
РЕЦЕНЗІЯ  

на Освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти  

за спеціальністю «ПРАВО» 

 

Підготовка висококваліфікованих кадрів з науковим мисленням та 

системним світоглядом в сфері юриспруденції є актуальним питанням задля 

розбудови правової держави в Україні. Для досягнення основної мети підготовки 

здобувачів ступеня доктора філософії у Сумському національному аграрному 

університеті  розроблено освітньо-наукову програму за спеціальністю 081 

«Право» (далі – Програма). Реалізація цієї Програми здійснюватиметься в рамках 

освітньої діяльності третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Зміст Програми відповідає предметній області визначеної для неї 

спеціальності та вимогам законодавства щодо навчального навантаження для 

відповідного рівня вищої освіти. Програма вирізняється чіткою структурою, 

використанням системного підходу до її побудови. Так, Програма включає дві 

основні частини: обов’язкові (нормативні) навчальні дисципліни та вибіркові 

навчальні дисципліни. 

Нормативні дисципліни забезпечують формування системного наукового 

світогляду, ґрунтовані знання філософських засад наукового пізнання, загальних 

методів наукового дослідження, методології сучасного правознавства, сучасних 

тенденцій юридичної науки в умовах інформаційного суспільства, проблем 

загальної теорії права в умовах інформаційного суспільства, розуміння засад 

академічної культури й етики, методики та організації написання наукових статей, 

дисертацій, набуття навичок володіння засобами наукової комунікації та ін. 

Особливістю Програми є наявність зваженої кількості вибіркових освітніх 

компонент, серед яких здобувачі зможуть знайти ті, що формують фахову 

компетентність для проведення дослідження у будь-якій галузі права. Така 

особливість Програми: 1) дозволяє стверджувати, що її структура передбачає 

можливість для формування індивідуальної освітньої стратегії, зокрема через 

індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому 

законодавством; 2) обумовлює необхідну практичну підготовку, яка дає 

можливість здобути не лише загальні, але й фахові компетентності та соціально-

правові навички, потрібні для подальшої професійної правової діяльності, як в 

закладах вищої освіти, так і на відповідних посадах в органах публічної влади. 

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, 

перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно-

логічній схемі підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право» та сприяють забезпеченню відповідності 



програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців 

(стейкхолдерів). 

Аналіз загальних та фахових компетентностей, які формують програмні 

компетентності, дозволяє стверджувати про їх цілковиту відповідність Програмі 

що рецензується. Очевидно, що фахові компетентності носять практичний 

характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців 

цієї сфери. 

Безумовною особливістю Програми є фокусування цілей на підготовку 

юристів-дослідників до життя в умовах інформаційного суспільства, заснованого 

на знаннях. Підтвердженням цього постає освітньо-наукова діяльність 

юридичного факультету щодо: 1) ліквідування цифрової та когнітивної нерівності 

регіонів України; 2) створення умов рівного доступу до юридичної освіти та 

правничих професій; 3) формування наукових юридичних шкіл (зокрема, у сфері 

інформаційного права); 4) ініціювання проведення креативних правових 

досліджень спільними командами вчених із різних регіонів країни задля розвитку: 

юридичної науки, юридичної освіти, молодих науковців-освітян та здійснення 

наукової підтримки юридичного забезпечення управлінської діяльності в різних 

сферах суспільного життя. 

Таким чином, освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» в 

Сумському національному аграрному університеті може бути рекомендована до 

застосування у якісній підготовці здобувачів вищої освіти відповідного рівня. 
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