МІСІЯ
Юридичний факультет, спираючись на глибокі традиції патріотизму і служіння
Батьківщині, підтримуючи прагнення до європейської інтеграції України,
вільного розвитку особистості, прагне формувати висококваліфікованих
правників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені
відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням;
сприяти впровадженню необхідних змін у сфері права та правничої освіти.
ВІЗІЯ
Юридичний факультет Львівського університету – визнана правнича школа з
глибокими академічними та освітніми традиціями, яка відповідає кращим
зразкам світових правничих шкіл, створює середовище для професійного та
соціального розвитку колективу працівників та здобувачів освіти; розвиває та
формує наукові правничі школи, забезпечує наступність розвитку правничої
науки; поглиблює інтернаціоналізацію правничої освіти та науки.
ЦІЛІ
 надання високоякісних послуг у сфері правничої освіти;
 забезпечення спадкоємності та подальшого розвитку правничої науки;
 інтеграція колективу та здобувачів освіти на юридичному факультеті у
світову правничу спільноту;
 продовження практики формування культури академічної доброчесності ;

 створення умов для розвитку та активізації студентського
самоврядування;
 розвиток диджіталізації у сфері адміністрування факультету та
комунікації з викладачами і здобувачами освіти.

ОСВІТА:
 Створити додаткову систему забезпечення якості надання освітніх
послуг.
 Запровадити оновлену освітньо-професійну програму за рівнем освіти
«магістр».
 Удосконалити існуючі на факультеті освітні програми та освітню
діяльність за цими програмами, в тому числі шляхом систематичного
залучення до цього процесу основних стейкхолдерів.
 Здійснити почергову акредитацію освітніх програм.
 Поглибити співпрацю з роботодавцями в контексті залучення їх до
створення та оновлення освітніх програм, моніторингу та удосконалення
освітньої діяльності на факультеті.
 Підвищити практичне наповнення освітніх програм шляхом залучення до
викладання юристів-практиків, впровадити курс «Клінічна юридична
практика».
 Розвивати діяльність Юридичної клініки Університету шляхом її
популяризації та розширення сфер функціонування.
НАУКА:
 Підвищити якість, значимість та популярність наукових юридичних
досліджень, як серед здобувачів вищої освіти, так і наукових та науковопедагогічних працівників юридичного факультету.
 Популяризувати культуру академічної доброчесності та забезпечити
адміністрування перевірки наукових праць в системі антиплагіат.
 Поширити наукові здобутки та напрацювання наукових і науковопедагогічних працівників юридичного факультету та забезпечити
підвищення їх позицій у міжнародних та національних рейтингах.
 Удосконалити реалізацію освітньо-наукової програми доктора філософії
для забезпечення вчасного захисту дисертаційних робіт аспірантами.
 Збільшити кількість та покращити якість публікацій матеріалів у фахових
виданнях юридичного факультету, а також створити передумови для їх
включення у наукометричні бази даних Scopus, Web of Science.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
 Розвивати та популяризувати програму подвійного диплому з
Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) з метою інтеграції
студентів в європейську освітню спільноту.

 Для забезпечення інтернаціоналізації освіти зберегти сталий розвиток
Школи німецького права, Школи польського та європейського права та
Школи американського права.
 Розвивати міжнародну співпрацю у сфері правничої науки шляхом
інтенсифікації публікації викладачів та здобувачів освіти в іноземних
виданнях та виданнях, які індексуються в науково-метричних базах даних
Web of Science та Scopus, участі в міжнародних наукових заходах,
проходження міжнародних стажувань.
 Популяризувати міжнародну академічну мобільність, практику грантових
досліджень серед викладачів та здобувачів освіти на факультеті.
 Зберегти практику проходження наукових стажувань іноземними
професорами та практикуючими юристами на факультеті та їх зустрічей
зі здобувачами освіти.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ:
 Активізувати роботу із поширення інформації про факультет і його
студентів поза межами Університету, використовуючи соціальні медіа та
сучасні інформаційні технології для підтримання контактів з
абітурієнтами, випускниками та роботодавцями.
 Продовжити практику диджіталізації у сфері адміністрування факультету
та комунікації з викладачами та здобувачами освіти.
 Розвивати співпрацю зі Студрадою юридичного факультету та іншими
студентськими організаціями, проводити спільні заходи та враховувати їх
позицію в процесі удосконалення освітньої діяльності.
 Покращити матеріально-технічне забезпечення факультету, в тому числі,
оргтехнікою та іншим обладнанням.

В. о. декана

проф. В.М. Бурдін

