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Загальна характеристика

Тип диплому та
обсяг програми

Одиничний, освiтня-наукова, 40 крелитiв СКТС i 4 роки

Вищий навчальний
заклад

СхiдноукраТнський нацiонацьний r,нiверситет irt. В. Даrя- УкраТна

PiBeHb вищоi освiти Третiй (освiтньо-науковий) piBeHb

Ступiнь, що
присвою€ться !октор фiлософiТ

назва галyзi знань 08 кПраво>

Назва спецiальностi 081 кПраво>

Обмеження щодо
форм навчання
Квалiфiкацiя
освiтня, що

присвою€ться

Щоктор фiлософii у галузi права

Мета програми
Меrою дОкторськоi програми е комплеКсна пiдготовка висококвалiфiкованих науковцiв у
сферi наукИ ,u.rрuпrrПи права, з новимИ поглядами та способом мислення щодо адаптацiТ

нацiона,тьНого законОдавства до европейськогО та дО вимоГ стаJIого розвитку, здатних

проводити HaykoBi дослiдження, спрямованi на економiчне самопосилення держави та

протистояннЯ загрозам нацiонального та економiчного cyBepeHiTeTy нашоi краТни.

Навчання завершyсться публiчним захистом наукових досягнень у формi дис
ХарактерtIстика програми

Предметна область

HayKoBi дослiдження у'сферi права. основна частина роботи для
отримання ступеня (19 кредитiв), присвячена дослiдницькому
докторському проекту i захисту власних наукових досягнень у
формi дисертацii. Загальнонаукова складова пiдготовки
спрямована на формування системного наукового свiтогляду (9

кредитiв). Наступна складова включас курси для набуття

унiверсальних навичок дослiдника, застосування сучасних
iнформацiйних технологiй у науковiй дiяльностi тощо (б

крелитiв). Комунiкацiйна складова включас здобуття мовних
компетентностей для представлення результатiв наукових

досягнень iноземною мовою (6 кредитiв). Робочi засiдання та

семiнарИ обирае аспiрант/молодий дослiдник з права бо сумiжноi
областi.

Фокус програми

Дослiдження в га_lrузi науки i практики права.

Дослiдник в прочесi роботи над докторським проектом отримуе

повну пiдтримку при опрацюваннi теми дослiдження та

пiдготовки практичноТ та теоретичноi/методичноi стратегiI: Bci

теми стосуються методологii юридичноi науки та аналiзу
правових проблем розвитку науково-технiчного, соцiально-
економiчного, суспiльно-полiтичного, людського потенцiа_пу для
забезпечення конкурентоспроможностi Укратни у свiтлi стаJlого

розвитку суспiльства i держави та адаптацii до европейських

стандартiв.
Орiентацiя
програми

особливостi
програми

Бir"-а 
"асrйна 

часу присвячена науково-дослiднiй роботi та

написанню дисертацii, Решта часу вiдводиться для здобуття

глибинних знань за рахунок вивчення фu*ови", заauль"онuуков



та унiверсальних KypciB i отримання практичних навичок,
пов'язаних з плануванням та здiйсненням самостiйних наукових
дослiдхtень у галузi права, пiдготовкою доповiдей результатiв
досягнень на наукових конференцiях та ceMiHapax, планування та
ведення проектноi дiяльностi для одержання грантiв на HayKoBi

дослiдхtення, органiзацiю та здiйснення педагогiчноТ практики.

