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ПЕРЕДМОВА 

 

1 Розроблено проектною групою Університету державної фіскальної 

служби України. 

2. Розробники: 

Нікітін Ю.В.– гарант освітньої програми, керівник проектної групи, 

д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та кримінології; 

Рябченко О.П., д.ю.н., професор, в.о. начальника кафедри 

адміністративного права і процесу та митної безпеки; 

Мацелик Т.О., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри фінансового права; 

Шевченко А.Є., д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії, історії 

права і держави та конституційного права; 

Цимбал П.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального 

процесу та криміналістики; 

Дідківська Г.В.,  к.ю.н., доцент, завідувач кафедри  кримінального 

права та кримінології; 

Нікітченко Н.В., д.ю.н., доцент,  завідувач кафедри господарського 

права та процесу. 

  

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» розроблена 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-

VII; Постанов Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341; Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти,  Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою КМУ 

від 23.03.2016 р. № 261. 

 

Освітньо-наукова програма визначає передумови доступу до навчання, 

орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний 

для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, перелік 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і 

варіативний зміст підготовки фахівця та вимоги до контролю якості вищої 

освіти. 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 081 «Право»  

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Університет державної фіскальної служби України, 

м. Ірпінь Київської області, вул. Університетська, 

31 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Доктор філософії в галузі права 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

одиничний, обсяг програми 60 кредитів ЄКТС/4 

роки навчання  

Наявність акредитації Відсутня 

Цикл/рівень QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 

рівень; НРК України – 9 рівень 

Передумови другий (магістерський) рівень – 8 рівень НРК 

Мова(и) викладання українська 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі права, які здатні брати 

участь у наукових дослідженнях, провели власне наукове дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, 

володіють навичками, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї 

галузі, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, володіють 

методологією наукової та педагогічної діяльності. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

081 «Право». Теорія та історія права і держави; 

Адміністративне право і процес; Фінансове право; 

Інформаційне право; Кримінальне право; 

Кримінологія; Кримінально-виконавче право; 

Кримінальний процес; Криміналістика; Судова 

експертиза; Оперативно-розшукова діяльність.     

        Отримані знання використовуються для 

продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у галузях публічного права. 

         Теоретичний зміст предметної області 

включає вивчення основних концепцій державно-

правових інститутів, принципів та інструментів 

діяльності органів публічної адміністрації у 

предметній області з метою вирішення 

теоретичних і практичних проблем 
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правозастосування. 

         Здобувач має оволодіти універсальними 

навичками дослідника, зокрема навичками 

застосування загальнонаукових та спеціально-

юридичних методів наукового пізнання, усною та 

письмовою презентацією власного наукового 

дослідження державною мовою та мовами 

міжнародного спілкування. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Наукові дослідження у предметній області, що 

присвячені вирішенню конкретного наукового 

завдання, результати яких мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Дослідження у галузі публічного права, теорії 

права та держави. 

Всі теми стосуються публічних галузей права, 

теорії та історії права і держави, є прийнятними за 

умови, що вони сумісні з потенційними 

можливостями професорсько-викладацького 

складу. 

Особливості програми Відмінності від інших аналогічних програм – 

аспіранти отримують актуальні знання 

теоретичних досягнень науковців таких галузей 

права як адміністративне право і процес, фінансове 

право, інформаційне право, кримінальне право, 

кримінально-виконавче право, кримінальний 

процес, а також таких галузей юридичної науки як 

теорія та історія держави і права, кримінологія, 

криміналістика, судова експертиза, оперативно-

розшукова діяльність; набувають досвіду 

самостійної дослідницької діяльності під час 

написання дисертації на здобуття наукового 

ступеню доктора філософії.  Принципом і 

особливістю підготовки докторів філософії у галузі 

права є поєднання глибокої теоретичної та 

спеціальної навчальної підготовки з формуванням 

навичок науково-дослідної та педагогічної роботи, 

у зв’язку з чим програмою передбачено широкий 

перелік поглиблених професійно орієнтованих 

лекційних курсів. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть займати посади наукових та 

педагогічних працівників у дослідницьких 
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установах та вищих навчальних закладах.  

