
ВІДГУК
на освітньо-наукову програму з підготовки 

докторів філософії за спеціальністю 081 «Право» 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти у галузі знань «08 Право» на 

сьогодні є важливим завданням для будь-якого закладу вищої освіти. 

Рецензована освітньо-наукова програма з підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 081 «Право», розроблена співробітниками Одеського 

державного університету внутрішніх справ, відповідає загальним вимогам до 

такого виду освітньо-наукових розробок, але водночас може набути нових 

хараткеристик після консультацій з науковцями та фахівцями-практиками.

Виходячи зі змісту ОНП, її метою є підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково- 

освітній простір фахівця освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право», який має вміти успішно виконувати та захищати 

власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді. Випускник 

аспірантури та ад’юнктури має бути здатним до самостійної науково- 

дослідницької, науково-організаційної, пошукової та практичної діяльності у 

галузі права, науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти тощо. Тож 

зацікавленість у підготовці висококваліфікованих фахівців цієї спеціальності 

не викликає сумнівів.

В основі освітньо-наукової програми визначені програмні 

компетентності з урахуванням пропонованих видів занять і поставлених 

завдань. Вони розподілені на загальні та фахові компетентності, що найбільше 

відповідають запропонованій програмі. Компетентності здебільшого мають 

практичне спрямування і можуть бути використані у професійній діяльності 

майбутніх правників.

Навчальний план повністю відповідає завданням освітньо-наукової 

програми, а низка навчальних дисциплін, які готують майбутнього доктора



філософії як експерта і науковця, формує спеціаліста, який може реалізувати 

свої знання та навики в різних сферах досліджень.

Крім цього, суттєва увага розробників ОНП приділяється педагогічній 

практиці, метою якої є формування умінь та навиків викладання навчальних 

дисциплін та організації педагогічної роботи безпосередньо на базі кафедри. 

Ці властивості є особливостями, які вигідно відрізняють її від інших освітньо- 

наукових програм рівня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право».

Послідовність вивчення навчальних дисциплін, перелік та обсяг 

обов’язкових і вибіркових предметів відповідають структурно-логічній сфері 

підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня за спеціальністю 081 

«Право» і сприяють забезпеченню відповідності програмних результатів 

навчання запитам стейкхолдерів. Загалом рецензована освітньо-наукова 

програма містить необхідні структурні та змістовні складові, віддзеркалює 

сучасні вимоги до здобувачів 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 в 

Одеському державному університеті внутрішніх справ.
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