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1. Профіль освітньо-наукової програми Право зі спеціальності 081 Право
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Юридичний факультет

Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу

третій (освітньо-науковий) рівень
Доктор філософії в галузі права за спеціальністю Право

Офіційна назва освітньонаукової програми

Право

Тип диплому та обсяг
освітньо-наукової програми

Одиничний ступінь, 35 кредитів ЄКТС за 4 навчальні роки

Наявність акредитації

Програма впроваджена в 2016 році

Цикл/рівень

FQ-EHEA – третій цикл, QFLLL – 8 рівень, НРК – 9

Передумови

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 5 Закону України «Про вищу освіту»,
доктор філософії з права - це освітній рівень і водночас перший науковий
ступінь, який здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня
магістра права чи магістра міжнародного права.

Мова(и) викладання

Обов’язкові дисципліни – українська мова
Вибіркові дисципліни – українська мова, англійська мова

Термін дії освітньо-наукової
програми

Програма впроваджена в 2016 році

Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньонаукової програми

http://law.chnu.edu.ua/programs

2 – Мета освітньо-наукової програми
Метою програми є методичне забезпечення оволодіння аспірантами юридичного факультету третім (освітньонауковим) рівнем вищої освіти, відповідно до дев’ятого кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікації,
надання здобувачам освітньо-наукового рівня в аспірантурі теоретичних знань та набуття практичних умінь і
навичок, а також інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних
проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та
методикою педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
3 – Характеристика освітньо-наукової програми

Предметна область (галузь
знань, спеціальність,
спеціалізація
(за наявності))

Галузь знань: 08 Право
Спеціальність: 081 Право

Орієнтація освітньо-наукової
програми

Програма є освітньо-науковою, що відповідає третьому рівню вищої освіти та
дев’ятому рівню національної рамки кваліфікацій.

Основний фокус освітньонаукової програми

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення
власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення.

Особливості програми

Програма передбачає, у порівнянні з попередніми освітніми програмами,
принципово вищий рівень відповідальності та автономії особи, що навчається
за нею, демонстрацію такою особою значної авторитетності, інноваційності,
високого ступеня самостійності, академічної та професійної доброчесності,
послідовної відданості розвитку нових ідей та /або процесів у передових
контекстах професійної та наукової діяльності.

Загальний обсяг освітньо-наукової програми складає 35 кредити ЄКТС, в тім
числі 31 кредит ЄКТС надається на професійну теоретичну підготовку, 4
кредити ЄКТС займає асистентська педагогічна практика.
Решта часу чотирьохрічної програми навчання відведено на науководослідницьку роботу, підготовку та захист дисертації.
Об’єктом вивчення є право як соціальне явище в цілому, його природа та
властивості, причини та характер еволюції права, форми його існування,
принципи та основні інститути права.
Мета навчання полягає у формуванні в особи, що навчається за ОНП: 1)
наукового світогляду, концептуальних та методологічних компетентностей у
галузі права, креативних навичок знаходити, формулювати та розв’язувати
актуальні проблеми його функціонування і розвитку; 2) спеціалізованих
умінь, навичок і методів, необхідних для переоцінки та розширення уже
наявних знань у сфері права, продукування інноваційних ідей, концепцій,
теорій тощо; 3) здатності започаткування, планування, реалізації та
коригування планомірного процесу ґрунтовного наукового дослідження у
сфері правничої теорії і практики з дотриманням норм і правил академічної
доброчесності; 4) навичок критичного аналізу, оцінювання і синтезу нових та
комплексних ідей; 5) розвинутих умінь і навичок вільного спілкування з
питань, що стосуються сфери її наукових та експертних знань, з колегами по
навчанню, широкою науково. Спільнотою, суспільством в цілому; 6)
використання у необхідному обсязі та на високому рівні академічної
української та іноземної мови у професійній діяльності та наукових
комунікаціях.
Теоретичний зміст предметної області складають : категорійно-понятійний
апарат права та правознавства; знання основних правових доктрин і концепцій
у сфері правознавства загалом та вільне володіння усім арсеналом наукових
напрацювань з проблеми власного кваліфікаційного дослідження; філософія
права як найбільш концептуальні знання у сфері правознавства та водночас
його основоположна пізнавальна матриця.
Методи, методики та технології: позитивістський та людиноцентристський
підходи до правопізнання; загальні та спеціальні методи наукових досліджень;
спеціально-правові методи аналізу юридичної практики; сучасні методи та
методики педагогічної діяльності; класичні та інноваційні технології освітньої
діяльності; цифрові та інші технології презентації наукових досліджень.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні ресурси та інформаційні
технології.