2310.1 – професори та доценти 

2421.1.  – наукові співробітники (правознавство) 

Подальше навчання Можливість навчатись за програмами наукового 

рівня вищої освіти, що відповідає десятому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

        У програмі використовуються такі основні 

методи та технології: проблемно-орієнтоване 

навчання, самонавчання, навчання на основі 

досліджень. Викладання проводиться у вигляді: 

лекцій, семінарських та практичних занять, 

самостійного навчання. Педагогічні навички 

набуваються під час практичних занять з курсу 

«Методика викладання та інноваційні технології в 

педагогіці». Отримані навики закріплюються під 

час виконання наукового дослідження та 

публічного захисту його результатів.  

 Методи оцінювання, якими визначається 

рівень засвоєння знань з того чи іншого модуля: 

поточне оцінювання здійснюється шляхом 

виконання тестових завдань, контрольних та 

комплексних контрольних робіт, усного та 

письмового опитування; підсумкове оцінювання 

здійснюється на підставі результатів поточного 

контролю та підсумкової роботи (якщо 

передбачено програмою навчальної дисципліни) за 

національною системою та системою ЕCТS (залік, 

екзамен). 

          Оцінювання дисертації здійснюється 

спеціалізованою вченою радою під час публічного 

захисту. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист 

кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Е 1.1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми 

в галузі професійної діяльності, у тому числі 

дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення цілісних знань та/або професійної 
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практики. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

Е 2.1. Здатність ініціювати та виконувати 

(індивідуально або в науковій групі) наукові 

дослідження, що приводять до отримання нових 

знань у сфері юридичної науки;  

Е 2.2. Здатність працювати у складі наукового 

колективу, розуміючи відповідальність за 

результати загальної роботи, а також беручи до 

уваги бюджетні витрати та персональні 

зобов’язання;  

Е 2.3. Здатність генерувати нові ідеї та досягати 

наукових цілей;  

Е 2.4. Здатність вільно користуватися державною 

мовою та мовами міжнародного спілкування як 

засобом наукового спілкування;  

Е 2.5. Здатність ефективно спілкуватися зі 

спеціальною та загальною аудиторіями, а також 

представляти складну інформацію у зручний та 

зрозумілий спосіб усно та письмово, 

використовуючи відповідну юридичну 

термінологію;  

Е 2.6. Здатність працювати в умовах обмеженого 

часу та ресурсів,  сприймати, аналізувати й 

реалізовувати управлінські інновації в 

дослідницькій діяльності, а також керувати 

роботою інших для досягнення поставлених цілей; 

Е.2.7. Навички викладання для  здобувачів 

першого та другого освітнього рівня вищої освіти 

на семінарських та практичних заняттях. 

Е 2.8. Здатність дотримуватись етичних 

зобов’язань та етики поведінки під час проведення 

наукових досліджень та презентації їх результатів. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

Е 3.1. Знання та розуміння предметної області 

дослідження; 

Е 3.2. Здатність планувати та виконувати 

оригінальні дослідження для досягнення науково 

обґрунтованих теоретичних або 

експериментальних  наукових результатів, які 

розв’язують конкретне наукове завдання, що має 

істотне значення для юридичної науки;  

Е 3.3. Здатність кваліфіковано застосовувати 

нормативно-правові акти в конкретних сферах 

юридичної діяльності, реалізовувати норми 
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матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності;  

Е 3.4. Здатність використовувати ресурси (в тому 

числі утворені із використанням інформаційних 

технологій), необхідні для проведення 

дослідження у галузі права;  

 Е 3.5. Здатність аналізувати методологічні 

проблеми загальної теорії права; 

Е 3.7. Здатність здійснювати статистичний аналіз 

інформації з різних джерел, документів для 

вирішення завдань наукового дослідження; 

 Е 3.8. Здатність знаходити, контекстуалізувати та 

інтерпретувати значну кількість теоретичного та 

нормативного матеріалу; 

Е 3.9. Набуття глибоких, обґрунтованих фахових 

знань; детальні або дуже детальні знання 

спеціальної області дослідження в галузі права у 

поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії 

та внеску до індивідуальної області дослідження; 

Е 3.10. Здатність розробляти проекти нормативно-

правових актів. 

