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ВСТУП 

Мета освiтньо-науковоi" програми вiдповiда€ мicii. та стратегii. розвитку Академii" ДПтС i 

полягаЕ: в пiдготовцi висококвалiфiкованих фахiвцiв у галузi права, якi володiють rрунтовною 

системою знань з права, iноземною мовою, здатнi до гiпотетичного та евристичного мислення, 

можуть критично оцiнювати та застссовувати в науцi теоретичнi постулати та iнновацiйнi 

методи, вмiють коректно сформулювати наукову проблему, завдання власного дослiдження, 

самостiйно визначати актуальнiсть та новизну науковоi· роботи, теоретичне та практичне 

значения, проводити дисертацiйнi та монографiчнi дослiдження, здатнi до постiйного навчання 

та самовдосконалення, здатнi самостiйно викладати цикл правових дисциплiн у вищiй школi на 

високому методичному та професiйному рiвнi , спираючись на сучаснi та загальновизнанi 

Е:вропейськi методики освiтнього процесу, брати участь у мiжнародних наукових дослiдженнях, 

здатнi rрунтовно вiдстоювати своI науковi позицiI на рiзних мiжнародних та вiтчизняних 

наукових, науково-практичних конференцiях, форумах, круглих столах та ефективно 

застосовувати норми нацiонального права в науково-дослiднiй дiяльностi . 



1. ПРОФIЛЬ OCBITHЬO-HAYKOBOi ПРОГРАММ 
31 СПЕЦIАЛЪНОСТI 081 «ПРАВО►► 

Повна назва закладу вищоi 
освiти, а також структурноrо 
пiдроздiлу, в якому 
здiйснюсrься навчання 

Ступiнь вищоi освiти та назва 
квалiфiкацii 

Офiцiйна назва освiтньоi 
проrрами 

1.1 Заrальна iнформацiя 
Академiя Державноi пенiтенцiарноi слу:жбu 
(АСАDЕМУ OF ТНЕ STATE PENITENТIARY 

SERVJCE) 

Третiй освiтньо-науковий рiвень вищоi' освiти 
Науковий ступiнь - «доктор фiлософii'» 

Право 

Law 
Мова(и) навчання та оцiнювання Украi'нська 

Ukraine 

Обсяr освiтньоi проrрами 

Тип проrрами 

Цикл/рiвень проrрами 

ПередVМОВИ 

Форма навчання 

Термiн дii освiтньоi програми 

Iнтернет-адреса постiйного 
розмiщення опису освiтньоi 
проrрами 1 

4 академiчних роки, обсяг освiтньоi' складовоi' 45 
кредитiв €КТС 

Освiтньо-наукова програма 

НРК У краi'ни - 8 рiвень, 
FQ-EHEA - третiй цикл, EQF-LLL - 8 рiвень 

Наявнiсть освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста) 
Денна/заочна 

4 роки 
http://academysps.edu.ua/naukova-ta-mizhnarodna

diyal-nist/aspirantura/ 

1.2 Мета освiтньоi проrрами 
Мета проrрами (iз врахуванням Пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв у 
рiвня квалiфiкацii) галузi права, яю волод1ють rрунтовною системою 

знань з права, iноземною мовою, здатнi до 
гiпотетичного та евристичного мислення, можуть 
критично оцiнюват;1 та застосовувати в науцi 
теоретичнi постулати та iнновацiйнi методи, вмiють 
коректно сформулювати наукову проблему, завдання 

• v 
власного досшдження, самоспино визначати 

актуальнiсть та новизну науковоi' роботи, теоретичне 
та практичне значения, проводити дисертацiйнi та 
монографiчнi дослiдження, здатнi до постiйного 
навчання та самовдосконалення, здатнi самостiйно 
викладати цикл правових дисциплiн у вищiй школi на 
високому методичному та професiйному р1вю, 
спираючись на сучаснi та загальновизнанi 
свропейськi методики навчального процесу, брати 
участь у мiжнародних наукових дослiдженнях, здатнi 
rрунтовно вiдстоюва,:и сво1 науковi позицi·i на рiзних 
мiжнародних та вiтчизняних наукових, науково
практичних конференцiях, форумах, круглих столах 
та ефективно застосовувати норми нацiонального 
права в науково-дослiднiй дiяльностi. 

