
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо- наукову програму докторів філософії за спеціальністю

«081 Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 
яка розроблена науково-педагогічним колективом 

Одеського державного університету внутрішніх справ

Закон України «Про освіту» вимагає дотримуватися співвідношення 
рівнів галузевих рамок кваліфікацій з відповідними рівнями Національної 
рамки кваліфікацій. Об’єднуючим чинником для рівнів як Національної, так і 
галузевих рамок кваліфікацій, без сумніву, є вимога забезпечити умови для 
оволодіння аспірантами (ад’юнктами) загальнонауковими (філософськими) 
та спеціальними компетентностями, спрямованими на формування 
системного наукового світогляду, професійної етики та загального 
культурного кругозору.

Отже на теперішній час, стає необхідним підготовка професійних 
кадрів, які будуть мати можливість працювати у науково-дослідних установах, 
закладах вищої освіти на посадах науково-педагогічних та педагогічних 
працівників, правоохоронних і правозахисних структурах, органах державної 
влади та органах місцевого самоврядування, на посадах, що передбачають 
творчий підхід до вирішення проблеми проблем, наявність аналітичного 
способу мислення та спроможність прийняття управлінських, організаційних 
та цільових рішень.

Представлена на рецензування освітньо-наукова програма з 
підготовки докторів філософії за спеціальністю «081 Право» складається з 
п’яти розділів та додатків, а саме: профілю освітньо-наукової програми, яка 
включає: загальну інформацію, мету, характеристику програми,
компетентностей; нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульованого у термінах результатів навчання; форми атестації 
здобувачів вищої освіти; вимог до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти; переліку основних нормативних 
документів, на яких базується освітньо-наукова програма; додатків 
(навчальний план підготовки докторів філософії). Програма відповідає 
вимогам, які висуваються до подібних документів МОН України.

В цілому можна стверджувати, що освітньо-наукова програма 
спрямована на здобуття здобувачами теоретичних знань, умінь, навичок та 
компетентностей, які сприяють вирішенню комплексних проблем у сфері 
професійної і дослідницької діяльності, достатніх для зародження нових ідей, 
пошуку альтернативних рішень, виконання наукового дослідження, 
результати якого матимуть важливе значення для юридичної теорії та 
практики.

У зв’язку з цим вбачається, що дана освітньо-наукова програма «081 
Право» направлена на якісну підготовку здобувачів третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти, буде оптимально збалансованою у навчанні та 
надасть можливість за досить короткий час підготувати високопрофесійних 
фахівців для правоохоронних органів, а також інших державних та



недержавних організацій.
Таким чином, рецензована освітньо-наукова програма має необхідні 

структурні та змістовні складові, віддзеркалює сучасні вимоги до здобувані в 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «081 
Право» у галузі знань 08 «Право» та може бути рекомендована для 
використання під час підготовки докторів філософії у Одеському 
державному університеті внутрішніх справ.
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