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування

Відповідно до розділу 2 «Професіонали» Державного класифікатора професій,
професіонали у галузі правознавства, що мають диплом про присудження
наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) можуть працювати у
наступних сферах:
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310.1 Професори та доценти
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
242 Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду,
правосуддя та правоохоронної діяльності.
2421 Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду.
2421.1 Наукові співробітники (правознавство)
2421.2 Адвокати та прокурори
2422 Судді
2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності
2424 Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна
система, пробація тощо)
2429 Інші професіонали в галузі правознавства
2421.1 23667 Науковий співробітник (правознавство)
2421.1
Науковий співробітник-консультант (правознавство)
2421.2 20059 Адвокат
2421.2
Консультант науковий (правознавство)
2421.2 24450 Прокурор
2421.2 24451 Прокурор-криміналіст
2421.2
Старший помічник Генерального прокурора України
2422
Помічник судді (Верховного Суду.

Подальше навчання

Відповідно до пункту 1 частини 7 статті 5 «Рівні та ступені вищої освіти»
Закону України «Про вищу освіту» особа, яка здобула освітній і водночас
перший науковий ступінь доктора філософії, може здобути ступінь доктора
наук – другий науковий ступінь, який здобувається нею на науковому рівні
вищої освіти.
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Стиль навчання. Базується на активному навчанні, передусім на
індивідуальному масштабному дослідницькому проекті, що ретельно
контролюється з боку висококваліфікованих науковців і викладачів, надаючи
певну відповідальність досліднику на початковому етапі за вибір методу,
предмету та організацію часу. Як правило, форма навчання за програмою є
стаціонарною; у виняткових випадках можливо поєднувати заочне навчання в
аспірантурі з роботою, якщо основна робота особи являє собою педагогічну
та/або наукову діяльність.

Оцінювання

Загальна оцінка формується на основі заліково-екзаменаційних сесій, атестацій
аспіранта (2 рази на рік) та попереднього захисту дослідження. Остаточне
оцінювання має вигляд відкритого захисту дисертації на здобуття освітнього і
водночас першого наукового ступеня – доктора філософії. Відповідно до пункту
1 частини 6 статті 5 «Рівні та ступені вищої освіти» Закону України «Про вищу
освіту», ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою
радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та
публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення
наявних та створення новий цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності
(ЗК)

ЗК 1 Формування системного наукового світогляду, професійної етики та
загального культурного кругозору
ЗК 2.Здатність до застосування стандартів і типу мислення необхідних для
наукового дослідження та опублікування, включаючи критичну обізнаність та
інтелектуальну чесність
ЗК 3. Здатність писати і розмовляти на професійному рівні, з використанням
відповідної наукової термінології, як державною мовою, так і іноземною
ЗК 4 Здатність висувати гіпотези, виявляти актуальні проблеми та проводити
теоретичний аналіз проблеми
ЗК 5 Здатність до участі в конкурсах та грантових і стипендіальних програмах
ЗК 6 Здатність до застосування основ методології, техніки і організації науководослідної роботи, підходів до планомірної та ефективної індивідуальної
командної дослідницької діяльності
ЗК 7 Здатність до оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей
при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в
міждисциплінарній площині
ЗК 8 Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження на основі
цілісного системного наукового світогляду з використанням набутих
практичних знань
ЗК 9 Здатність рецензувати публікації та презентації, брати участь у
міжнародних наукових дискусіях, аргументовано висловлюючи і відстоюючи
власну позицію
ЗК 10 Здатність визначати відповідні задачі та окреслювати їх таким чином, щоб
просувати наукові знання та розуміння
ЗК 11 Здатність працювати самостійно, керувати власним часом, виділяти
основне і другорядне в джерельному, науковому матеріалі
ЗК 12 Здатність до співпраці в українських та міжнародних наукових колах та
на належному рівні представляти свою дослідницьку проблематику в
середовищі як науковців, так і нефахівців

