
вlдгук
на освiтню програму (право))

третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти

за спецiальнiстю 08l <Право>

галузi знань 08 <Право>

основними завданнями закладу вишоi освiти, як зазначено у cTaTTi 2б

Закону Украiни <Про вИЩу ocBiTy>>, с, зокрема, провадження на високому

piBHi ocBiTHboT дiяльностi, яка забезпечус здобуття особами в_ишrоi освiти

вiдповiдного ступеня за обраними ними спецiальностями; забезпечення

органiчного посднання в ocBiTHboMy процесi освiтньоi, науковоi та

iнновацiйнот дiяльностi; створення необхiдних умов для РеаЛiЗаЦii УЧаСНИКаМИ

освiтнього процесу TxHix здiбностей i талантiв; збереження та примноження

МораЛЬних'кУлЬТУрних'НаУкоВихцiнностейiДосягненьсУспiЛЬсТВаТоЩо.

Також необхiдно зазначити, що юридична наука не може iснувати та

розвиватися без наукових дослiджень, HaykoBi дослiдження у правi мають

значну культурну uiHHicTb для сучасного суспiльного розвитку та н,шежать до

фундаментальних проблем вiтчизнянот юридичнот науки,

OcBiTHbo-HayKoBa програма за спецiальнiстю 081 <Право> третього

(освiтньо-наукового) рiвня вишоТ освiти спрямована на пiдготовку

висококвалiфiкованих науковцiв у сферi правовот науки та практики, з новими

поглядами та способом мисJIення щодо адаптацiт нацiоналъного законодавства

до европейського та до вимог сталого розвитку, здатних проводити HayKoBi

дослiдження, спрямованi на економiчне самопосилення держави та

гlротистояння загрозам нацiонального та економiчного cyBepeHiTeTy нашот

краТни.

у процесi успiшноi реалiзацiт ocBiTHboT програми здобувачами вищо1

освiти булуть засво€ннi ,гакi вмiння та навички, як здатнiсть генерувати HoBi

iдеi та визначати шляхи для iх реалiзачiт у галузi освiти, науки та професiйноI

дiяльностi, розробляти оптимальнi стратегii свост дiяльностi; навички

застосовувати професiйнi та особистiснi якостi для забезпечення



конкурентоспроможностi уIФаiнськоТ освiти та науки у cBiToBoMy ocBiTHboMy

та науковому просторi; здатнiсть збирати, опрацьовувати та критично

використовувати у професiйнiй дiяльностi нормативно-правовi акти Украiни,

доктринальнi джерела та рекомендаr\ii належних правозастосовчих

(законодавчих, судових, правоохоронних тощо) практик у галузi юридичноi

освiти та науки; вмiння формулювання науковоi проблеми, робочих гiпотез

дослiджуваноi проблеми, що передбачас глибоке переосмислення наявних та

створення нових цiлiсних знань таlабо професiйнот практики тощо,

Запропонована кафедрою правознавства снУ iM, в, Даля ocBiTHbo-

rrрофесiйна програма третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти за

спецiальнiстю 081 <Право)) дозволяс забезпечити сучасну та наJIежного рiвня

фахову пiдготовку докторiв фiлософiт права з новим перспективним способом

мислення, здатних не лише застосовувати засвоенi знання з вiдповiдноi

ocBiTHbo-HayKoBoT програми, аJIе й генерувати HoBi на базi сучасних досягнень

правничот науки i практики, а також здатних займатися науково-

дослiдницькою дiяльнiстю, вирiшуючи складнi проблеми в рiзних г€шузях

юридичноi науки. основна частина програми (19 кредитiв) rIрисвячена

дослiдницькому докторському проекту i захисту власних наукових досягнень

у формi дисертацiт. Загальнонаукова складова пiдготовки спрямована на

формування системного наукового свiтогляду та становить 9 кредитiв,

наступна складова включас курси для набуття унiверсальних навичок

дослiдника, застосування сучасних iнформачiйних технологiй у науковiй

дiяльностi тощо (6 кредитiв). КомунiкацiЙна складова включас здобуття

мовних компетентностей для представлення результатiв наукових досягненъ

iноземною мовою (6 кредитiв).

Слiд зазначити, що TaKi дисциплiнИ програмИ як <СучасниЙ стан

наукових знань у галузi TeopiT та практики права), ((методологiя проведення

та оформлення результатiв наукових дослiджень>>, <Ддаптацiя нацiонЕ}JIьного

законодавства до вимог стаJIого розвитку), (Юридична компаративiстикa>),

<законодавство Украiни в koнTekcTi свроiнтеграцii>> дозволяють забезпечити



вiдповiднiсть програмних результатiв навчання запитам Луганського

обласного територiального вiддiлення Антимонопольного KoMiTeTy Украiни

як потенцiЙного роботодавця.

необхiдно зазначити, шо усвiдомлюючи важливiсть об'еднання зусилъ

щодо створення умов, спрямованих на комплексну пiдготовку, перепiдготовку

та пiдвищення квалiфiкачii кадрiв, органiзацiю та проведення науково-

методичних робiт у сферi практичноi юриспруденцiТ, органiзацiю

профорiснтацiйноТ та методичноI роботи, зважаючи на необхiднiсть

формування практичних навичок та гIотребу в пiдвищеннi квалiфiкацii кадрiв

днтимонопольного KoMiTeTy Украiни, 26 червн я 20]19 року мiж Луганським

обласним територiальним вiддiленням дмкУ та Схiдноукраiнським

нацiональним унiверситетом iMeHi Володимира Даля було пiдписано

меморандум про взаемодiю та спiвробiтництво. Спiвробiтництво

здiЙснюсться за рiзними формами, у тому числi, шляхом проведення зустрiчей,

вiзитiв та робочих нарад; круглих столiв, спiльних тренiнгiв, ceMiHapiB та

iнших ocBiTHix заходiв, взаемних консультацiй, науково-практичних

конференцiй, днiв вiдкритих дверей тощо,

зазначу, що науковцi, якi пройдуть успiшне навчання за рецензованою

ПроГраМоЮЗМожУТЬ,rрУНТУЮчИсЬнареЗУЛЬТаТиВЛаснИхТеореТичних

дослiджень, впливати на якiсне перетворення сучасного укратнського права,

шо дозволить говорить про формування прошарку науковцiв, якi будуть мати

новий погляД на розуМiння гlраВа, Його реальноТ ayTнocTi та е тим людським

потенцiалом для забезпечення конкурентоспроможностi Укратни у свiтлi

сталого розвитку суспiльства i держави та адаптацii до свропейсъких

стандартiв.

З огляду на вищевикладене зазначу, що рецензована ocBiTНbo-HayКoBa

програма ма€ необхiднi cTpyкTypHi та змiстовнi складовi, вiддзеркаJIюс сучаснi

вимоги до рiвня пiдготовки випускникiв спецiальностi 081 <<право> галузi

знань 0В <Право>. Проведений аналiз показуе, що програма мае самостiйний,



творчий характер,

процесi.

Голова Луганського обласного

територiального вiддiлен ня

Антимонопольного KoMiTeTy Укра

с завершеною та може бути використана в освiтнъому

/Коrr"нтин МСШIкоВ


