
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-наукову програму здобувачів вищої освіти третього (РЬБ) 

рівня за спеціальністю 081 «Право»

Сучасна українська юридична освіта перебуває на складному етапі 

реформування та переоцінки традиційних підходів і спеціалізацій у навчанні, 

виявлення нових перспективних напрямів підготовки, інтеграції в 

європейський освітній простір і, як наслідок, вивчення адаптації зарубіжного 

досвіду у вітчизняну систему освіти.

Однією з найактуальніших засад існування сучасної України є 

забезпечення господарських правоввідносин, що є завданням фахівців 

багатьох спеціальностей, зокрема юристів. Господарсько-правовий напрям 

завжди був і є серед флагманів розвитку науки і економіки. Зокрема 

вивчення дисциплін щодо правового регулювання господарських відносин,

інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності, банкрутства, а також
«

ознайомлення з практикою вирішення спорів господарськими судами різних 

інстанцій дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців у сфері 

господарської діяльності. Юридичний факультет Національного авіаційного 

університету має досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально- 

технічну базу аби викопати таке завдання.

Загальні та професійні компетенції, заявлені в освітньо-професійній 

програмі, відповідають як вимогам законодавства України, так і потребам 

сучасної правозавтосовної діяльності.

Перелік освітніх компонентів, що забезпечують загальні та спеціальні 

(фахові) компетентності узгоджуються із заявленими цілями навчання.

Структурно-логічна побудова освітньо-наукової програми підготовки 

здобувачів вищої освіти третього (РЬБ) рівня за спеціальністю 081 «Право» 

створює умови досягнення ними визначених компетентностей, що 

підтверджується відгуками різних груп стейкхолдерів. Вони розподілені на 

загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої



програми. Компетентності мають практичне спрямування і можуть бути 

використані у професійній діяльності майбутніх правників.

Під час реалізації освітньої програми у повному обсязі задіяні сучасні 

форми і методи, спрямовані на забезпечення своєчасного коригування змісту 

навчально-методичних матеріалів та оцентроване навчання.

Ураховуючи структуру та зміст освітньої програми, умови її 

впровадження в НА СБУ вбачається, що зазначена освітньо-професійна 

програма дозволяє належним чином задовольнити потреби у фахівцях в 

галузі права або суміжних галузях відповідно до Національного 

класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

Навчальний план підготовки освітньо-наукової програми повністю 

відповідає завданням освітньо-наукової програми.

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов’язкових та 

вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній сфері підготовки 

здобувачів вищої освіти третього (РЮ ) рівня за спеціальністю 081 «Право» і 

сприяють забезпеченню відповідності програмних результатів навчання 

запитам стейкхолдерів.
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