Тематика наукових
дослiджень

1. ОТермiнологiчнi та правовi проблеми реа,,IiзацiТ вимог
стаJIого розвитку.
2. Концептуально-правовi засади реформування системи
освiти i науки.
З. Полiтико-правове стимулювання iнновацiйного
суспiльства.
4. Правове забезпечення розвитку нацiональноТiнновацiйноi
системи в умовах глобалiзацii,
5. Iнновацiйний продукт як об'скт правового регулювання за
законодавством Украiни та ЕСТермiнологiчнi та правовi
проблеми реалiзацii вимог сталого розвитку.
6. Украiна у системi сrIасного мiжнародного правопорядку
та свроiнтеграчiТ.
7. Свропейськi труловi стандарти як основа вдосконалення
трудового законодавства Украiни.
8. Парадигма правового регулювання роботи дистанцiйних
працiвникiв: свропейський досвiд та перспективи для Украiни.
9, Теоретичнi та практичнi проблеми реалiзацii законодавства
в сферi приватного права.
10. Право на справедливий судовий розгляд: проблеми
вiдповiдностi процесуа,тьного законодавства УкраiЪи
м iжнародним стандартам.
1 1. Конституцiйна реформа в Украiнi: теоретичнi та практичнi
проблеми.
|2. Соцiальне забезпечення та страхування: шляхи зближення
европейських та нацiональних стандартiв .

13. Розвиток законодавства про працю : европейський вимiр
|4. Правовi аспекти змiсту Угоди про асоцiацiю мiж
Украiною та Свропейським Союзом
15. Перспективи адаптацiТ законодавства Украiни до
мiжнародних стандартiЪ охорони праR споживачiв .

16. Стандарти справедливого судового розгляду в цивiльному
судочинствi згiдно зi статтею б Конвенцii про захист прав людини
i основоположних свобод .

|7. Практика Свропейського суду з прав людини у сферi
кримiнального судочинства
18. Посднання публiчно-правових та приватно-правових
методiв регулювання трудових та цивiльних вiдносин на ocHoBi
принципiв европейськоi правовоi системи.
19. особливостi iмплементацii норм мiжнародного lrрава у
сферi сiмейних правовiдносин в YKpaiHi
Dацевлаштyвання та пDодовження освlти

Працевлаштування

Вимогами до посад е наявнiсть завершеного навчання за освlтньо-
наукOвою програJ\4ою спецiальностi <Право> та захисту
дисертацiйноi роботи. Фахiвцю присвоюсться квалiфiкацiя
доктор фiлософiт у галузi права. Доктор фiлософii у галузi права

I



здатний займати посади в

юридичного профiлю, вищих
пiдприсмствах, в установах чи
правоохоронних органах.

науково-дослlдних установах
навча,tьних закладах, на

органiзацiях, у судових та

Продовження освiти

Учu"ru у грантових IIрограмах, якi мають додатковий освiтнiй
компонент та надають можливiсть ylacTi у дослiдницьких
докторських проектах у галузi права та у мiждисциплiнарних
напрямках. Подальша пiдготовка на науковому piBHi доктора наук
в галузi права.

Стиль та методика навчання

Пiдходи до
викладання та

навчання

Студентоцентроване, проблемно-орiентоване навчання,

iнiцiативне самонавчання. основний пiдхiд через наукове

керiвництво, пiдтримку та консультування з боку наукового
середOвища, презентацii, написання статей. Лекцiйнi курси,
консультацii, самопiдготовка у бiблiотецi з використанням
iнформачiйно-комунiкацiйних технологiй та онлайн-ресурсiв,
проектна робота. Дослiдницькi семiнари та навчання навичка]\4

вiдповiдно до загшIьних та спецiальних комц9f9ццlйj_

Система оцiнювання

промiжне оцiнювання шляхом самоперевlрки розвитку
дослiдницьких, загаJIьних та спецiальних навичок; формування
оцiнки на ocHoBi результатiв оцiнювання на ceМlнapax,

колоквiумах; оцiнювання rrlсля вивчення курсу усно та в

письмовiй формi (екзамени й HaykoBi звiти iз оцiнюванням

досягнутого). остаточне оцiнювання (атестацiя) публiчний
захист наукових лосягнень у формi дисертацii у спецiалiзованiй
вченiй радi.

Обсяг кредитiв €КТС, необхiдний
пеня вищоi

для здобуття вiдповiдного
освiти

HocTiп

poфeсiйнoTПpoГpaМи-40кpeдитiвeКTСнaoснoвi
повнот вищот освiти.

