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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
зі спеціальності «Право»

Повна назва ЗВО та
інституту/факультету
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу

1 – Загальна інформація
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» / факультет
соціології і права
Ступінь вищої освіти – доктор філософії,
спеціальність – «Право»
кваліфікація – доктор філософії права

Рівень з НРК
НРК України – 9 рівень
Офіційна назва
Господарське та адміністративне право і процес
освітньої програми
Тип диплому та обсяг Диплом доктора філософії, одиничний, 30 кредитів ЄКТС, термін
освітньої програми
навчання 4 роки
Наявність акредитації
Передумови
Наявність ступеня магістра
Мова(и) викладання
Українська, англійська
Термін дії освітньої
До наступної акредитації
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення afgp.kpi.ua
освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Підготовка професіонала, здатного вирішувати комплексні проблеми в галузі права та
здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
Галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
спеціальність)
Орієнтація освітньої
Освітньо-наукова
програми
Спеціальна освіта в галузі «Право».
Основний фокус
освітньої програми та Ключові слова: господарське право, адміністративне право,
спеціалізації
господарський процес, адміністративний процес
Окремі освітні компоненти можуть викладатися англійською
Особливості програми мовою
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Можливість обіймати певні посади юридичного профілю
Придатність до
відповідно до кваліфікаційних вимог на підприємствах, установах,
працевлаштування
організаціях різних форм власності та наукові, науковопедагогічні посади юридичного профілю
Можливість продовження навчання на науковому рівні вищої
Подальше навчання
освіти (докторантура)
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5 – Викладання та оцінювання
Лекції, практичні та семінарські заняття; технологія змішаного
Викладання та
навчання; консультації з викладачами; зустрічі з фахівцями;
навчання
конференції та круглі столи; виконання дисертації
Рейтингова система оцінювання, письмові та усні екзамени, заліки,
захист практики, індивідуальні роботи, тестування, усне та
Оцінювання
письмове опитування, презентації. Підсумкова атестація –
публічний захист дисертації доктора філософії права
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
Інтегральна
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає
компетентність
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики
Загальні компетентності (ЗК)
Здатність мислити критично, здійснювати аналіз, синтез та оцінку нових і
ЗК 1
складних концепцій та ідей
ЗК 2
Здатність формувати системний науковий світогляд
Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової коммунікації
ЗК 3
іноземною мовою
Здатність ефективно використовувати інструменти забезпечення академічної
ЗК 4
доброчесності у науково-освітній діяльності
ЗК 5
Здатність дотримуватись етичних норм у професійній діяльності
ЗК 6
Здатність забезпечувати безперервний саморозвиток і самовдосконалення,
відповідальність за розвиток інших
ЗК 7
Здатність здійснювати ефективний пошук, аналіз та синтез інформації,
створювати нове знання
Фахові компетентності спеціальності (ФК)
Здатність застосовувати методології та методики організації та здійснення
ФК 1
наукових досліджень
Здатність презентувати результати наукових досліджень, організовувати
ФК 2
наукову дискусію
Здатність самостійно організовувати та проводити навчальні заняття з
ФК 3
юридичних дисциплін
Здатність забезпечувати ефективну презентацію та засвоєння навчального
ФК 4
матеріалу
Здатність розуміти природу та генезис правової системи, здійснювати наукові
ФК 5
дослідження сучасних правових систем
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні
ФК 6
проблеми у сфері законотворення.
Здатність розробляти та реалізовувати науково обґрунтовані правові заходи
ФК 7
протидії корупції
Здатність формувати науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення
ФК 8
сучасного міжнародно-правового регулювання захисту прав людини
Здатність розуміти проблеми правового регулювання окремих суспільних
ФК 9
відносин (в сфері дослідження здобувача третього рівня вищої освіти) та
розробляти науково обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення
7 – Програмні результати навчання
ЗНАННЯ
ЗН 1
Основних філософських парадигм та категорій, принципів і правил
філософського пізнання
ЗН 2
Принципів формування наукових концепцій
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ЗН 3
ЗН 4
ЗН 5
ЗН 6
ЗН 7
ЗН 8
ЗН 9
ЗН 10
ЗН 11
ЗН 12
ЗН 13
ЗН 14
ЗН 15
ЗН 16
ЗН 17

