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1. Профiль ocBiTнboi проfрами зi спецiальностi 081 (ПРАВО)

1 - Загальна iнформацiя
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного
пiдроздiлу

схiдноукратнський нацiональний унiверситет iйенi
Володимира Щаля,
кафедра правознавства

Сryпiнь вищоi освiти та
Irазва квалiфiкацiТ
мовою оригiналу

Щоктор фiлософiТ
Квалiфiкацiя: доктор фiлософii спецiальнiсть 08 l кПраво>

Офiцiйна назва
ocBiTHboI проfрами

<Право>

Тип дипломy та обсяг
освiтпьоi програми

.Циплом доктора фiлософii, одиничний, 40 кредитiЁ екТС,
TepMiH навчання в аспiрантурi - чотири роки

Наявнiсть акредитацii - наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи Ns 707 вiд
2З.062016 р.

Щикл/рiвень Третiй (освiтньо-науковий) piBeHb вищоТ освiти вiдповiдае
дев'ятому рiвню Нацiональноi рамки квалiфiкацiй Украiни.
Нацiональна рамка квалiфiкацii (НРК) - 9 piBeHb, EQ-EHEA -
третiй цикл, EQF LLL - 8 piBeHb

Передумови наявнiсть освiти за освiтньою програмою пiдготовки магiстра
за вiдцовiдною спецiальнiстю або з мiждiсцiплiнарних Еаук.

Мова(и) викладання Украiнська, англiйська
TepMiH дii ocBiTHboT
програми

до 1 липня 2024 року

Iнтернет-адреса
постiйного розмirцення
опису ocBiTHboi
програми

https ://snu.edu, uаl?раgе id:6б8 5

2 - Мета ocBiTHboT програми
кoМплeкснaпiдгoтoвкaBисoкoквалiфiкoвaниxнayкoвцiв'
практики, з новими поглядами та способом мислення шодо адаптацii нацiонального
законодавства до европейського та до вимог сталого розвитку, здатних проводити HayKoBi
дослiдження, спрямованi на економiчне самопосилення держави та протистояння
загрозам нацiонального та економiчного cyBepeHiTeTy нашоi краiъи. Назчання
завершусться публiчним захистом наукових досягнень У формi дисертацiт у
спецiалiзованiй вченiй радi.

3 - Характеристика ocBiTHboi програми
Предметна область
(галузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя (за
наявностi))

Га,тузь знань - 08 <Право>;
спецiальнiсть - 08l <Право>.
HayKoBi дослiдження у сферi права. Основна частипа роботи
для отримання ступеня (19 кредитiв), присвячена
дослiдницькому докторському проекту i захисту власних
наукових досягнень у формi дисертацii. Загшlьнонаукова
складова пiдготовки спрямована на формуванЕя системного
наукового свiтогляду (9 кредитiв). Насryпна складова
включае курси для набуття унiверсальних навичок
дослiдника, застосування сучасних iнформацiйних
технологiй у науковiй дiяльностi тоrцо (6 кредитiв).
Комунiкацiйна складова включае здобуття мовних
компетентностей для представлення результатiв наукових
досягнень iноземною мовою (6 кредитiв).



Орiснтацiя ocBiTHboT
програми

Освiтнъо-наукова академi.пrа

Дослiдницька та практична складова с невiд'емними при

розробцi нових чи вдосконаленнi iснуючих нормативно-
правових aKTiB.

Основний фокус
ocBiTHboi програми та
спецiалiзацii

,Щослiдження в галузi правничоТ науки i практики.

,Щослiдник в процесi роботи над докторським проектом
отримуе повну пiдтримку при опрацюваннi теми дослiдження
та пiдготовки практичноi та теоретичноi7методичноi
стратегiТ: Bci теми стосуються методологiТ юридичноi науки
та аналiзу правових проблем розвитку науково-технiчного,
соцiально-економiчного, суспiльно-полiтичного, людського
потенцiалу для забезпечення конкурентоспроможностi
УкраТни у свiтлi стшIого розвитку суспiльства i держави та
адаптацii до свропейських стандартiв.

Особливостi програми Бiльша частина часу присвячена науково-дослiднiй роботi та
написанню дисертацii. Решта часу вiдводиться для здобуття
глибинних знань за рахунок вивчення фахових,
загальнонаукових та унiверса_пьних KlpciB i отриманпя
практичних навичок, пов'язаних з плануванням та
здiйсненням самостiйних наукових дослiджень у галузi права,

пiдготовкою доповiдей результатiв досягЕень на наукових
конференцiях та ceMiHapax, планування та ведення проектноТ

дiяльностi для одержання грантiв на HayKoBi дослiдження,
органiзацiю та здiйснення педагогiчноi практики. Формуе
докторiв фiлософii права з новим перспективним способом
мислення, здатних не лише застосовувати засво€нi знання з

вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi програми, але й генеррати
HoBi на базi суrасних досягнень правничоi науки i практики,
а також здатних займатися науково-дослiдницькою
дiяльнiстю, вирiшуючи складнi проблеми в рiзних галузях
юридичноi науки.

