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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

зі спеціальності 081 «Право»  

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

інституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» / факультет 

соціології і права 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти – доктор філософії 

Кваліфікація – доктор філософії в галузі права 

Рівень з НРК НРК України – 9 рівень 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Інформаційне право та право інтелектуальної власності 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 30 кредитів, термін 

навчання 4 роки 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України 

Сертифікат про акредитацію НД-ІІІ-ІV №1121905 від 26.01.2012; 

термін дії до 01.07.2022 р. 

Передумови Наявність ступеня магистр 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2022 р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

kpi.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий 

науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії в галузі права, здатних до 

самостійної науково-дослідницької та педагогічної роботи у закладах вищої освіти. 

  

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Програма є освітньо-науковою   

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі Права. 

Ключові слова: інформаційне право, інформаційна безпека, право 

інтелектуальної власності 

Особливості програми Окремі освітні компоненти можуть викладатися англійською 

мовою; дисертація доктора філософії може захищатися 

англійською мовою 
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4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть розраховувати на заміщення посад 

відповідно до професійних назв робіт:  

адвокат, нотаріус, суддя, прокурор, юрисконсульт, 

арбітражні керуючі, державні реєстратори, податкові інспектори, 

патентні повірені,  слідчий, керівник, викладач вищих навчальних 

закладів, менеджери з права тощо. 

Подальше навчання Можливість навчання на другому науковому ступені наукового 

рівня вищої освіти (доктора наук). 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні та семінарські заняття, комп’ютерні практикуми 

і лабораторні роботи; технологія змішаного навчання, практики і 

екскурсії; виконання дисертації доктора філософії. 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання яка включає: письмові та усні 

екзамени, практику, індивідуальні роботи, тестування, усне та 

письмове опитування, презентації, захист дисертації.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і 

впровадження методології дослідницької роботи, проведення 

оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які 

забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної 

проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та 

опубліковані в наукових виданнях. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до абстрактного та критичного мислення. 

ЗК 2 Здатність до ефективного пошуку, синтезу та аналізу інформації. 

ЗК 3 
Здатність визначення заходів, процесів та дій, які спрямовані на незаконне 

збагачення. 

ЗК 4 
Здатність визначення нових перспективних напрямів наукових досліджень у 

визначеної сфері галузі знань. 

ЗК 5 

Здатність самостійного визначення, організації та проведення наукових 

досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення.  

ЗК 6 
Здатність застосування методології та методики дослідницької роботи для 

створення нових системо утворюючих знань.  

ЗК 7 
Здатність знаходження інноваційних складових у наукової та освітянської 

діяльності. 

ЗК 8 
Здатність до  поєднання освіти з наукою та практикою шляхом знаходження 

інноваційних складових у науковій та освітянській діяльності. 

ЗК 9 Здатність до усної і письмової комунікації рідною і іноземною мовами. 

ЗК 10 Здатність виступати перед аудиторією та вести дискусію. 

ЗК 11 

Здатність самостійно готувати та проводити лекційні, семінарські (практичні) 

заняття з інформаційного права, права інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності. 

ЗК 12 

Здатність самостійного визначення, організації та проведення прикладних 

наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну та теоретико-

прикладне значення. 
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ЗК 13 
Здатність до підготовки та рецензування підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників, методичних матеріалів тощо. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1 
Здатність застосовувати методології та методики в дослідницькій роботі для 

створення нових системо-утворюючих знань.  

ФК 2 
Здатність знаходження інноваційних складових у наукової та освітянської 

діяльності 

ФК 3 
Здатність визначення нових перспективних напрямів наукових досліджень у 

визначеної сфері галузі знань 

Ф К4  
Здатність самостійно готувати та проводити лекційні, семінарські (практичні) 

заняття з різних галузей права 

Ф К 5  Здатність розробляти навчальні та робочі плани і програми. 

Ф К 6  
Здатність  до складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення  

модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового 

контролю.  

Ф К 7  

Здатність готувати на сучасному рівні необхідне методичне та дидактичне 

забезпечення занять (підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до 

семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного 

проектування, практик і самостійної роботи студентів). 

Ф К 8  
Здатність до підготовки та рецензування підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників.  

Ф К 9  
Здатність до  поєднання освіти з наукою та практикою шляхом знаходження 

інноваційних складових у наукової та освітянської діяльності 

ФК 10 

Здатність використовувати методи, методики та методології, для здійснення 

наукових досліджень, створення якісно нових знань та спроможність їх 

застосування на практиці. 

ФК 11 

Здатність визначення перспективних напрямів наукових досліджень та 

інноваційних складових у науковій та освітянської діяльності у галузях 

інформаційного права, права інтелектуальної власності та інноваційної 

діяльності.  

