
Рецензія
на освітньо-наукову програму «Право» 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
галузі знань «08 Право» 

спеціальності 081 «Право»

Рецензована освітньо-наукова програма для підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право» розроблена проектною групою Юридичного факультету 

Національного авіаційного університету з урахуванням місії і візії НАУ, 

визначених Доктриною розвитку Національного авіаційного університету на 

2015-2024 роки, а також висновків і пропозицій науковців, аспірантів та інших 

стекхолдерів, які підтвердили потребу у підготовці докторів філософії з права.

Метою даної програми є підготовка висококваліфікованих наукових 

кадрів першого наукового ступеня в галузі права для наукових та освітніх 

установ, органів державної влади та управління, підприємств усіх форм 

власності різних галузей виробництва* шляхом генерації нових знань та 

інноваційних ідей на основі інтеграції та інтернаціоналізації освіти, 

досліджень і практики, а також формування у здобувачів вищої освіти 

(аспірантів) цінностей фаховості, прозорості, чесності та відкритості, 

соціальної відповідальності за результати наукової та науково-педагогічної 

діяльності перед суспільством, принципів міждисциплінарного підходу, 

розвитку і трансферу наукових досліджень.

Для досягнення окресленої мети в програмі чітко визначені вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть проходити підготовку за спеціальністю 

081 «Право»; наукові напрямки підготовки; особливості організації освітньо- 

наукового процесу на основі системи методів проблемно-розвиваючого 

навчання та методології наукових досліджень; перелік обов’язкових та 

вибіркових компонент програми і їх послідовність викладання; зміст наукової 

складової роботи здобувана вищої освіти (аспіранта) для кожного року 

навчання; а також інтегральні, загальні та фахові програмні компетентності,



якими повинен володіти здобувай наукового ступеня доктора філософії з 

права.

Складові елементи освітньо-професійної програми є логічно 

структурованими, що дозволяє здобувачам оволодіти необхідними 

теоретичними знаннями і практичними навичками, що, в свою чергу, 

забезпечує формування цілісної структури висококваліфікованої фахівця- 

юриста. Послідовність вивчення навчальних дисциплін, їх перелік, обсяг, 

співвідношення між обов’язковими та вибірковими складовими в повній мірі 

відповідають логічній схемі підготовки доктора філософії в галузі знань 

08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Враховуючи вищезазначене, слід наголосити, що освітньо-наукова 

програма «Право» відповідає сучасним вимогам, що виносяться до освітніх 

програм такого рівня та враховує необхідні умови і передбачає комплексне 

використання методів для здійснення якісної підготовки фахівців, здатних 

провадити професійну інноваційну наукову діяльність у сфері юриспруденції.
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