7 – Програмні результати навчання  (ПРН) 

 F 1. ЗНАННЯ (KNOWLEDGE): 

F 1.1. Називати основні концепції інститутів 

публічного права; 

F 1.2.  Відтворювати термінологію сучасної 

юридичної науки; 

F 1.3.  Визначати принципи діяльності органів 

публічної адміністрації у предметній області 

дослідження; 

F 1.3.  Демонструвати розуміння порядку 

отримання виключних прав на об’єкти 

інтелектуальної власності.  

F 2. РОЗУМІННЯ (UNDERSTANDING): 

F 2.1. Обговорювати актуальні проблеми сучасної 

юридичної науки у предметній області 
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дослідження; 

F 2.2. Класифікувати об’єкти і явища правової 

дійсності;    

F 2.3.  Пояснювати феномени галузевих 

юридичних наук. 

F 3. ЗАСТОСУВАННЯ (APPLICATION):  

F 3.1.  Застосувати ідеї та концепції сучасної теорії 

права і держави, основних інститутів галузевих 

юридичних наук для розв’язання завдань 

наукового дослідження;  

F 3.2. Застосовувати навички усного та письмово 

мовлення для презентації результатів власного 

наукового дослідження державною мовою; 

F 3.3.  Використовувати отримані навички усного 

та письмово мовлення (англійською або іншою 

іноземною мовою) для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи, а 

також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів;  

F 3.4.  Використовувати сучасні інформаційні 

технології у науковій діяльності; 

F 3.5. Планувати наукові дослідження, розробляти 

наукові проекти, складати пропозиції щодо 

фінансування наукових досліджень; 

F 3.6. Використовувати сучасні методи наукового 

пізнання для проведення власного наукового 

дослідження. 

F 3.7. Застосовувати сучасні методи викладання у 

вищій школі та впроваджувати інноваційні 

технології у педагогічній діяльності.  

F 4. АНАЛІЗ (ANALYSIS): 

F 4.1.  Співвідносити загальні, спеціальні та 

одиничні поняття у юридичній науці з метою 

формування нових понять та ознак явищ та 

феноменів; 

F 4.2.  Виявляти та критично оцінювати наукові та 

законодавчі колізії, що не відповідають реаліям 

правової дійсності;  
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F 4.3.  Упорядковувати досягнення юридичної 

науки у предметній області дослідження. 

5. СИНТЕЗ (SYNTHESIS): 

F 5.1.  Розробляти пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства на основі проведеного 

дослідження; 

F 5.2.  Інтегрувати положення теорії держави і 

права, суміжних юридичних наук з метою 

отримання нових науково обґрунтованих 

результатів; 

F 5.3. Установлювати зв’язок наукових положень із 

практичною діяльністю органів публічної 

адміністрації. 

6. ОЦІНЮВАННЯ (EVALUATION):  

F 6.1. Оцінювати допустимість доказів для 

доведення власної точки зору на сутність і зміст 

правових явищ і феноменів;  

F 6.2.  Аргументувати власну точку зору із 

урахуванням доктринальних положень. 
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2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої 

програми(навчальні 

дисципліни, курсові 

проекти(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів/годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Філософія науки 4/120 екзамен 