1.3 ХарактеJJистика освiтньоi програми 
Предметна область (rалузь знань / Галуэь энань -08 «Прав» 
спецiuа.нiсть / cn1цiaлi:1auiи Спецiальнiсть - 081 «Право>► 
проrрами) 



Орiснтацiя освiтньоi проrрами 

Основной фокус освiтньоi 

проrрами та спецiалiзацii 

Особлнвостi проrрамн 

Освiтньо-наукова академiчна 

Науковi дослiдження в галуз1 

спецiальнiстю 081 «Право»: 

08 «Право» за 

- загальний: набуття 

(iнструментальних, мiжособистiсних 

компетентностей) дослiдника. 

системного паукового 

культурного кругозору. 

свiтогляду, 

Дотримання 

загальних 

та системних 

Формування 

загального 

професiйноi' 

етики, напрацювання унiверсальних навичок 

дослiдника; 

- спецiальний: набуття предметно-спецiальних 

(фахових) компетентностей у галуз1 права: 

вироблення та вдосконалення за
гальнотеоретичних 

правових понять 1 категорiй; розробка та 

обrрунтування загальних закономiрностей 

становления та розвитку права й держави, i'x 

взаЕ:мозв 'язку i взаемодil, значення, яке вони 

вiдiграють у забезпеченi житп:дiяльностi суспiльства; 

вибiр та обrрунтування онтологiчних, гносеологiчних 

та аксiологiчних сутюсних ознак права та i'x 

фiлософсько-правового змiсту; дослiджен
ня процесу 

виникнення, становления, роз витку та 

функцiонування держави i права Украi'ни та рiзних 

краi'н свпу; вивчення мехаюзм1в соцiального 
... . ' 

призначення демократн, природних 1 невщ Емних 

прав i свобод людини та громадянина; розширення 

iнструментарiю та метод1в управшння в правовiй 

державi в умовах Гi iснування у сучасних реалiях 

розвитку ринкових вiдносин в Украi'нi; 
дослiдження 

мехаюзму становления вiтчизняноi' думки про 

державу, право, форми пiзнання та обrрунту
вання 

полiтико-правових iдеалiв у контекстi 

загальносвiтових досягнень; визначенн
я та наукове 

обrрунтування ефективних механiзмiв розвитку 

Украi'ни в систем~ правового регулювання; 

визначення загальних понять та принципiв 

адмiнiстративного права; вдосконалення
 теоретичних 

основ правового регулювання суспiльни
х вiдносин, 

якi виникають у процесi становления i розвитку в 

У краi'нi мiсцевого самоврядування як однiЕi' з 

найважливiших Jасад конституцiйного ладу, 

гарантованого державою права i реальноi' здатностi 

територiальних громад (територiальних сшльнот 

громадян). 

Ключовi слова: право, права людини, правова 

культура, правовий свiтогляд, методи правових 

дослiджень, кримiнальне право, кримiнально

виконавче право, кримiнологiя . 

Програма орiЕ:нтус на розширення та погл
иблення 

теоретико-методологiчного та науково-метод
ичного 

р1вюв розвитку нацiональноi' правовоi' системи, 

оволод1ння практичним iнструментарiсм наукових 

дослiджень у сфс.рi права й спр.r~мовуЕ: на 

спiвробiтництво iз науховими :,ахла.цами Ахадемl\' 

правових наук Украi'ни, державними установами та 

органами м1сцевого самоврядування, сvдовими та 



1 

правоохоронними органами, 
науковцями та на грантову дiяльнiсть. 

1 

1.4 Придатнiсть випускникiв 
до працевлаmтування та подальшоrо вавчання 

закордонними 

Придатнiсть до працевлаштування Випускниками ад'юнктури (аспiрантури) € 

науковi кадри вищо"i квалiфiкацi"i, здатнi самостiйно 

ставити та вирiшувати науковi й прикладнi проблеми 

в рiзних сферах юридично"i науки. 