4 - Придатнiсть випу
Придатнiсть до
працевлаштування

Вимогами до посад с наявнiсть завершеного нrtвчання за
освiтньо-науковою програмою спецiальностi <Право> та
захисту дисертацiйноi роботи. Присулжусться ступень -
доктор фiлософii зi спецiальностi <Право>. Щоктор фiлософii
з права здатний займати посади в науково-дослiдних

установах правничого (юридичного) профiлю, закладах
вищоi освiти, закладах пiслядипломноi освiти та

дослiдницьких установах, на пiдприемствах, в ycTaнoBzlx чи
органiзацiях, у судових та правоохоронних органах.

Подальше навчання Пода,цьша участь у дослiдницьких докторських проектах у
галузi права та у мiждисциплiнарних напрямках. Участь у
грантових гrрограмах, якi мають додатковий ocBiTHiй
компон9нт.
Щоктор фiлософii може продовжувати ocBiTy за четвертим
(науковим) piBHeM, а також пiдвищувати квалiфiкацiю та

отримувати додаткову пiслядипломну ocBiTy.
5 - Викладання та оцiнювання

Викладання та
навчання

Стуленточентроване, проблемно-орiентоване навчання,
iнiцiативне самонавчання, навчання через лабораторiю
клiнiчних методiв дослiдження KPRO BONOD, iнiцiативне



самонавчання. Основний пiдхiд через наукове керiвництво,
пiдтримку та консультування з боку наукового середовищ4
презентацii, написання статей. Лекцiйнi курси, консультацii,
самопiдготовка у бiблiотецi з використанням iнформачiйво-
комунiкацiйних технологiй та онлайн-ресурсiв, проектна

робота. Дослiдницькi семiнари та навчання навичкtlм
вiдповiдно до загаJIьних та спецiа-ilьних компетенцiй.
Загальний стиль навчання - компетентнiсний, пошryковий.
Типи навчання: проблемний, дослiдницький. Методи: лекцii,
семiнари, практичнi занятгя, самостiйна робота; активнi та
iнтерактивнi методи: проекти, дiловi i.p", презентачii,
дискусiТ).

Оцiнювання Промiжне оцiнювання шляхом самоперевiрки- розвитку
дослiдницьких, загальних та спецiальних IIавичок;

формування оцiнки на ocHoBi результатiв оцiнювавня на
ceMiHapax, колоквiумах; оцiнювання пiсля вивчення курсу

усно та в письмовiй формi (екзамени й HayKoBi звiти iз
оцiнюванням досягнутого). Остаточне оцiнювання
(атестацiя) * публiчний захист наукових досягнень у формi
дисертацii (локторського проекту) у спецiалiзованiй вченiй
радi.
б - Програмнi компетентностi

Iнтегральнi
компетентностi

- Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми юридичноТ
освiти та науки, професiйноi та дослiдницько-iнновацiйноi
дiяльностi у га"пузi права, що передбачас глибоке
переосмислення наявних та створення нових цiлiсних знань
та професiйноi юридичноi практики.

Загальнi
компетентностi (ЗК)

ЗК 1. Володiти активною громадянською позицiеюо що
грунтусться на демократичних переконаннях, гуманiстичних та
етичних цiнностях.
3К 2. Визначенiсть i наполегливiсть щодо поставлених завдань
i взятих обов'язкiв, вмiння працювати у командi та виявляти
лiдерськi здiбностi.
ЗК 3. Здатнiсть спiлкуватися та спiвпрацювати з рiзними
цiльовими аудиторiями, та фахiвцями iнших галузей,
адаптуватися у соцiальному та професiйному середовищi.
Здатнiсть до усвiдомленого поповнення i розширення
комунiкативних навичок у професiйнiй сферi впродовж життя.
ЗК 4. Здатнiсть до вiльноТ дiловоТ комунiкацiТ iноземною мOвою

для спiлкування у науковiй, викладацькiй, професiйнiй та
соцiально-культурнiй сферах,
TepMi нологiею iноземною мовою.