Фахові
компетентності спеціальності
(ФК)

ФК 1. Здатність до продукування нових ідей та застосування сучасних
методологічних та методичних інструментів у науковій та педагогічній
діяльності з Права.
ФК 2. Здатність до системного розуміння історичних етапів формування
правової думки, вміння використовувати теоретичну спадщину минулого у
своїй власній дослідницькій діяльності.
ФК 3. Здатність до розуміння тенденцій, закономірностей, факторів і умов
формування юридичної науки, її місця в системі соціально-гуманітарного
знання, правової політики, правової культури громадян і суспільства в цілому.
ФК 4. Здатність до володіння сучасними правовими теоріями і концепціями та
здатність до їх критичного аналізу й оцінки.
ФК 5. Здатність застосовувати інтелектуальний інструментарій, понятійнокатегоріальний апарат, необхідний для формування професійної правничої
наукової позиції.
ФК 6. Здатність проводити теоретичні та прикладні дослідження у сфері
юридичних наук, використовуючи сучасні дослідницькі підходи та методи
ФК 7.Здатність вибирати і застосовувати дослідницькі методи, адекватні
предмету і завданням дослідження, встановлювати необхідний зв’язок між
об’єктом і предметом дослідження, теорією/концепцією та інструментарієм
сучасної юридичної науки.
ФК 8. Здатність аналізувати конкретні правові явища, ситуації та процеси із
застосуванням доступного аналітико-прогностичного інструментарію
ФК 9. Здатність формулювати релевантні для сучасної юридичної науки і
практики висновки на основі проведених досліджень.
ФК 10. Здатність планувати та здійснювати навчальний процес в установах
вищої освіти, обґрунтовано обирати й ефективно використовувати освітні

технології, методи і засоби навчання з метою забезпечення запланованого
особистісного та професійного рівня розвитку.
ФК 11. Здатність визначати, глибоко аналізувати наукову інформацію з різних
джерел, співставляти отримані дані на предмет їх достовірності, об’єктивності.

7 – Програмні результати навчання
Результати навчання (ПРН)

ПРН 1 Набувати універсальні навички дослідника, зокрема усної та письмової
презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою,
застосовування сучасних інформаційних технології у науковій діяльності,
пошуку та критичного аналізу інформації, концептуалізацію та реалізацію
наукових проектів, управління науковими проектами, складення пропозиції
щодо фінансування досліджень та/або проектів, реєстрації прав інтелектуальної
власності
ПРН 2 Опанувати іноземну мову на рівні, достатньому для представлення та
обговорення результатів своєї наукової (творчої) діяльності іноземною мовою
(англійською або іншою, відповідно до специфіки спеціальності) в усній та
письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних професійних,
наукових та навчальних публікацій з відповідної тематики
ПРН 3 Об’єднувати (синтезувати) та обговорювати публікації в межах власної
дослідницької проблематики та поза нею
ПРН 4 Здійснити завершене оригінальне дослідження, що базується на
використанні сучасних методів у науковій роботі
ПРН 5 Взаємодіяти інтелектуально з найновішими дослідженнями в спеціальній
області дослідження
ПРН 6 Використовувати інформацію з українських і зарубіжних архівів,
бібліотечних каталогів та найновіших ІТ-ресурсів, щоб локалізувати джерела і
літературу, корисні для власного дослідження
ПРН 7 Обирати та реалізовувати на практиці перспективні наукові співпраці
для вибраного напрямку дослідження
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Наявність кафедр, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти –
кафедра людських прав, кафедра публічного права, кафедра приватного права,
кафедра процесуального права, кафедра кримінального права, кафедра
Європейського права та порівняльного правознавства.
Наявність у складі кафедр достатньої кількості висококваліфікованих науковопедагогічних працівників, відповідальних за підготовку здобувачів вищої
освіти.
Завідувачі кафедр - доктори юридичних наук, професори кафедр, доценти зі
стажем науково-педагогічної та наукової роботи понад 20 років.
Проведення лекцій з навчальних дисциплін здійснюється науковопедагогічними працівниками відповідної наукової спеціальності за основним
місцем роботи, які мають науковий ступінь доктора юридичних наук або вчене
звання професора, науковий ступінь кандидата юридичних наук та/або вчене
звання доцента, наукові публікації в галузі права в наукометричних виданнях.
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування
професійних
компетентностей,
здійснюється
науково-педагогічними
працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом –
100% від загальної кількості дисциплін.
Проведення лекцій та практичних занять, здійснення наукового керівництва
кваліфікаційними
роботами
відбувається
науково-педагогічними
працівниками, які мають відповідний рівень наукової та професійної
активності.