MiHiMyM 75О/о обсяry ocBiTHboT програми спрямовано на формування загальних та спецizlльних

вих) компетеrrтностеЙ за спецiальнiстю, виздечgццхjfлндерIом вищоТ освiти.

MHl компетент
Iнтегральна

компетентнiсть
здатнiсть вирiшувати комплекснi проблеми юридичноi освiти та науки,

професiйноi та дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi у галузi права, що
перелбачае глибоке переосмислення наявних та створення нових

цiлiсних знань та професiйноi юриди
Загальнi

компетентностi
ffiтиBнoЮгpoМaДянськoЮпoзицieю,ЩoгpyнTyeтЬсянa
ltемокпатичних пеDеконаннJIх" гуманiстичних та етичних цiнностях
зк z в*наченiсть i iаполегливiсть щодо.поставлених завдань i взятих

обов'язкiв, вмiння праI+овати у командi та виявляти лiдерсь

зк 3. Здатнiсть спiлкуватися та спlвпраtцовати з рlзними цlльовими
аулиторiями, та фахiвцями iнших галузей, адаптуватися у соцiальному та

професiйному середоu"щi. Здатнiсть до усвiдомленого поповнення i

розширення комунiкативних навичок у про

ЗК 4. Здатнiсть до вiльноТ лiловоТ комунiкацii iноземною мовою для

спiлкування У науковiй, викладацькiй, професiйнiй та соцiально-

культурнiй сферах, володiння фаховою термiнологiею iноiемною мовою.

зк 5. розумiння фiлософсько_свiтоглядних засад, напрямкlв 1



ЗК 6. Готовнiсть до самостiйноТ науково-педагогiчноТ дiяльностi, здатнiсть

реалiзовувати рiзнi складовi процесу навчання, здатнiсть формувати
особистiсть з високими моральними якостями
ЗК 7. Здатнiсть органiзовувати та здiйсrповати робоry вiдповiдно до вимог

охорони працi, технiки безпеки, протипожежноi безпеки та caнiтapнo-

гiгiенiчного режиму з урахуванням специфiки професiйноТ дiяльностi
навчальних та наукових закладiв
зк 8, Здатнiсть критичного аналiзу сучаснот науковот лlтератури для
обгрунтування та вибору напрямкiв наукових дослiджень, ознайомлення з

передовиМ свiтовиМ досвiдом роботИ у правовоМу ceKTopi та використання

цiеТ iнформацiТ в освiтнiй та науковiй дiяльностi
зк 9, здатнiсть вiльно використовувати HoBiTHi iнформачiйнi i
комунiкацiйнi технологiт; обирати та застосовувати сучасне програмне

забезпечення та Internet- ресурси у науковiй та професiйнiй дiяльностi
ЗК 10. Здатнiсть ефективно планувати та рацiонально органiзовувати
професiйну дiяльнiсть, використовувати органiзаторськi навички для
.rnuryuu""" роботи колективу, здатнiсть об'ективно оцiнювати та

забезпечувати якiсть виконуваних робiт та усвiдомлювати вiдповiдальнiсть
науковця та викладача перед суспiльством
ЗК 11. Здатнiсть усвiдомлювати соцiальну значущiсть професiТ викладача

та науковця, застосовувати принципи академiчнот доброчесностi, науковот

i викладацькоТ етики та деонтологiТ при виконаннi професiйних обов'язft
Гк tz. Здатнiсть генерувати HoBi iдеТ та визначати шляхи для ix реалiзацiТ у
галузi освiти, науки та професiйноi дiяльностi, розширювати сферу власноТ

кoМПеTeнTнoсTi,poзpoблятиoПTиМaлЬнiстpaтегiiЩ
ЗК 13. Здатнiсть вирiшувати проблеми у нових i нестандартних ситуацiях
при проведеннi наукових дослiджень та здiйсненнi викладацькоТ дiяльностi
з урахуванням юридичноТ, соцiальноi i етичноТ вiдповiдальностi за