володiння фаховою

ЗК 5. Розумiння фiлософсько-свiтоглядних засад, напрямкiв i
закономiрностей розвитку вiтчизняноТ юридичноТ освiти та
науки в умовах глобалiзацiТ i iнтернацiоналiзацiТ.
ЗК 6. Готовнiсть до самостiйноТ науково-педагогiчноi
дiяльностi, здатнiсть реалiзовувати рiзнi складовi процесу
навчання, здатнiсть формувати особистiсть з високими
моральними якостями.
ЗК 7. Здатнiсть органiзовувати та здiйснювати робоry вiдповiдно

до вимог охорони працi, технiки безпеки, протипожежноТ
безпеки та санiтарно-гiгiенiчного режиму з урахуванням



специфiки професiйноТ дiяльностi навчальних та наукових
закладiв.
ЗК 8. Здатнiсть критичного аналiзу сучасноТ науковоТ лiтератури
для обгрунтування та вибору напрямкiв наукових дослiджснь,
ознайомлення з передовим свiтовим досвiдом роботи у
правовому ceKTopi та використання цiсТ iнформацiТ в освiтнiй та
науковiй дiяльностi.
ЗК 9. Здатнiсть вiльно використовувати HoBiTHi iнформацiйнi i
комунiкацiйнi технологiТ; обирати та застосовувати сучасЕе
програмне забезпечення та Internet- ресурси у науковiй та
професiйнiй дiяльностi.
ЗК 10. Здатнiсть ефективно планувати та рацiонально
органiзовувати професiйну дiяльнiсть, використовумти
органiзаторськi навички для планування роботи колективу,
здатнiсть об'сктивно оцiнювати та забезпечувати якiсть
виконуваних робiт та усвiдомлювати вiдповiдальнiсть науковця
та викладача перед суспiльством.
ЗК l l. Здатнiсть усвiдомлювати соцiальну значущiсть професiТ
викладача та науковця, застосовувати принципи академiчноТ
доброчесностi, науковоТ i викладацькоТ етики та деонтологiТ при
виконаннi професiйних обов'язкiв.
ЗК 12, Здатнiсть генерувати HoBi iдеiта визначати шляхи для ix
реалiзацiI у галузi освiти, науки та професiйноТ дiяльноýтi,
розширювати сферу власноТ компетентностiо розрсбляти
оптимальнi стратегiТ своеТ дiяльноотi.
ЗК 13. Здатнiсть вирiшувати проблеми у нових i нестандартних
ситуацiях при проведеннi наукових дослiджень та здiйсненнi
викладацькоТ дiяльностi з урахуванням юридичноТ, соцiальноТ i
етичноТ вiдповiдальностi за прийнятi рiшення.
ЗК 14. Здатнiсть застосовувати професiйнi та особистiснi якостi
для забезпечення конкурентоспроможностi украТнськоТ освiти
та науки у cBiToBoMy ocBiTHboMy та науковому просторi.
ЗК 15. Здатнiсть та прагнення до реалiзацiТ та оптимЕlльного
використання свого творчого та наукового потенцiалу в
iHTepecax особистостi, суспiльства i держави.

спецiальнi
(фаховi, предметнi)
компетентностi (СК)

СК 1. Здатнiсть збирати, опрацьовувати та критично
використовувати у професiйнiй дiяльностi нормативно-
правовi акти Украiни, доктринальнi джерела та рекомендацii
нilлежних правозастосовчих (законодавчих, судових,
правоохоронних тощо) практик у галузi юридичноi освiти та
науки.
СК 2. Здатнiсть формулювати наукову проблему, рсбочi
гiпотези дослiджуваноi проблеми, що передбачае глибоке
rrереосмислення наявних та створення нових цiлiсних зцilIь
та/ або професiйноi практики.
СК 3. Здатнiсть органiзовувати та проводити статистичЕу
обробку результатiв наукових дослiджень
СК 4. Здатнiсть до ана,тiзу обробки результатiв наукових
дослiджень та iх оформлення у статтях, монографiях,
iнформацiйних листах, наукових звiтах тоtцо вiдповiдно до
сучасних вимог



)

СК 5. Здатнiсть iдентифiкувати, вимiрювати та оцiнювати

ризики, пов'язанi з науково-дослiдною та iнновацiйною
дiяльнiстю в сферi створення правових aKTiB
СК 6, Здатнiсть проводити аналiз, моделювання та
прогнозування соцiально-економiчних процесiв у правовому
полi, визначати показники ix результативностi з подальшим
обrрунтуванням напрямкiв удосконалення вiдповiдно до
BeKTopiB розвитку суспiльства в УкраiЪi, зокрема,
спрямованих на економiчне самопосилення держави та
протистояння багатьом загрозам економiчного cyвepeHiTery
нашоi краiни.
СК 7. Здатнiсть до написання/складання навчальноТ та
навчаJIьно-науковоi лiтератури: пiдручникiв, навчальЕкх
посiбникiв, методичних рекомендацiй тощо з урахуванням
змiсту навчаJIьних програм та сучасних вимог
СК 8. Ведення дiалогу й аргументування пiд час наукових i
дiлових дискусiй, переговорiв, судових дебатiв, публi,лrого
виступу, лекцiй для фахiвцiв-юристiв, а також предстаепеЕвя

результатiв науковоТ дiяльностi професiйнiй спiльнотi та
широкому загалу у виглядi доповiдей на конференцiях

