
Вiдryк
ца ocBiTHbo-HayкoBy програму третього (освiтньо-наукового) рiвня

вищоi освiти доктора фiлософii за спецiальнiстю 081 Правоо що
реалiзусться у ВНЗ Унiверситет економiки та права 66КРОК"

OcBiTHbo-HayKoBa програма пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня
ДОКТОРа фiлософiТ зi спецiальностi 081 "Право" в Унiверситетi економiки та
ПРаВа "КРОК" мiстить положення, що регламентують цiлi, очiкуванi
РеЗУЛЬТаТи, змiст, умови та технологiТ освiтнього процесу, оцiнку якостi
пiдготовки здобувачiв вищоi освiти вiдповiдного рiвня.

Метою програми с пiдготовка висококвалiфiкованого, iнтегрованого в
свропеЙськиЙ та свiтовиЙ науково-професiйний простiр доктора фiлософiТ в
галузi знань 08 кПраво) за спецiальнiстю 081 кПраво), здатного сприймати,
ГеНерУВати i втiлювати iнновацiЙнi iдеi, самостiйно проводити науково-
Дослiдницьку, науково-органiзацiйну та практичну дiяльнiсть на високому
конкурентоспроможному piBHi у сферi права.

Загальний обсяг програми становить 60 кредитiв СКТС. Вона включае
в себе обов'язковi та вибiрковi компоненти, якi в свою черц, передбачають
ВиВчення навчаJIьних дисциплiн циюIу заг€ulьноi пiдготовки та циклу
професiйноI пiдготовки. Пiдсумкова атестацiя здiйснюеться у формi
публiчного захисту дисертацiйноi роботи доктора фiлософiТ.

ОСобливiстю програми € те, що вона спрямована на розширення та
поглиблення заг€Lлъно-наукових i спецiально-юридичних методiв, постановцi
Дослiдницьких завдань та iх реалiзацii пiд час роботи над дисертацiею i
дослiдницькоi практики.

Принципом i особливiстю пiдготовки докторiв фiлософii у галузi права
е поеднання глибокоi теоретичноТ та спецiальноI навчальноi пiдготовки з
фОРмУванням навичок науково-дослiдноi та педагогiчноi роботи, у зв'язку з
ЧИМ про|рамою передбачено широкий перелiк поглиблених професiйно-
орiснтованих дисциплiн.

У пРограми, що аналiзуеться, вiдображенi можливостi закладу вищоi
ОСВiТИ ЩОДО Методичного супроводу навч€uIьних дисциплiн та забезпечення
доступу здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii зi спецiальностi
081 "Право" до платформи <<Moodle>>.

,Що викладаннЯ з€LлучаюТься штатнi працiвники унiверситету, провiднi
викладачi академiчних наукових установ, викладачi-практики, якi
вiдповiдають кваJliфiкацiйним вимогам вiдповiдно до спецiальностi.

РезультатИ засвоення програми оцiнюються з позицiй
компетентнiсного пiдходу, що враховус piBeHb знань, BMiHb, навичок i
особистИх якостей здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософii зi
спецiальностi 081 "Право". При цьому автори програми, Що аналiзуеться,
вд€tло демонструють переваги такого пiдходу у двох ''Матрицях'' - (1)
вiдповiдностi програмних компетентностей програмним результатам



навчання та (2) забезпечення програмних резулътатiв навчання вiдповiдним
компонентам.

Враховуючи вищезазначсне, можна констатувати, Iцо в цiлому
положення, закрiпленi у освiтньо-науковiй програмi вiдповiдають вимогам
чинного законодавства Украiни щодо пiдготовки здобувачiв вищоi освiти
третього (освiтньо-наукового) рiвня, а про|рама дозволяе забезпечити
високий piBeHb пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора
фiлософii зi спецiальностi 081 "право" в аспiрантурi Унiверситету економiки
та права "КРОК".
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