Матеріально-технічне
забезпечення

Приміщення для проведення навчальних занять та контрольних заходів – 2,9 кв.
метрів на одну особу.
Мультимедійне обладнання для одночасного використання в навчальних
аудиторіях – 60% від загальної кількості студентів.
Бібліотека, у тому числі читальний зал та бібліотека кафедри.
Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал.
Забезпеченість місцями в гуртожитках - 70% від мінімальної потреби.
Комп’ютерні робочі місця, обладнання, устаткування, необхідне для виконання
навчальних планів.

Інформаційне та навчальнометодичне забезпечення

Наявність інформаційного забезпечення:
Забезпеченість університетської бібліотеки, а також кафедральних бібліотек,
вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді.
Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською,
французькою та німецькою мовами відповідного профілю.
Офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про
його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня /
освітньо-наукова / видавнича / атестаційна (наукових кадрів), діяльність, його
навчальних та наукових структурних підрозділів та їх склад, перелік навчальних
дисциплін, правил прийому, контактна інформація.
Електронний ресурс закладу освіти містить навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального плану – 100%.
Наявність навчально-методичного забезпечення:
Навчальний план та пояснювальна записка до нього.
Робоча програма з кожної навчальної дисципліни навчального плану, в тому
числі опис навчальної дисципліни, результати навчання, програма, тематичний
план навчальної дисципліни, теми практичних занять, завдання для самостійної
роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, критерії оцінювання,
рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті.
Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної
дисципліни навчального плану, в тому числі навчальний контент (конспект, або
розширений план лекцій), плани практичних занять, самостійної роботи,
питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю
знань і вмінь студентів, комплексні контрольні роботи для післяатестаційного
моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни.
Програма практичної підготовки, робоча програма практики.
Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни навчального плану, в тому
числі підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій згідно з переліком
рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб
фактичного контингенту студентів або їх наявність в електронній формі для
необмеженої кількості користувачів.
Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів.
9 – Академічна мобільність

Національна кредитна
мобільність

Не передбачена

Міжнародна кредитна
мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів укладених
між ЧНУ ім. Ю.Федьковича та навчальними закладами країн-партнерів.
Голандська бізнес академія (Бреда, Нідерланди), Університет Сан Антоніо
(Мурсія, Іспанія), Бізнес школа університету Туріба (Рига, латвія), Хазарський
університет (Баку, азербайджан), Ганджа державний університет (Ганджа,
Азербайджан), Іліа державний університет (Тбілісі, Грузія), Державний
університет ім.. Ш.Рутсавелі (Батумі, Грузія), Консалтингова компанія
HULTGREN (Берлін, Німеччина).
Договір про співпрацю між ЧНУ і Університетом прикладних наук,
технологій, бізнесу та дизайну (Вісмар, Німеччина).