рiзного рiвня, включаючи науково-просвiтницькi за<одr з
метою популяризацii правовоТ освiти та науки
СК 9. Здатнiсть здiйснювати аналiз змiсту нормативItо-
правових aKTiB та ix експертизу.
СК 10. Вмiння формулювати та обгрутлтовувати юридичпi
висновки, пропозицii, рекомендацii
СК 11. Здатнiсть розробляти, впроваджувати та
застосовувати оптимitльнi пiдходи для органiзацii та
здiйснення освiтньоi та науковоi дiяльностi вiдповiдно до
сучасних свiтових тенденцiй
СК |2. Здатнiсть здiйснювати процес аналiзу правовоi
дiяльностi суб'ектiв господарювання, аналiтично
виокремлювати та оцiнювати правовi проблеми цiеi
дiяльностi, визначати шляхи if оптимiзацiТ та напрямки
здiйснення управлiння якiстю, з урахуванням сr{асних
наукових досягнень

7 Програмнi результати навчання
узагальненi рез}rльтати навчання :

Р 1. Проводити професiйну дiяльнiсть використовуючи

умiння та навички розв'язання комплексЕих проблем
юридичноi освiти та науки, професiйноi та дослiдницько-
iнновацiйноТдiяльностi у галузi права, що передбачас глибоке
переосмислення наявних та створення нових цiлiспих знzuль

та професiйноi юридичноТ практики.
ЗР 1. Проводити професiйну дiяльнiсть у соцiшlьнiй
взасмодii, tцо заснована на гуманiстичних i етичних засадах,

розумiннi мультикультурностi та рiзноманiтностi cBiTy.

.Щотримуватися норм спiлкування у професiйнiй взасмодii з

колегами, керiвництвом, науковою та освiтньою спiльнотою.
ЗР 2, Здiйснювати розподiл видiв робiт мiж членами
колективу вiдповiдно до iх здiбностей та посадових
об ов' язкiв, приймати рiшення щодо планув андд m 9!IецЦ9цЦ



певних видiв наукових та навчальних робiт, брати на себе
вiдповiдшrьнiсть за результати роботи, ефективно працювати
у командi
ЗР З. Використовувати сучасну професiйну номенклатуру та
термiнологiю при комунiкацii з фахiвцями-юристами ycix
ceKTopiB нацiональноi та cBiToBoT економiки та сумiжних
професiй.
ЗР 4. Використовувати навички усноi та письмовоi
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
ЗР 5. Визначати ocHoBHi напрямки тазакономiрностi розвитку
вiтчизняноi юридичноi освiти та на}ки у розрiзi свiтових
iнтеграцiйних та глобалiзацiйних процесiв
ЗР 6, Здiйснювати професiйну педагогiчну дiяльнiсть з
використанням сучасних форм та методiв навчання.
Сприяти формуванню високих мор;tпьних якостей у
здобувачiв вищоi освiти.
ЗР 7, !отримуватись вимог охорони працi, технiки безпекио
протипожежноi безпеки та санiтарно-гiгiснiчного режиму при
здiйсненнi науковоi та ocBiTHboT професiйноi дiяльностi.
ЗР 8. Критично ана-пiзувати iнформацiю, що мiститься у
сучаснiй свiтовiй науковiй та науково-популярнiй лiтературi,
iнформацiйних базах даних тощо, та використовувати Гi у
науковiй та освiтнiй дiяльностi для оцiнки та синтезу нових i
складних iдей.
ЗР 9. Використовувати сучаснi iнформацiйнi та
комунiкативнi технологiТ при спiлкуваннi, обмiнi
iнформацiсю, зборi, аналiзi, обробцi, iнтерпретацii джерел;
здiйснювати публiкацiю джерел. Обирати сучасне науковs
програмне забезпечення, Iпtеrпеt-ресурси для плаЕувzlння,
органiзацii та здiйснення професiйноi дiяльностi.
ЗР 10. Використовувати HayKoBi принципи планування та
рацiональноi органiзацii професiйноi дiяльностi.
Використовувати об'ективнi методи оцiнювання результатiв
дiяльностi та забезпечувати ik якiсть.
Виявляти резерви пiдвищення ефективностi працi
спiвробiтникiв з фахiвцями-юристами в ycix сектOрах
нацiональноi економiки.
Усвiдомлювати вiдповiдальнiсть за об'сктивнiсть та
правдивiсть оприлюднених результатiв науковоi дiяльностi.
ЗР 11. Iдентифiкувати майбутню наукову та освiтню
дiяльнiсть як соцiально значущу для правовоi держави та
суспiльства в цiлому.Щотримуватися принципiв академiчноТ
доброчесностi, науковоТ та викладацькоi етики i деонтологii у
професiйнiй дiяльностi, запобiгати випадкам академiчного
плагiату.
ЗР 12. Визначати HoBi iнновацiйнi напрямки дослiджень,
спираючись на власнi компетентностi, та ix постiйне
досконацення.