прийнятi рiшення

ЗК 15. Здатнiсть та прагнення до
свого творчого та наукового
суспiльства i держави

реалiзацii та оптимального використання
потенцiалу в iHTepocax особистостi,

спецiальнi
(фаховi)

компете[Iтностi

ФК 1. Здатнiсть збирати, опрацьовувати та критично використовувати у
професiйнiй дiяльностi нормативно-правовi акти УкраiЪи, доктринальнi
джерела та рекомендацiТ належних правозастосовчих (законодавчих,

судових, правоохоронних тощо) практик у галузi юридичнот освiти та

науки.
Фк 2. здатнiсть формулювати наукову проблему, робочi гiпотези

дослiджуванот проблеми, що передбачас глибоке переосмислен}ш наявних
та створення нових цiлiсних знань таlабо професiйноТ практики

Фк 4. Здатнiсть до аналiзу обробки результатiв наукових дослiджень та ik
оформлення у статтях, монографiях, iнформацiйних листах, наукових
звiтах тощо вiдповiдно до сучасних вимог
ФК 5. Здатнiсть iдентифiкувати,
пов'язанi з науково-досЛiдною та
створення правових aKTiB

вимiрювати та оцiнювати ризики,
iнновацiйною дiяльнiстю в сферi

Фк 6. Здатнiсть проводити аналiз, моделювання та прогнозування



соцiально-економiчних процесiв у правовому полi, визначати показники ik
результативностi з подальшим обгрунтуванням напрямкiв удосконалення
вiдповiдно до BeKTopiB розвитку суспiльства в YKpaTHi, зокрема,
спрямованих на економiчне' самопосилення держави та протистояння
багатьом загрозам економiчного cyBepeHiTeTy нашоТ краТни.
ФК 7. Здатнiсть до написання/складання навчальноТ та навчально-науковоi
лiтератури: пiдручникiв, навчальних посiбникiв, методичних рекомендацiй
тощо з урахуванням змiсту навчальних програм та сучасних вимог
ФК 8. Ведення дiалогу й аргументування пiд час наукових i дiлових
дискусiй, переговорiв, судових дебатiв, публiчного виступу, лекцiй для
фахiвцiв-юристiв, а також представлення результатiв науковоТ дiяльностi
професiйнiй спiльнотi та широкому загалу у виглядi доповiдей на
конференцiях рiзного рiвня, включаючи науково-просвiтницькi заходи з
метою популяризацii правовоТ освiти та науки
ФК 9. Здатнiсть здiйснювати аналiз змiсту нормативно-правових aKTiB та iх
експертизу.
ФК 10. Вмiння формулювати та обгрунтовувати юридичнi висновки,
пропозицiТ, рекомендацiТ
ФК 1l. Здатнiсть розробляти, впроваджувати та застосовувати оптимальнi
пiдходи для органiзацiТ та здiйснення ocBiTHboT та науковоi дiяльностi
вiдповiдно до сучасних свiтових тенденцiй
ФК l2. Здатнiсть здiйснювати процес аналiзу правовоТ дiяльностi суб'ектiв
господарювання, аналiтично виокремлювати та оцiнювати правовi
проблеми цiеТ дiяльностi, визначати шляхи ii оптимiзацiТ та напрямки
здiйснення управлiння якiстю, з урахуванням сучасних наукових
дося гнень

Нормативний змiст пiдготовки здобувачiв вищоi освiти,
сформульований у TepMiHax результатiв навчання

компетентностi Резyльтати навчання
Загальнi

зк1 Проводити професiйну дiяльнiсть у соцiальнiй взаемодiТ, що
заснована на гуманiстичних i етичних засадах, розумiннi
мультикультурностi та рiзноманiтностi cBiTy.