ФК 12 

Здатність самостійного визначення, організації та проведення прикладних 

наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну та теоретико-

прикладне значення. 

ФК 13 

Здатність  самостійно розробляти планові, програмні та методичні документи з 

дисциплін інформаційного права та права інтелектуальної власності, 

інноваційної діяльності. 

ФК 14 

Здатність самостійно готувати та проводити лекційні, семінарські (практичні) 

заняття з інформаційного права та права інтелектуальної власності, 

інноваційної діяльності. 

ФК 15 
Здатність до  поєднання освіти і науки з практикою шляхом знаходження у них 

інноваційних складових 

7 – Програмні результати навчання 

ЗНАННЯ 

ЗН 1 Законів і категорій формальної і діалектичної логіки 

ЗН 2 Загальних, наукових та професійних етичних стандартів, етикету 
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ЗН 3 

Знання методики здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових 

досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових 

конкурентоспроможних теорій. 

ЗН 4 
Знання теорії інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців 

інноваційного типу. 

ЗН 5 
Знання основних положень чинного законодавства в межах відповідної 

наукової та освітньої програм. 

ЗН 6 Вільне володіння науковою та юридичною термінологією. 

ЗН 7 
Знання іноземної мови відповідної науково-прикладної галузі дослідження та 

викладання. 

ЗН 8 Знання сучасних науковометричних методів оцінки наукових досліджень 

ЗН 9 
Знання методики проведення навчальних занять та організації інших форм 

освітнього процесу. 

ЗН 10 Знання вимог до структури і змісту навчально-методичної документації. 

ЗН 11 Знання основ психології освіти. 

ЗН 12 Знання етичних норм і правил поведінки юриста, науковця та педагога. 

ЗН 13 

Доскональне знання основних наукових поглядів, теорій, положень, здобутків 

та положень нормативно-правових актів у визначеної сфері інформаційного 

права, права інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, актуальних 

проблем, колізій, питань, які потребують наукового вирішення.  

ЗН 14 
Знання сучасних вимог до виконання та оформлення наукових досліджень та 

науково метричних методів їх оцінки. 

ЗН 15 
Знання іноземної мови у визначеної сфері інформаційного права, права 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. 

ЗН 16 
Основ психології наукової та освітянської діяльності з інформаційного права та 

права інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. 

ЗН 17 Сутності та визначення поняття “інноваційна діяльність” 

УМІННЯ 

УМ 1 Здійснювати основні логічні операції, застосовувати методи наукового пізнання 

УМ 2 
Визначати та аналізувати проблемні питання, які потребують наукового 

вирішення 

УМ 3 Визначати ступень достовірності інформації  

УМ 4 Вміння знаходити зв’язок між теорією і практикою 

УМ 5 Вміння поважати думку інших, узгоджувати з ними свою поведінку  

УМ 6 
Вміння володіти ораторським мистецтвом, впливати на аудиторію, вести 

дискусію  

УМ 7 
Вміння одержувати конкурентоспроможні наукові і науково-прикладні 

результати.  

УМ 8 
Вміння надавати рецензії та експертні оцінки на основні форми наукової 

діяльності. 

УМ 9 Вміння здійснювати керівництво науково-дослідною діяльністю студентів. 

УМ 10 Володіти навичками проведення науково-орієнтованих лекційних занять. 

УМ 11 

Володіти навичками проведення класичних лекцій, семінарських та практичних 

занять з використанням сучасних засобів відображення навчально-наукових та 

дидактичних матеріалів. 

УМ 12 
Вміти використовувати основні психолого-педагогічні методи при проведенні 

навчального заняття. 
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УМ 13 

Формувати та науково-обгрунтовано аргументувати власну позицію у галузях 

інформаційного права та права інтелектуальної власності, інноваційної 

діяльності. 

УМ 14 

Організовувати та забезпечувати впровадження конкурентоспроможних 

наукових та науково-прикладних результатів власних досліджень у галузях 

інформаційного права та права інтелектуальної власності, інноваційної 

діяльності. 

УМ 15 
Готувати, оприлюднювати та презентувати хід та результати наукових 

досліджень. 

УМ 16 

Ефективного застосування якісно нових наукових знань під час підготовки 

фахівців у галузях з інформаційного права та права інтелектуальної власності, 

інноваційної діяльності. 

УМ 17 
Організовувати та здійснювати керівництво науково-дослідною діяльністю 

студентів. 

УМ 18 Забезпечення впровадження ідей в практичну діяльність. 