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Згідно міжнародних договорів про співпрацю

Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність

Код н/д

1

Компоненти освітньо-наукової програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти
(роботи), практики, кваліфікаційна
робота)

2

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3

4

Обов’язкові компоненти ОК
ОК 1

Філософія та методологія науки

4,0

Екзамен

ОК 2

Академічне письмо та риторика іншомовного
спілкування

6,0

Екзамен

ОК 3

Європейські стандарти викладання правничих
дисциплін та європейська академічна грантова
система

6,0

Екзамен

ОК 4

Методологія роботи над дисертацією доктора
філософії

6,0

Екзамен

ОК 5

Педагогічна (аспірантська) практика

4,0

Загальний обсяг обов’язкових компонент

26,0

Дисципліни вибору аспіранта
вибіркові компоненти (ВК)
ВК 1

Інтуїція: природа та евристичний потенціал

3,0

Залік

ВК 2

Методологічна традиція доктрини природного
права

3,0

Залік

ВК 3

Методологічна традиція доктрини публічного
права

3,0

Залік

ВК 4

Філософія фінансового права

3,0

Залік

ВК 5

Антропосоціокультурний код податкового
права

3,0

Залік

ВК 6

Посткласична парадигма податкового права

3,0

Залік

ВК 7

Морально-етичні імперативи податкового права

3,0

Залік

ВК 8

Онтологічний та епістемологічний підходи до
тлумачення конституції

3,0

Залік

ВК 9

Конституційна безпека та доктрина «охорони
Конституції України»

3,0

Залік

ВК 10

Провадження у спорах про компетенцію

3,0

Залік

ВК 11

Конституційний контроль відповідності актів
органів публічної влади Конституції України

3,0

Залік

ВК 12

Методологія дослідження судової влади

3,0

Залік

ВК 13

Конституційне тлумачення

3,0

Залік

ВК 14

Конституційне правосуддя та конституційний
порядок в Україні

3,0

Залік

ВК 15

Судовий конституціоналізм

3,0

Залік

ВК 16

Аргументація судового рішення

3,0

Залік

ВК 17

Конституційна аргументація

3,0

Залік

ВК 18

Конституційний судовий процес

3,0

Залік

ВК 19

Доказування в конституційному судочинстві

3,0

Залік

ВК 20

Процесуальна
Суду України

3,0

Залік

ВК 21

Права людини та біомедицина

3,0

Залік

ВК 22

Система прав людини в сфері охорони здоров’я

3,0

Залік

ВК 23

Правовий
статус
правовідносин

3,0

Залік

ВК 24

Педагогіка і психологія вищої школи

3,0

Залік

ВК 25

Забезпечення якості у системі вищої освіти

3,0

Залік

компетенція Конституційного

суб’єктів

медичних

Загальний обсяг вибіркових компонент повинен становити

9,0

Загальний обсяг освітньо-наукової програми

35

Практична підготовка
№
з/п
1

Вид діяльності

Кількість тижнів

Кількість кредитів

Виробнича практика
Педагогічна (асистентська) практика

3

4,0

Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми Право

Назва дисципліни

1
1

Обов`язкові навчальні дисципліни
Філософія та методологія науки
Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування та академічних обмінів
Європейські стандарти викладання правничих дисциплін та європейська академічна
грантова система
Методологія роботи над дисертацією доктора філософії
Педагогічна (аспірантська) практика

*
*

2

*
*

*

Дисципліни вибору аспіранта
Інтуїція: природа та евристичний потенціал
Методологічна традиція доктрини природного права
Методологічна традиція доктрини публічного права
Філософія фінансового права
Антропосоціокультурний код податкового права
Посткласична парадигма податкового права
Морально-етичні імперативи податкового права
Онтологічний та епістемологічний підходи до тлумачення конституції
Конституційна безпека та доктрина «охорони Конституції України»
Провадження у спорах про компетенцію
Конституційний контроль відповідності актів органів публічної влади Конституції
України
Методологія дослідження конституційного судочинства
Конституційне тлумачення
Конституційне правосуддя та конституційний порядок в Україні
Судовий конституціоналізм
Аргументація судового рішення
Конституційна аргументація
Конституційний судовий процес
Доказування в конституційному судочинстві
Процесуальна компетенція Конституційного Суду України
Права людини та біомедицина
Система прав людини в сфері охорони здоров’я
Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин
Педагогіка і психологія вищої школи
Забезпечення якості у системі вищої освіти
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація осіб, які здобувають ступінь вищої освіти доктора філософії в галузі Право здійснюється у
формі публічного захисту дисертації (кваліфікованої наукової роботи).

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньо-наукової програми Право
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами
освітньо-наукової програми Право
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