Щотримуватися норм спiлкування у професiйнiй взаемодiТ з
колегами, керiвництвом, науковою та освiтньою спiльнотою

зк2 Здiйснювати розподiл видiв робiт мiж членами колективу вiдповiдно
до ix здiбностей та посадових обов'язкiв, приймати рiшення щодо
планування та органiзацiт певних видiв наукових та навчальних

робiт, брати на себе вiдповiдальнiсть за результати роботи,
ефективно працювати у командi

зкз Використовувати сучасну професiйну номенклатуру
при комунiкацii з фахiвцями-юристами ycix ceKTopiB
cBiToBoi економiки та сумiжних професiй.

та термlнологlю
нацiональноi та

зк4 Використовувати навички усноТ та письмовоТ комунiкацiТ iноземною
мовою, аналiзуючи тексти фаховоi направленостi; перекладати
iншомовнi iнформацiйнi джерела; представляти результати власних
наукових дослiджень на мiжнародних наукових заходах та у
наукових перiодичних виданнях

зк5 Визначати ocHoBHi напрямки
юридичноТ освiти та науки
глобалiзацiйних. процесiв

та

у
закономiрностi розвитку вiтчизняноi
розрiзi свiтових iнтеграцiйних та

зкб Здiйснювати професiйну педагогiчну дiяльнiсть з використанням



сучасних форм та методiв навчання
Сприяти формуванню високих моральних якостей у здобувачiв
вищоТ освiти

зк7 Щотримуватись вимог охорони працi, технiки безпеки,
протипожежноТ безпеки та санiтарно-гiгiенiчного режиму при
здiйсненнi науковоТ та ocBiTHboT професiйноТ дiяльностi

зк8 Критично аналiзувати iнформацiю, що мiститься у сучаснiй свiтовiй
науковiй та науково-поЙуп"р"iй лiтературi, iнформацiйних базах

даних тощо, та використовувати iT у науковiй та освiтнiй дiяльностi
для оцiнки та синтезу нових i складних iде*

зк9 Використовувати сучаснi iнформачiйнi та комунiкативнi технологti
при спiлкуваннi, обмiнi iнформацiсю, зборi, аналiзi, обробцi,
iнтерпретацiТ джерел; здiйснювати публiкачiю джерел.
Обирати сучасне наукове програмне забезпечення, Iпtеrпеt-ресурси

для планування, органiзацiТ та здiйснення професiйноТ дtдщцqстi.
зк 10 Використовувати HayKoBi принципи планування та рацlонально1

органiзацiТ професiйноТ дiяльностi, Використовувати об'сктивнi
методи оцiнювання результатiв дiяльностi та забезпечувати rx якiсть
Виявляти резерви пiдвищення ефективностi працi спiвробiтникiв з

фахiвrцми-юристами в ycix секторах нацiональноi економiки
Усвiдомлювати вiдповiдальнiсть за об'ективнiсть та правдивiсть
оприлюднених результатiв науковоi дiяльностi

зк 11 Iдентифiкувати майбутню наукову та освiтню дiяльнiсть як
соцiально значуu{у для правовоТ держави та суспiльства в цiлому
Щотримуватися принципiв академiчноi доброчесностi, науковоi та

викладацькоТ етики i деонтологiТ у професiйнiй дiяльностi, запобiгати

зк 12 Визначати HoBi iнновацiйнi напрямки дослiджень, спираючись на

власнi компетентностi, та ix постiйне удосконалення
зк 13 Виконувати HayKoBi дослiдження та здiйснювати викладацьку

дiяльнiсть з використанням креативних методiв та пiдходiв
Усвiдомлювати юридичну соцiальну та етичну вiдповiдальнiсть за

прийнятi рiшення
зк 14 Використовувати свою професiйну дiяльнiсть та особистiснi якостt

для конкурентного позицiонування вiтчизняноТ юридичноТ освiти та
науки на сучасному cBiToBoMy ocBiTHboMy та науковому просторi.

зк 15 Формулювати цiлi та визначати структуру власноТ дiяльностi з

урахування суспiльних, державних i виробничих iHTepeciB.

Використовувати принцип ((навчання крiзь життя) для постiйного
пiдвищення своеТ конкурентоспроможностi

Фаховi
Фкl Грунтовне розумiння предметноТ областi та професiТ.