ЗН 18

УМ 1
УМ 2
УМ 3
УМ 4
УМ 5
УМ 6
УМ 7
УМ 8
УМ 9
УМ 10
УМ 11
УМ 12
УМ 13
УМ 14

Загальної теорії систем
Технологій здійснення наукової комунікації іноземною мовою з відповідної
спеціальності
Основних принципів академічної доброчесності, причин, проявів та наслідків
академічної недоброчесності в науково-освітньому середовищі
Умов, стратегій та меж відповідальності при прийнятті рішень
Морально-правових вимог до поведінки у науковому і освітньому середовищах
Методик та методологій здобуття нових наукових знань, основних вимог до
виконання наукових досліджень
Методики проведення навчальних занять та організації інших форм освітнього
процесу; принципів контролю навчальних досягнень студентів та аналізу його
результатів
Вимог до структури і змісту навчально-методичної документації
Сутності та особливостей наукових досліджень сучасних правових систем
Особливостей взаємодії і взаємозв’язку сучасних правових систем, особливості
галузей права правових систем сучасності, їх інститутів
Наукових поглядів на законотворення
Порядку проведення експертизи законопроектів
Поняття та сутності корупції, її впливу на суспільний розвиток, чинників, що
обумовлюють корупцію
Сучасних теорій, концепцій, поглядів щодо протидії корупції в Україні і світі
Особливостей міжнародно-правового регулювання захисту окремих прав
людини та сучасних тенденцій судової практики Європейського Суду з прав
людини
Наукових концепцій правового регулювання окремих суспільних відносин (в
сфері дослідження здобувача третього рівня вищої освіти), створених
українськими та зарубіжними вченими
УМІННЯ
Аналізувати критично та синтезувати ідеї і концепції
Осмислювати місце науки і науковця в суспільстві, розуміти особливості
впливу суспільної свідомості на світогляд особистості
Розкривати причинно-наслідкові зв’язки у процесах модернізації та глобалізації
Розуміти іншомовні наукові тексти з відповідного фаху
Планувати та продукувати наукові тексти з відповідної спеціальності іноземною
мовою в усній та письмовій формах
Здійснювати комунікацію іноземною мовою у науковому середовищі
Дотримуватися принципів академічної доброчесності при опрацюванні
наукових джерел, формулюванні результатів наукових досліджень
Застосовувати філософські знання для подальшої самоосвіти та самоактуалізації
Визначати нові перспективні напрями наукових досліджень у визначеній галузі
знань
Організовувати власну наукову діяльність, готувати, оприлюднювати та
презентувати інформацію про процес та результати наукового дослідження
Формувати та науково аргументувати позицію
Планувати та проводити навчальні заняття відповідно до програми навчальної
дисципліни
Проводити науково-орієнтовані навчальні заняття
Аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її в
педагогічній практиці
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Застосовувати теоретичні знання у сфері наукових досліджень сучасних
правових систем у власній науково-дослідній та практичній діяльності
УМ 16 Оперувати базовою термінологією та категоріальним апаратом щодо сучасних
правових систем
УМ 17 Здійснювати підготовку законодавчих актів у сфері проблематики, узгодженої з
темою дослідження
УМ 18 Проводити експертизу проектів законодавчих актів
УМ 19 Аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного явища,
корупційні ризики в організації та сфері діяльності.
УМ 20 Визначати стан та перспективи розвитку правових засобів запобігання та
протидії корупції в Україні і світі
УМ 21 Виявляти проблеми у міжнародно-правовому регулюванні прав людини,
прогалини відповідного міжнародного законодавства та визначати напрями і
засоби вдосконалення міжнародно-правового регулювання захисту прав
людини
УМ 22 Виявляти прогалини правового регулювання окремих суспільних відносин (в
сфері дослідження здобувача третього рівня вищої освіти) готувати пропозиції
щодо їх усунення.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до
Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 30.12.2015 р. № 1187)
Матеріально-технічне Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного
забезпечення
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток
4 до Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187)
Інформаційне та
Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного
навчально-методичне та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного
забезпечення
рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187)
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна На підставі угод про академічну мобільність, про подвійне
мобільність
дипломування тощо
Міжнародна кредитна На підставі укладених угод про міжнародну академічну
мобільність
мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про
тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене навчання
студентів тощо
Навчання іноземних
Викладання іноземною мовою
здобувачів вищої
освіти
УМ 15
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Код н/д

ЗО-1
ЗО-2
ЗО-3
ЗО-4
ЗО-5
ЗО-6
ЗВ-1
ЗВ-2
ПО-1
ПО-2

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)
1. Цикл загальної підготовки
Обов’язкові компоненти ОП
Наукові дослідження сучасних правових систем
Теорія законотворення
Правове забезпечення протидії корупції в Україні і
світі
Міжнародно-правове регулювання захисту прав
людини
Іноземна мова для наукових досліджень
Іноземна мова наукової комунікації
Вибіркові компоненти ОП
Комунікативна етика
Соціальна філософія
2. Цикл професійної підготовки
Обов’язкові компоненти ОП
Методологія наукових досліджень
Педагогічна практика
Вибіркові компоненти ОП
Теоретичні проблеми адміністративного права

Теоретичні проблеми інформаційного права
Проблеми запобігання правопорушенням в
ПВ1
інформаційній сфері
Наукові засади інформаційного забезпечення
кримінального провадження
Проблеми правового регулювання господарських
відносин на сучасному етапі
ПВ2
Оцінка інформаційних ресурсів
Інноваційна діяльність та інтелектуальна власність:
напрями удосконалення
Загальний обсяг циклу загальної підготовки:
Загальний обсяг циклу професійної підготовки:
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Загальний обсяг вибіркових компонент:
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Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3
3
3

Екзамен
Екзамен

3

Залік

3
3

Залік
Екзамен

1,5
2,5

Залік
Екзамен

2
2

Залік
Залік

2

Залік

2

Залік

Екзамен

22
8
22
8

3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ

4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою
«Господарське та адміністративне право і процес» проводиться у формі захисту дисертації
доктора філософії права та завершується видачею документа встановленого зразка про
присудження йому ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації: доктор
філософії зі спеціальності «Право».
Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно.
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Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми
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