ЗР 13. Виконувати HayKoBi дослiдження та здiйснювати
викладацьку дiяльнiсть з використанням креативних методiв
та пiдходiв. Усвiдомлювати юридичну соцiальну та етичну
вiдповiдальнiсть за прийнятi рiшення.
ЗР |4. Використовувати свою професiйну дiяльнiсть та
особистiснi якостi для конкурентного позицiонувtlння
вiтчизняноi юридичноТ освiти та науки на с}часному
cBiToBoMy ocBiTHboMy та науковому шросторi.
ЗР 15. Формулювати цiлi та визначати структуру власноi
дiяльностi з урахування суспiльних, державних i виробничих
iHTepeciB. Використовувати принцип (навчання крiзь життя>

для постiйного пiдвищення cBoci конкурентоспроможностi.

ПР 1. Грунтовне розумiння предметноi областi та професii.
Глибинне знання процедур конструювання та застосуванЕя
IIравових джерел. Здiйснювати аналiз правових наслiдкiв
законодавчих змiн та виробляти пропозицii щодо ix
врахування при проведеннi дiяльностi. Використовувати
сучаснi iнтернет-технологii, правовi бази даних в професiйноi
дiяльностi. Саrчлостiйно збирати правовi джерела, проводити
ix доктринальне тлумачення, зовнiшне та внутрiшне

рецензування. Планувати та реалiзовувати професiйну
наукову та освiтню дiяльнiсть ца ocHoBi нормативно-
правових aKTiB Украiни.
ПР 2. Застосовувати сучаснi передовi концептуirльнi та
методологiчнi знання в га_пузi науково-дослiдницькоi та/або

професiйноi дiяльностi i на межi предметних галузей знань.
Умiння з нових дослiдницьких позицiй формулювати
загальну методологiчну базу власного наукового
дослiдження, усвiдомлювати його актуальнiстьо мету i
значення для розвитку iнших галузей науки та галузей права,

суспiльно-полiтичного, економiчного життя,
правозастосовчоТ практики. Формулювати робочi гiпотези

дослiджуваноi проблеми, якi мають розширювати i
поглиблювати стан наукових дослiджень в обранiй сферi.
Формулювати наукову проблему з огляду на цiннiснi
орiснтири сучасного суспiльства та стан iT науковоi розробки.
ПР 3. Здiйснювати статистичну обробку результатiв наукових
пошукiв з використанням сучасного апарату соцiологiчних,
статистичних, демографiчних та iнших суIаспих методiв
дослiдження.
ПР 4. Здатнiсть саморозвиватися i самовдосконilлюватися,
нести вiдповiда-llьнiсть за новизну наукових дослiджень та
прийняття експертних рiшень. Самостiйно збирати та
критично опрацьовувати правовi джерела, проводити iх
зовнiшню та внутрiшню критику, текстологiчне вивчення,
тлумачення. Використовувати сучаснi iнформацiйнi та
комунiкативнi технологiТ при спiлкуваннi, обмiнi
iнформацiсю, зборi, аналiзi, обробцi, iнтерпретацii джерел;
здlиснювати публiкацiю д}керел. Квалiфiковано
використовувати iснуючi та створювати власнi теоретичнi
моделi в правовому дослiдженнi; проводити ьнення



результатiв наукових дослiджень та здiЙснювати пiдготовку
iх до оприлюднення у фахових вiтчизняних виданнях, у
виданнях, якi входять до мiжнародних наукометричних баз
(cTaTTi, монографii, iнформацiйнi листи, науково-методичнi
рекомендацii, звiти тощо).
ПР 5. В залежностi вiд характеру (етапу) науково-дослiдноТта
iнновацiйноi дiяльностi обирати i застосовувати адекватнi
сучаснi правовi iнструменти з метою мiнiмiзацii, усунення
або запобiгання правових проблем та колiзiй.
ПР 6. Проводити аналiз соцiально-економiчних процесiв у
правовому просторi з використанням сучасних методiв
моделювання та прогнозування, визначати та застосовувати
систему результативних показникiв зазначених- процесiв,
науково обгрунтовувати оптимаJIьнi шляхи розвитку ycix
ceKTopiB нацiональноi економiки вiдповiдно до стратегiчних
завдань держави та свiтових тенденцiй
ПР 7. Складати/розробляти навчаJIьну та навчально-наукову
лiтературу: пiдручники, навчальнi посiбники, методи,шri

рекомендацii тощо з урахуванням обсягу та змiсту
навчаJIьних програм та сучасних тенденцiй юридичноТ освiти
та науки
ПР 8. Спiлкування в дiалоговому режимi з широкою
науковою спiльнотою та громадськiстю в певнiй гаггузi