Глибинне знання процедур конструювання та застосування правових

джерел.
Здiйснювати аналiз правових наслiдкiв законодавчих змiн та
виробляти пропозицiТ щодо ik врахування при проведеннi дiяльностi.
Використовувати сучаснi iнтернет-технологiТ, правовi бази даних в

професiйноТ дiяльностi.
Самостiйно збирати правовi джерела, проводити ik доктринально
тлумачення, зовнiшне та внутрiшне рецензування.
Планувати та реалiзовувати професiйну наукову та освiтню

дiяльнiсть на ocHoBi нормативно-правових aKTiB Украiни.
Фк2 застосовчвати

знання в галузi
сучаснl передов1 концептуальнl та методологlчн1
науково-дослiдницькоТ таlабо професiйноi дiяльностi



t на межl предметних галузей знань.
умiння з нових дослiдницьких позицiй формулювати загальну
методологiчну базу власного наукового дослiдження, усвiдомлювати
його актуальнiсть, мету i значення для розвитку iнших галузей науки
та галузей права, суспiльно-полiтичного, економiчного життя,
правозастосовчоi практики.
Формулювати робочi гiпотези дослiджуваноТ проблеми, якi мають
розширювати i поглИблюватИ стан наукОвих дослiджень в обранiй
сферi.
Формулювати наукову проблему з огляду на цiннiснi орiентири
сучасного суопiльства та стан iT науковоТ розробки.

Фкз Здiйснювати статистичну обробку результатiв наукових пошукiв з
використанням сучасного апарату соцiологiчних, статистичних,
д9дцографiчних та iнших сучаQних методiв дослiдження.

Фк4 Здатнiсть саморозвиватися i самовдосконалюватися, нести
вiдповiдальнiсть за новизну наукових дослiджень та прийняття
експертних рiшень.
самостiйно збирати та критично опрацьовувати правовi джерела,
проводити ix зовнiшню та внутрiшню критику, текстологiчне
вивчення, тлумачення.
використовувати сучаснi iнформацiйнi та комунiкативнi технологii
при спiлкуваннi, обмiнi iнформацiею, зборi, аналiзi, обробцi,
iнтерпретацii джерел; здiйснювати публiкацiю джерел.

квалiфiковано використовувати iснуючi та створювати власнi
теоретичнi моделi в правовому дослiдrкеннi; проводити
узагальнення результатiв наукових дослiджень та здiйснювати
пiдготовку ik до оприлюднення у фахових вiтчизняних виданнях, у
виданнях, якi входять дQ мiжнародних наукометричних баз (cTaTTi,
монографii, iнформацiйнi листи, науково-методичнi рекомендацiТ,
]9Цц тощо).

Фк5 в залежностi вiд характеру (етапу) науково-дослiдноi та iнновацiинот
дiяльностi обирати i застосовувати адекватнi сучаснi правовi
iнструменти з метою мiнiмiзацiт, усунення або запобiгання правових
проблем та колiзiй.

Фкб Проводити аналiз соцiально-економiчних процесiв у правовому
просторi з використаннJIм сучасних методiв моделюваннrI та
ПроГноЗУВанн'I, ВизнаЧаТи Та ЗастосоВУВати систеМУ резУЛЬтатиВних
показникiв зазначених процесiв, науково обгрунтовувати оптимальнi
шляхи розвитку ycix ceKTopiB нацiональноi економiки вiдповiдно до
стратегiчних завдань держави та свiтових тенденцiй

Фк7 Складати/розробляти навчальну та навчально-наукову лiтераryру:
пiдручники, навчальнi посiбники, методичнi рекомендацiТ тощо з

урахуванням обсягу та змiсry, навчальних програм та с}п{асних
тенденцiй юридичноi освiти та науки

Фк8 Спiлкування в дiалоговому режимi з
та громадськiстю в певнiй галузi
дiяльностi.