ОК 2 Наукова риторика 4/120 екзамен 

ОК 3 Інформаційні технології в науковій 
діяльності 

4/120 екзамен 

ОК 4 Методика викладання та 

інноваційні технології в педагогіці 
3/90 залік 

ОК 5 Іноземна мова  6/180 залік, екзамен 

ОК 6 Методика та методологія 

інтелектуального пошуку 
4/120 екзамен 

ОК 7 Порядок отримання виключних 

прав на результати 

інтелектуальної творчої 

діяльності  

3/90 екзамен 

Вибіркові компоненти ОП* 
Вибіркові дисципліни (за вибором аспіранта – обирається 1 із блоків) - 

Блок  № 1. Теорія права та держави 

ВБ 1.1. Теоретико-прикладні аспекти 

законотворення 

4/120 екзамен 

ВБ 1.2. Теоретико-історичні аспекти 

реформування державно-

правових інститутів 

4/120 екзамен 

ВБ 1.3. Правове конституювання та 

організація місцевого 

самоврядування 

4/120 екзамен 

Блок  № 2. Історія права держави 

ВБ 2.1. Проблеми історіографії та 

джерелознавства права 

4/120 екзамен 

ВБ 2.2. Особливості політико-правої 

думки ХХ – початку ХХІ 

століття 

4/120 екзамен 

ВБ 2.3. Компаративна історія права 4/120 екзамен 

Блок  № 3. Адміністративне право і процес 

ВБ 3.1. Адміністративно-деліктне право 4/120 екзамен 

ВБ 3.2. Розвиток доктрини 

адміністративного та 

інформаційного права в 

4/120 екзамен 
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сучасному гуманітарному 

просторі 

ВБ 3.3. Адміністративна юстиція як 

інститут розвинутої демократії 

4/120 екзамен 

Блок  № 4. Фінансове право 

ВБ 4.1. Доктринальні проблеми 

фінансового права 

3/90 екзамен 

ВБ 4.2. Теоретико-правові аспекти 

функціонування публічних 

фондів грошових коштів в 

Україні 

3/90 екзамен 

ВБ 4.3. Концептуальні підходи 

правового регулювання 

оподаткування малого та 

середнього бізнесу в Україні 

3/90 екзамен 

ВБ 4.4. Теорія суб’єктів фінансового 

права 

3/90 екзамен 

Блок  № 5. Інформаційне право 

ВБ 5.1. Правова інформатика 4/120 екзамен 

ВБ 5.2. Актуальні питання 

інформаційного права 

4/120 екзамен 

ВБ 5.3. Правове забезпечення 

інформаційної безпеки 

4/120 екзамен 

Блок № 6. Кримінальне право 

ВБ 6.1. Антикорупційна політика у 

кримінально-правовому вимірі 

4/120 екзамен 

ВБ 6.2. Порівняльний аналіз 

кримінальної відповідальності з 

іншими видами юридичної 

відповідальності 

4/120 екзамен 

ВБ 6.3. Актуальні питання застосування 

кримінально-правових норм в 

діяльності правоохоронних 

органів 

4/120 екзамен 

Блок № 7. Кримінологія 

ВБ 7.1. Порівняльна характеристика 

систем запобігання та протидії 

злочинності в Україні та 

зарубіжних країнах 

4/120 екзамен 

ВБ 7.2. Методологія кримінологічних 

досліджень 

4/120 екзамен 

ВБ 7.3. Сучасні кримінологічні 

характеристики окремих видів 

злочинності в Україні 

4/120 екзамен 

Блок № 8. Кримінально-виконавче право 

ВБ 8.1. Кримінально-виконавча політика 

держави: шляхи становлення та 

вдосконалення 

4/120 екзамен 

ВБ 8.2. Доктрина пенітенціарного права 

України 

4/120 екзамен 

ВБ 8.3. Актуальні проблеми діяльності 4/120 екзамен 
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органу пробації 