науковоi та/ або професiйноi дiяльностi.
Квалiфiковано вiдображати результати наукових дослiджень
у наукових статтях, опублiкованих у фахових вiтщазняних
виданнях, i у виданнях, якi входять до мiжнародних
наукометричних бж. Здатнiсть професiйно презентувати

результати своiх дослiджень на мiжнародних паукових
конференцiях, ceMiHapax, практично використовувати

украiнську, iноземну мову у науковiй, iнновацiйнiй
дiяльностi та педагогiчнiй дiяльностi.
ПР 9. Грунтовнi знання формалiзацiТ юридичного змiсту
нормативно-правових aKTiB. Знання етапiв правового

регулювання та Тх змiстовних характеристик. Аналiзувати та
тлумачити чинне законодавство. Здiйснювати ана.шiз

правових наслiдкiв законодавчих змiн та виробляти
пропозицii щодо ix врахування при проведеннi дiяльностi,
Визначати правову проблему та шляхи fi вирiшення.
ПР 10. Грунтовнi знання предметноi областi та розумiння
професiТ. Знати працi провiдних зарубiжних вчених, HayKoBi
школи та фундаментальнi працi у галузi дослiдження,
формулювати мету власного наукового дослiдження як
складову загальноцивiлiзацiйного trроцесу. Критичний
аналiз, оцiнка i синтез нових та складних iдей. Умiння з новЕх
дослiдницьких позицiй формулювати загаJIьну 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. Аналiзувати та тлумачити
чинне законодавство.



ПР 11. Формулювати та обrрунтовувати юридичнi висновки,
пропозицii, рекомендацiТ. Формувати змiст та обсяг
навчальних програм з окремих нормативних та вибiркових
дисциплiн, навччuIьних планiв вiдповiдно до стандартiв вищоi
освiти та з урахуванням сучасних досягнень свiтовоi науки.
ПР 12, Визначати шляхи оптимiзацiТ розвитку правовоТ
дiяльностi пiдприсмств i органiзацiй на пiдставi всебiчного
аналiзу результатiв ix дiяльностi з }рахуванням сrIасних
наукових пiдходiв. Глибиннi знання практичноi областi та
розумiння професii. Формулювати науково-практитшу
проблему з огляду на цiннiснi орiснтири су{асного
техногенного суспiльства та необхiднiсть ycTa;leHocTi та
стабiльностi нацiональноi економiки, пiдсилення и- здатностi
до саморозвитку i прогресу. Анаrriзувати та тJryмачити чинне
законодавство в аспектi евроiнтеграцiйних процесiв.
Формулювати та надавати обгрунтування юридичних
висновкiв, пропозицiй, рекомендацiй у свiтлi стаIIого

розвитку украiЪського суспiльства та держави. Здiйснювати
аналiз правових наслiдкiв законодавчих змiн з використанням
сучасних iHcTpyMeHTiB ризик-менеджменту та виробляти
пропозицii щодо ik врахування при проведеннi правовоi
дiяльностi суб'ектiв господарювання.

8 - Ресурсне забезпечення рсалiзацii програNtи
Кадрове забезпе.rення Розробники програми: 3 доктори юридичних наук, професори

та доцент, 3 кандидата юридичних наук, доценти. Bci
розробники с штатним спiвробiтникЕlJ\,Iи Схiдноукраiцського
нацiонального унiверситету iMeHi Володимира,Щаля. Гарант
ocBiTHboi програми: Шаповалова Ольга BiKTopiBHa, завiдувач
кафедри господарського права, доктор юридичних наук,
професор.

ffo реалiзацii програми залучаються науково-педагогiчнi
працiвники з науковими ступенями таlабо вченими званЕrtrми,
а також висококваJliфiкованi спецiалiсти в галузi права, якi
мають певний стаж практичноi, науковоi та пед;lгогiчноТ
дiяльностi.
З метою пiдвищення фахового рiвня Bci науково-педагогiчнi
працiвники один раз на п'ять poKiB проходять стажування, в
т.ч. закордоннi.
Викладацький склад, який викладае навча_rrьнi дисциппiни
мае квалiфiкацiю, фах за дипломом про вищу ocBiTy та
наукову спецiальнiсть за дипломом про отриманшI наукового
ступеня, якi вiдповiдають Еапряму та спецiапьностi
пiдготовки магiстрiв зi спецiа:rьностi 081 Право.

Матерiально-технiчне
забезпечення

- навч€}льн1 корпуси;
- гуртожитки;
- тематичнi кабiнети;
- юридична клiнiка (PRO BONO>;
- спецiалiзованi лабораторii (кримiналiстична лабораторiя
тощо);
- комп'ютернi класи;
- пункти харчування;
- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;



- мультимедiйне обладнання;
- спортивний зал, спортивнi майданчики.
У навчальному процесi задiянi примiщення для проведення
лекцiйних та практичних занять, аудиторii, якi оснащенi
мультимедiйними проекторами, аудiо-вiдеотехнiкоюо
необхiдним устаткуванням для проведення практичних
занять зi студентами, чим забезпечуеться викоЕання
навчаJIьних програм на 100 О/,о вlд потреби.
За функцiональним призначенням примiщення повнiстю
вiдповiдають видам занять, надають можливiсть проведеЕня
потокових лекцiйних занять, групових практичних
(семiнарських) занять.

