
вIдгук
на освiтню програму (Право)

другого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти

за спецiа.пьнiстю 081 <Право>

галузi знань 08 <Право>

На сьоголнi вiлбуваються cyTTcBi перетворення в ycix сферах нашого

суспiльства, зокрема й в ocBiTi. Вiдповiдно до п.1, п.5, п. 6, п. 7 ч.!'ст.26 Закону

УкраiЪи uПро вищу ocBiTy> основними завданнями закладу вищоТ освiти е

провадження на високому piBHi ocBiTHboT дiяльностi, забезпечення органiчного

по€днання в ocBiTHboмy процесi ocBiTHboT, науковоi та iнновацiйноТ дiяльностi,

створення необхiдних умов для ре€LлiзацiТ учасниками освiтнього процесу

TxHix здiбностей, збереження та примноження моральних, культурних,

наукових цiнностей i досягнень суспiльства тощо. Також вiдповiдно до

проекту Концепцii вдосконалення правничоi (юридичноТ) освiти для фаховоТ

пiдготовки правника вiдповiдно до свропейських стандартiв виllдоi освiти та

правничоi професii е необхiдним утвердження розумiння фu"у правника як

професiйно незаJIежноi професii, спрямованоТ на утвердження верховенства

права та захист прав i свобод людини, що с орiснтиром для ЗВО на пiдготовку

фахiвцiв з високим iнтелекту€Lльним потенцiаломо розвинутими фаховими

компетенцiями, зокрема у сферi Teopii та практики права, здатними до

самореалiзацii i саморозвитку. Саме якiсть пiдготовки у правничих школах мае

вiдповiдат,и сучасним вимогам ринку прашi та викликам сьогодення.

Юридичний факультет с правничою школою у складi

Схiдноукраiнського нацiонального унiверситету iMeHi Володимира Щаля та

здiйснюе пiдготовку злобувачiв вищоI освiти за спецiальнiстю 081 <Право>

починаючи з l992 року.

Освiтньо-професiйна програма за спецiальнiстю 081 <Право>

спрямована на засвосння здобувачами вищоi освiти таких BMiHb та навичок, як



вмiннЯ грамотнО i точнО формулЮвати та висловлювати своi позицii,

наJIежним чином обгрунтовувати юридичнi висновки, пропозицii,

рекомендацiI; навичок здiйснювати аналiз змiсту нормативно-правових akTiB

та проводити Тх експертизу; навичок складання проектiв нормативно-правових

та iндивiду€Lльно-правових aKTiB застосування норм права, iнших юридичних

(прочесуальних) документiв; навичок консультування з юридичних питань,

зокрема, щодо можливих способiв захисту прав та iHTepeciB клiентiв,

вiдповiдно до вимог професiйноТ етики, наJIежного дотриманнft норм щодо

нерозголошення персональних даних та конфiденцiйноТ iнформацii.

Запропонована кафедрою правознавства снУ iM. в. Даля ocBiTHbo-

професiйна програма Другого (магiстерського) рiвня вищот освiти за

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

фахову пiдготовку магiстрiв права. Зазначу, що Taki дисциплiни програми, як:

<Сучаснi проблеми конституцiйного права)), <Органiзацiя юридичноi роботи),

<корпоративнi вiдносини у господарських товариствах)), <мiжнародне

економiчне право)) покликанi сприяти забезпеченню вiдповiдностi

програмних результатiв навчання запиту Луганського обласного

територiального вiддiлення Антимонопольного KoMiTeTy УкраТни як

потенцiйного роботодавця. Водночас, усвiдомлюючи важливiсть об'еднання

зусиль щодо створення умов, спрямованих на комплексну гtiдготовку,

перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii кадрiв, органiзацiю та проведення

науково-методичних робiт у сферi практичноi юриспруденцii, органiзацiю

профорiснтацiйноi та методичноТ роботи, зважаючи на необхiднiсть

формування практичних навичок та потребу в пiдвищеннi квалiфiкацii кадрiв

днтимонопольного KoMiTeTy Украiни,26 червня 2019 року мiж Луганським

обласним територiальним вiддiленням АмкУ та Схiдноукраiнсъким

нацiонаrrьним унi9ерситетом iMeHi Володимира Даля було пiдписано

меморандум про взасмодiю та спiвробiтництво. Спiвробiтництво

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

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



iнших ocBiTHix заходiв, вза€мних консулътацiй, конференцiй, днiв вiдкритих

двереи тощо.

Водночас, вважаемо за необхiдне, звернути уваry розробникiв програми

на достатньо (молоде законодавство)) - законодавство про захист економiчноТ

конкуренцii, оскiльки наразi законодавче встановлення правил конкУренцii

н€шежить до найважливiших важелiв впливу на eKoHoMiKy. I-{e зауваження

носитЬ рекоменДацiйний характер, пропонусться для обговорення у робочому

порядку та не впливае на позитивне враження вiд ocBiTHboT програми.

Пiдбиваючи гriдсумки, потрiбно зазначити, що рецензована ocBiTHbo-

професiйна програма мас необхiднi cTpyKTypHi та змiстовнi скЛаДОВi,

вiддзеркалю€ сучаснi вимоги до рiвня пiдготовки випускникiв спецiальностi

081 <<Право) гаJIузi знань 08 <Право>. Проведений аналiз показуе, що ПрОГРаМа

мас самостiйний, творчий характер, е завершеною.

Голова Луганського обласного

територiального вiддiлення

Антимонопольного KoMiTeTy Украiни костянтин Мешков