УМ 19 

Використання основних методик впровадження на ринок якісно нових знань із 

сфери інформаційного права та права інтелектуальної власності, інноваційної 

діяльності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 12 до 

Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 

4 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного 

рівня ВО (додатки 4 та 5 до Ліцензійних умов), затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Окремі компоненти освітньої програми доступні для кредитної 

мобільності 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Окремі компоненти освітньої програми доступні для кредитної 

мобільності 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Викладання іноземною мовою окремих дисциплін 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

1. Цикл загальної підготовки 

Обов’язкові компоненти ОП 

ЗО-1 Наукові дослідження сучасних правових систем 3 Екзамен 

ЗО-2 Теорія законотворення 3 Екзамен 

ЗО-3 Правове забезпечення протидії корупції в Україні і 

світі 

3 
Екзамен 

ЗО-4 Міжнародно-правове регулювання захисту прав 

людини 

3 
Залік 

ЗО-5 Загально-наукові (філософські) дисципліни (за 

вибором аспіранта) 

4 
Екзамен 

ЗО-6 Іноземна мова для наукових досліджень 3 Залік 

ЗО-7 Іноземна мова наукової комунікації 3 Екзамен 

2. Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові компоненти ОП 

ПО-1 Методологія наукових досліджень 2 Залік 

ПО-2 Педагогічна практика 2 Залік 

Вибіркові компоненти ОП 

ПВ1  

Теоретичні проблеми правового забезпечення 

інформаційного суверенітету 

2 Залік 

Теоретичні проблеми інформаційного права 

Проблеми запобігання правопорушенням в 

інформаційній сфері 

Наукові засади інформаційного забезпечення 

кримінального провадження 

ПВ2  

Проблеми правового регулювання господарських 

відносин на сучасному етапі 

2 Залік 
Теоретичні проблеми правового забезпечення 

інформаційних ресурсів 

Інноваційна діяльність та інтелектуальна власність: 

напрями удосконалення 

Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 22 

Загальний обсяг циклу професійної підготовки: 8 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 26 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 4 

у тому числі за вибором студентів: Не менше 25% 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 30 
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3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою 

«Інформаційне право та право інтелектуальної власності» проводиться у формі захисту 

дисертації та затверджується видачою документа встановленого зразка про присудження 

ступеня доктор філософії, з отриманням кваліфікації - доктор філософії в галузі права, зі 

спеціальності 081 «Право». випускна атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
ЗО-1 ЗО-2 ЗО-3 ЗО-4 ЗО-5 ЗО-6 ЗО-7 ЗО-8 ПО-1 ПО-2 ПВ-1.а ПВ-1.б ПВ-1.в ПВ-1.г ПВ-2а ПВ-2.б ПВ-2.с

ЗК-1 X X X X

ЗК-2 X X X X

ЗК-3 Х

ЗК-4 X Х Х Х Х Х Х Х

ЗК-5 Х Х

ЗК-6 Х Х

ЗК-7 Х Х Х

ЗК-8 Х Х Х Х Х Х Х Х

ЗК-9 Х Х

ЗК-10 Х Х

ЗК-11 Х Х Х Х Х Х Х Х

ЗК-12 Х

ЗК-13 Х

ФК-1 Х Х Х

ФК-2 Х

ФК-3 Х Х Х Х Х Х Х Х

ФК-4 Х

ФК-5 Х

ФК-6 Х Х

ФК-7 Х Х

ФК-8 Х Х Х

ФК-9 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ФК-10 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ФК-11 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ФК-12 Х Х Х Х Х Х Х Х

ФК-13 Х Х Х Х Х Х Х Х

ФК-14 Х Х Х Х Х Х Х Х

ФК-15 Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

ЗО-1 ЗО-2 ЗО-3 ЗО-4 ЗО-5 ЗО-6 ЗО-7 ЗО-8 ПО-1 ПО-2 ПВ-1.а ПВ-1.б ПВ-1.в ПВ-1.г ПВ-2а ПВ-2.б ПВ-2.с

ЗН-1 Х Х Х

ЗН-2 Х

ЗН-3 Х Х

ЗН-4 Х Х Х Х

ЗН-5 Х Х Х Х

ЗН-6 Х Х Х Х

ЗН-7 Х

ЗН-8 Х Х

ЗН-9 Х

ЗН-10 Х

ЗН-11 Х Х

ЗН-12 Х Х

ЗН-13 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ЗН-14 Х Х

ЗН-15 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ЗН-16 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ЗН-17 Х

УМ-1 Х Х Х Х

УМ-2 Х

УМ-3 Х Х Х

УМ-4 Х Х Х

УМ-5 Х

УМ-6 Х

УМ-7 Х Х Х

УМ-8 Х Х Х Х

УМ-9 Х Х Х Х Х

УМ-10 Х

УМ-11 Х

УМ-12 Х Х

УМ-13 Х Х Х Х Х Х Х Х

УМ-14 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

УМ-15 Х Х

УМ-16 Х Х Х Х Х Х Х Х

УМ-17 Х

УМ-18 Х

УМ-19 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х