Iнформацiйне та
навчально-методичне
забезпечення

- офiцiйний сайт СхiдноукраТнського нацiонального

унiверситету iMeHi Володимира Щаля: https://snu.edu.ua ;

- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

- необмежений доступ до Mepe}Ki IHTepHeT;

- наукова бiблiотека, чита,tьнi зали;
- вiртуальне ocBiTHc середовище Moodle;
_ корпоративна пошта;
- навчальнi i робочi навчальнi плани пiдготовки;
- графiки освiтнього гrроцесу;
- навчаJIьно-методичнi комплекси дисциlrлiн (НМКД);
- програми та робочi навчальнi програми дисциплiн;
- дидактичнi матерiали для самостiйноТ та iндивiдуальноi

роботи студентiв з дисциплiн;
- програми практик;
- методичнi вказiвки щодо виконання курсових робiт,
ква;riфiкацiйних магiстерських робiт;
- критерii оцiнювання рiвня пiдготовки;
- пакети комплексних контрольних робiт;
- безкоштовний доступ до internet-iHcTplMeHTiB вченого
ORCID, Scopus, Gооglе-акалемiя тощо.
Унiверситет мае потужну полiграфiчну базу дJu{ видавIrицтва
пiдру.rникiв та навчально-методичноi лiтератури.

9 - Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна кредитна
мобiльнiсть

Пiдвиrцення квалiфiкацii (стажування) науково-педагогiчних
працiвникiв у вiтчизняних ВНЗ-партнерах

Мiжнаролна кредитна
мобiльнiсть

- угода щодо спiвробiтництва, стажування та навчання мlж
Схiдноукраiнським нацiональним унiверситетом iMeнi
Володимира .Щаля та унiверситетом м. Жилiна (Словаччина);
- договiр про спiвпрацю мiж Схiлноукраihським
нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира ,Щаля та

унiверситетом Бшtiкесiр (Туреччина);
- угода щодо спiвробiтництва мiж СхiдноукраiЪським
нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира Щаля та

унiверситетом кПрофесора .Щоктора Асена Златарова>
(Болгарiя) (в галузi освiти та науки);
- угода щодо спiвробiтництва мiж Схiдноукраiнським
нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира Щаля та
европейським гуманiтарним унiверситетом (Литва) (в галузi
освiти i науки (Угода про консорцiум мiж органiзацiями-
партнерами rrроект EURCOOP);



- договiр гrро спiвпрацю мiж СхiдноукраiЪським
нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира Даля та
Унiверситетом Крайова (Румунiя) (в га_пузi освiти та науки);
- угода про спiвробiтництво мiж СхiдноукраiЪським
нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира Дадя та
Сухумським державним унiверситетом м. Тбiлiсi (Грузiя);
- договiр про спiвпрацю мiж СхiдноукраiЪським
нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира Даля та

Щержавною вищою школою iM. Папи Римського IоаннаПавла
II (Польща) (в галузi освiти та науки).

навчання iноземних
здобувачiв вищоi освiти

Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в

YKpaiHi на законних пiдставах, мають право на здобуггя
вищоi освiти, KpiM права на здобуття вищоi освiти-за рахунок
коштiв ,Щержавного бюджету УкраiЪи, мiсцевих бюджетiво
якщо iнше не встановлено мiжнародними договор€lN{и, згода
на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраiЪи.
Iноземцi, щодо яких приймаJIьною комiсiею СНУ iM. В.Дшrя
встановлено необхiднiсть мовноi пiдготовки до осЕовного
навчання, проходять таку пiдготовку на пiдготовчому
вiддiленi СНУ iM. В. !аля.



2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми та ix логiчна послИовнiеть

2.1. Перелiк компонент ОП

Код
rllд

Компоненти ocBiTHboT програми
(навчальнi дисциплiНи, KypcoBi проекти (роботи),

практики, квалiфiкацiй"а робL

кiлькiсть
крелитiв

Форма
пiдсумкового
контролю

1 2 J 4

обп Icn i кпмпонентп 0ll

Й*",, фаховоТ пiдготовки. Формування СК
ок1.1 3.0 iспит

ок1.2. 3.0 1спит

окl.з. Розробка докторського проекту 3.0 lспит

Разом: 9.0

ок2.1 Методологiчнi науки та професiйца етика з.0 1спит

ок2.2. Навички викладання у вищiй школi 3.0 1спит

ок2.3. Педагогiчна практика з.0 звlт, залlк

Разом: 9.0

ок3.1
Сччаснi iнфопмацiйнi технологiТ в науковiй дiяльностi

3.0
презентацiя,

залiк

ок3.2. Комерцiалiзацiя наукових дослiджень 3.0 1спит

Разом: 6.0

П"*r, MoBHoi пiдготовки. Формування ЗК
ок4.1 Iноземна мова наукового спiлкування 3.0 1спит