Блок № 9. Кримінальний процес 

ВБ 9.1. Теорія та методологія 

доказування в кримінальному 

процесі 

4/120 екзамен 

ВБ 9.2. Проблеми реформування 

кримінального процесу України 

4/120 екзамен 

ВБ 9.3. Проблеми спрощеного 

кримінального судочинства 

4/120 екзамен 

Блок № 10. Криміналістика 

ВБ 10.1. Генезис та сучасний стан 

криміналістичної тактики 

4/120 екзамен 

ВБ 10.2. Криміналістичні засоби та 

методи розслідування 

кримінальних правопорушень 

4/120 екзамен 

ВБ 10.3. Особливості методики 

розслідування кримінальних 

правопорушень 

4/120 екзамен 

Блок № 11. Судова експертиза 

ВБ 11.1. Генезис та сучасні можливості 

судової експертології 

4/120 екзамен 

ВБ 11.2. Особливості призначення та 

проведення традиційних 

експертиз 

4/120 екзамен 

ВБ 11.3. Актуальні питання проведення 

нетрадиційних експертиз 

4/120 екзамен 

Блок № 12. Оперативно-розшукова діяльність 

ВБ 12.1. Інформаційні, тактичні та 

прогностичні основи 

оперативно-розшукової 

діяльності 

4/120 екзамен 

ВБ 12.2. Актуальні проблеми 

забезпечення прав людини в 

оперативно-розшуковій 

діяльності 

4/120 екзамен 

ВБ 12.3. Проведення слідчих 

(розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій 

4/120 екзамен 

Блок № 13. Господарське процесуальне право 

ВБ 13.1. Актуальні питання 

господарського судочинства 

4/120 екзамен 

ВБ 13.2. Правове забезпечення галузей та 

інститутів господарського права 

4/120 екзамен 

ВБ 13.3. Основні підходи та напрями 

модернізації господарського 

права та процесу 

4/120 екзамен 

Блок 14. Господарське право 

ВБ 14.1. Основні засади регулювання 

відносин у сфері господарської 

діяльності 

4/120 екзамен 

ВБ 14.2. Проблеми правового 4/120 екзамен 
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регулювання господарських 

відносин в окремих сферах та 

галузях економіки 

ВБ 14.3. Практика вирішення спорів 

господарськими судами різних 

інстанцій 

4/120 екзамен 

Практика    

1. Педагогічна практика 8/240  

Атестація 

здобувачів 

   

1. Комплексний іспит за фахом 2/60  
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічно захисту дисертації  на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії у галузі права. 

Вимоги до  

кваліфікаційної 

роботи 

(за наявності) 

Кваліфікаційна робота на здобуття наукового ступеню розміщується на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), 

спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану 

монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу 

ради,  в режимі читання: примірник дисертації в електронному вигляді, крім 

дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового 

користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту 

дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки 

дисертації у вигляді опублікованої монографії - автореферат дисертації в 

електронному вигляді.  

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи (за 

наявності) 

Кваліфікаційна робота виконується на протязі навчання. Вона повинна бути 

самостійною і логічно завершеною, пов'язаною з вирішенням конкретного 

наукового завдання, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення.  
Під час виконання кваліфікаційної роботи здобувачі повинні продемонструвати 

свою здатність і вміння, спираючись на отримані поглиблені знання, вміння та 

сформовані загальнокультурні і професійні компетенції, самостійно вирішувати на 

сучасному рівні завдання своєї професійної діяльності, професійно викладати 

спеціальну інформацію, науково аргументувати і захищати свою точку зору.  

Вимоги до 

публічного 

захисту. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається  на засіданні спеціалізованої вченої 

ради. Здобувач має право на вибір спеціалізованої вченої ради. Робота  ради  має  

відкритий характер.  Про її засідання інформується наукова громадськість.  

Обмеження щодо присутності на захисті дисертації будь-яких осіб не 

допускаються. 

Здобувач має право ознайомитися з усіма матеріалами ради щодо захисту  його 

дисертації,  а також одержати кваліфіковану допомогу від голови ради,  його 

заступника,  вченого секретаря ради з  усіх питань, пов'язаних із захистом 

дисертації. 
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