широкою науковою спiльнотою
науковоТ та/або професiйноТ



Квалiфiковано вiдображати результати наукових дослiджень у
наукових статтях, опублiкованлтх у фахових вiтчизняних виданнях, i
у виданнях, якi входять до мiжнародних наукометричних баз.
Здатнiсть професiйно презентувати результати cBoix дослiджень на
мiжнародних наукових конференцiях, ceMiHapax, практично
використовувати украiЪську, iноземну мову у науковiй, iнновацiйнiй
дiяльностi та педагогiчнiй дiяльностi.

Фк9 Грунтовнi знан}u{ формалiзачiТ юридичного змiсту нормативно-
правових aKTiB.
Знання етапiв правового реryлюванIш та ix змiстовних характеристик.
Аналiзувати та тлумачити чинне законодавство.
Здiйснювати аналiз правових наслiдкiв законодавчих змiн та
виробляти пропозицiТ щодо lk врахування при проведеннi дiяльностi.
визначати правову проблемч та шляхи iT вирiшення.

Фк 10 Грунтовнi знання предметноТ областi та розумiння професii.
Знати працi поовiдних зарубiжних вчених, HayKoBi школи та

фундаментальнi працi у галузi дослiдження, формулювати мету
власного начкового дослiдження як складову
загальноцивiлiзацiйного процесу.
Критичний аналiз, оцiнка i синтез нових та складних iдей.
Умiння з нових дослiдницьких позицiй формулювати загальну
методологiчну базу власного наукового дослiдження, усвiдомлювати
його акryальнiсть, мету i значення для розвитку iнших галузей науки
та галузей права, суспiльно-полiтичного, економiчного життя,
правозастосовчоТ практики.
Аналiзувати та тлумачити чинне законодавство.
Формулювати та обгрунтовувати юридичнi висновки, пропозицii,
рекомендацiТ.

Фк 11 Формувати змiст та обсяг навчальних програм з

нормативних та вибiркових дисциплiн, навчальних планiв
до стандартiв вищоТ освiти та з урахуванням сучасних
cBiToBoT науки.

окремих
вiдповiдно
досягнень

Фк 12 Визначати шляхи оптимiзацiТ розвитку правовоТ дiяльностi
пiдприсмств i органiзацiй на пiдставi всебiчного аналiзу результатiв
ix дiяльностi з урахуванням сучасних наукових пiдходiв.
Глибиннi знання практичноТ областi та розумiння професii.
Формулювати науково-практичну проблему з огляду на цiннiснi
орiентири сучасного техногенного суспiльства та необхiднiсть
усталеностi та стабiльностi нацiональноТ економiки, пiдсилення iT

здатностi до саморозвитку i прогресу.
Аналiзувати та тлумачити чинне законодавство в аспектi
евроiнтеграцiйних процесiв.
Формулювати та надавати обгрунтування юридичних висновкiв,
пропозицiй, рекомендацiй у свiтлi сталого розвитку украТнського
суспiльства та держави.
Здiйснювати аналiз правових наслiдкiв законодавчих змiн з
використанням сучаснйх iHcTpyMeHTiB ризик-менеджменту та
виробляти пропозичii щодо lx врахування при проведеннi правовоТ
дlяльностl суо CKTlB господарювання.



Форми атестацii злобувачiв вищоТ освiти

Голова проектноi групи, гарант Гi bl
освiтньо-науковоТпрограми Чill/'iI д.ю.н.,професорТТIаповаловаО.В.

Члени проектноi групи:
д.ю.н., професор Розовський Б.Г.
к.ю.н., доцент Арсентьева О.С.
к.ю.н., доцент Котова Л.В.
к.ю.н., доцент Каплiна Г.А.

Форми атестацii
здобувачiв вищоi
освiти

Атестацiя випускникiв включае захист дисертацiйноi роботи на
здобуття ступеня доктора фiлософii у галузi lrрава

Вимоги до заключноi
квалiфiкацiйноi
роботи

Згiдно з чинним законодавством до дисертацiйних робiт