ок4.2. Iноземне академiчне тrисьмо 3.0 1спит

Разом: 6.0

загальнlriл обсяг обов' язкових компонент: 30.0

вБ 1.1 Юридична TexHiKa 5.0 lспит

вБ 1.2 5.0 iспит

вБ 1.3 Юридична ком паративlстика 5.0 lспит

вБ 1.4 законодавство Укратни в koHTekcTi свроiнтеграцiт 5.0 1спит

10.0

Загальнrrй обсяг вибiрковrrх ц9мц9ц9цт: 10.0
40



2.2. Струкryрно-логiчна схема ocBiTHboi програми
В структурно-логiчнiй cxeMi ocBiTHboi програми представленi дисциплiни:

. обов'язковi навчальнi дисциплiни. Щикл загальнонауковоi, унiверсальноi та
мовноi пiдготовки;

о Щикл обов'язковоТ гrрофесiйноТ пiдготовки;
о Щикл вибiрковоi професiйноi пiдготовки. Вибiрковi навча-rrьнi дисциплiни.

,Щисuиплiни вiльного вибору студенту - на вибiр 2 курси.
Вибiр дисциплiн з циклу вибiрковоi професiйноТ пiдготовки здiйснюсться студентаI\{и

у .вiдповiдностi до кТимчасового порядку реатiзацiТ права студентiв на вiльний ВИбiР

лисциш:liн у СНУ iM. В. /{а:и>.
В структурно-логiчнiй cxeMi на бiлому фонi наданi назви обов'язкових компоненТ

освiтньоi програ]\dи, а на жовтому - вибiрковi компоненти.



пппп

методологiя
проведення та
оформлення

результатiв
наукових

дослiджень

CyracHi
iнформачiйнi
технологiт в

науковiй
дiяльностi

Методологiя
проведення та
оформлення
результатiв
наукових

дослiджень

Сучаснi
iнформачiйнi
технологiт в

начковiй
дiяльностi пппп





3. Форма атестацii здобувачiв виrцоi освiти

Метою пiдсумковоi атестацii е встановлення вiдповiдностi рiвня ocBiTHbo-HayKoBoi пiдготовки

виtlускникiв аспiрантури вимогам освiтньо-науковоi програми пiдготовки доктора фiлософii в галузi

,rpu"u за спецiалЪнiсiю 081 кПраво>. Пiдсумкова атестацiя здiйснюеться за двома напрямаrrли: 1)

оцi"о"u""я рiвнЯ теоретичНоi та практичноi фаховоi пiдготовки; 2) встановлення вiдповiдrостi рiвня

науково-до.пiд""цu*оi пiдготовки вимогаМ, Що висуваються до доктора фiлософii за спецiальнiстю 081

кПраво>.

$.тестацiя випускникiв включа€ захист дисертацiйноi роботи на здобуtтЯ стушенЯ доктора

фiлософii за спецiальнiстю 081 <право>. Ступiнь доктора фiлософiт присуджуеться спецiалiзовапою

вченою радою закладу.вищоТ освiти uбо ,nuyno"oi установи в результатi успiшного виконання здобувачем

вищоi освiти вiдповiдноi освiтньо-науковоi'lrрогрtlми та публiчного захистУ ДИСеРТаЦii У СПеuiаЛriЗОВаНiЙ

вченiй радi. Захист здiйснюеться вiдкрито i публiчно.
Пiдсумкова атестацiя аспiрантiв, tцо повнiстю виконаJIи онП пiдготовки локторiв фiлософii в

аспiрантурi Схiдноукраiнського нацiонального унiверситету iMeHi Володимира,щаля за спецiшtьнiстю 081

<Право>, завершуеТься присуДженняМ науковогО ступеню доктор фiлософii за спецiальнiстю 081 кПраво>

з врученням диплому встановленого зразка про piBeHb освiти та квалiфiкацiю.
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4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей компонентам ocBiTHboi програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатiв навчання (прн) вiдповiдними компонентitми

ocBiTHboT програми
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програмнi результати навчання (СК/ЦВ
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прllз a a a a a о a a a

прн4 a a a a a a о a a о о

прн5 a a о a о

прнб о a о a a a a

прн7 a о a о о a a

прн8 о a a a a о

прн9 a a a a о о a

прнl0 a о о о a a о a a о a a

прнl l a a a a a a о о a a

прнl2 о о о a a a о о


