
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-наукову програму за спеціальністю 081 «Право» 

з підготовки докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ

Сучасна підготовка майбутніх висококваліфікованих фахівців -  
докторів філософії у галузі права зумовлює інтеграцію теоретичної та 
практичної складової у навчальний процес. Це ключовим завданням 
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 
Інноваційний підхід до підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 
081 «Право» в Одеському державному університеті внутрішніх справ висуває 
на перший план формування специфічних навичок, умінь та набуття 
компетенцій відповідно до вимог, які висуваються роботодавцями. Виходячи 
з оцінки освітньо-наукової програми за спеціальністю 081 «Право» з 
підготовки докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти, підготовленою в Одеському державному університеті внутрішніх 
справ, можна зробити висновок, що в університеті створюються належні 
умови для навчання, які дозволяють здобувачам відчувати переваги даної 
освіти, зокрема бути затребуваними у майбутньому працевлаштуванні.

Структура освітньо-наукової програми дає змогу здобувану вищої 
освіти досягти передбачених програмою цілей формування у здобувачів 
теоретичних та практичних компетентностей та навичок необхідних для 
застосування права, розуміння змісту основних правових інститутів, а також 
меж правового регулювання різних суспільних відносин та здобути 
відповідний ступінь вищої освіти в межах запланованого часу. У документах 
відображено перспективні пріоритетні напрями реалізації освітньої 
програми, з урахуванням динаміки змін ринку освітніх послуг, потреб 
здобувачів, ринку праці.

Програма поділяється на освітні компоненти, на яких здобуваються 
відповідні компетентності та знання. Кожен окремий компонент допомагає 
досягти загальних цілей програми та запланованих результатів навчання. 
Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурно-логічній 
схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» і 
покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів 
навчання запиту підприємницьких товариств, як потенційних роботодавців. 
Важливо, що кожен здобувач має право вільно обирати навчальні дисципліни 
із переліку вибіркових блоків, обсяг кредитів яких не перевищує 25% від 
загального обсягу навчальних дисциплін.

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із 
самостійною роботою здобувана вищої освіти. Освітньо-наукова програма



081 «Право» зорієнтована й на практичну освіту. Навчальний процес 
базується на застосуванні інноваційних технологій навчання, використанні 
лекцій, новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні 
аудиторних занять.

Особливістю програми є те, що вона націлена на теоретичні розробки 
нормативного забезпечення правового регулювання важливих напрямків 
суспільних відносин, а саме: надає можливість виконання аспірантами 
(ад’юнктами) власного наукового дослідження у формі дисертації відповідно 
до пріоритетних напрямів діяльності органів та підрозділів Національної 
поліції, інших правоохоронних і судових органів, органів державної влади та 
місцевого самоврядування, а також відповідно до пріоритетних напрямів 
розвитку вітчизняної та світової науки у галузі права; створення умов для 
оволодіння аспірантами та докторантами (ад’юнктами) загальнонауковими 
(філософськими) та спеціальними компетентностями, спрямованими на 
формування системного наукового світогляду, професійної етики та 
загального культурного світогляду; формування у аспірантів (ад’юнктів) 
універсальних навичок дослідника, зокрема щодо усної та письмової 
презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, 
застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 
організації та проведення навчальних занять, управління науковими 
проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових 
досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; урахування специфіки 
галузевої структури правової системи держави.

Також слід відмітити, що в умовах загострення соціально-економічних 
відносин у країні та у світі, прогнозування фахівцями економічної кризи, для 
наукового світогляду дуже важливим слід визнати отримання якісних 
компетентностей із особливостей правового регулювання фінансових 
відносин. На цьому тлі вважаємо за доцільне врахувати цю пропозицію під 
час оновлення переліку компонент освітньо-наукової програми.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що рецензована освітньо- 
наукова програма за спеціальністю 081 «Право» з підготовки докторів 
філософії Одеського державного університету внутрішніх справ має 
підґрунтя для подальшої співпраці з Головним управлінням Державної
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