Випускник ад';-онктури (аспiрантури) € фахiвцем 

вищоi· квалiфiкацi"i, який пiдготовлений до: 

самостiйноi" науково-дослiдноi" дiяльностi, що 

потребу€ широкоi" фундаментальноi" пiдготовки в 

сучасних напрямах дiяльностi оргаюв юстицii", 

судових та правоохоронних оргаюв; глибокоi· 

спецiалiзованоi" пiдrотовки за обраним напрямом, 

володiння навичками сучасних методiв дослiдження; 

науково-педаrоriчноi" роботи у закладах вищо"i освiти 

Укра"iни . 

Посади зпдно з Класифiкатором професiй 

Укра·iни, якi можуть обiймати випускники : 

Роздiл 1. Законодавцi, вищi державнi службовцi, 

керiвники, менедж~ри (управителi). 

121 О. Керiвники пiдпри€мств, установ, 

органiзацiй: 

1210.1. Директор (ректор, начальник) вищого 

навчальноrо закладу (технiкуму, коледжу, iнституту, 

академii", уюверситету 1 т. iн .); 1229.1 . Керiвнi 

працiвники апарату центральних органiв державно"i 

влади; начальник (завiдувач) пiдроздiлу; начальник 

вiддiлу ( самостiйного ); начальник вiддiлу (у складi 

управлiння); начальник вiддiлу (центральнi органи 

державноi" влади); начальник Вiддшу управлiння; 

начальник управлiння ( самостiйного ); 
1229.2. Керiвнi працiвники апарату органiв 

судовоi" влади; 

1229.3. Керiвнi працiвники апарату м1сцевих 

органiв державноi" впади та м1сцевого 

самоврядування; 

1229.4. Завiдувач ад'юнктури (аспiрантури); 

директор центру пiдвищення квалiфiкацiУ; завiдувач 

кафедри; 

1231. Головний фахiвець (пенiтенцiарна 

система); головний юрисконсульт; кер1вник 

(директор, начальник та iн .) департаменту; 

начальник юридичного вiддiлу; 

123 7 .2. Завiдувач вiддiлення; завiдувач сектору; 

начальник (завiдувач) сектору (науково-дослiдного 

та iн.); учений секретар. 

Роздiл 2. Професiонали. 
231 О. Викладачi унiверситетiв та вищих 

навчапьних эакладiв: 
2310.1. Профссори та доцснти; 

2310.2. Iншi викладачi унiверситетiв та вищих 

навчальних заклад1в. 

24. Iншi професiонали. 

2421.1. Науковi спiвробiтники (правознавство ); 



Подальше навчання 

Викладання та навчання 

Оцiнювання 

2421.2. Адвокати та прокурори; судцi; 

2423. Професiонали в галуз1 правоохоронноi" 

дiяльностi; 
2424. Iншi професiонали в галузi правознавства. 

Мiсця працевлаштування: посади у вiдцiлах та 

лабораторiях наукових установ, профiльних кафедр 

АкадемiУ та iнших 380. Вiдповiднi робочi мiсця 

(науковi дослiдження та управлiння) пiдприЕ:мств, 

l vстанов та органiзацiй. 
Пiсля здобутrя наукового ступеня доктора 

фiлософii" здобувачi вищоi" освiти мають право 

претендvвати на навчання в докторантурi. 

1.5 Викладання та оцiнювання 
Викладання здiйснюсrься на засадах проблемно

орi€нтованого навчання, самонавчання, навчання 

через практику: 

- використання лекцiйних курсiв, семiнарiв та 

консультацiй iз запланованих дисциплiн; 

- самостiйна робота з джерелами iнформацii" в 

бiблiотецi Академii" та наукових бiблiотеках Укршни ; 

- використання дистанцiйних курсiв навчання 

та електронних ресурс1в за допомогою мереж~ 

lнтернет; 

- спiвробiтництво здобувачiв з1 своi"ми 

науковими кер1вниками; 

- iндивiдуальнi консультацii" науково-

педагогiчних працiвникiв Академii" ДПтС та iнших 

профiльних закладiв вишоi" освiти, зокрема 

докторантiв, бiльш досвiдчених здобувачiв; 

- залучення до консультування ад'юнктiв 

(аспiрантiв) провiдних фахiвцiв профiльноi" галузi; 

- iнформацiйна пiдтримка щодо участi 

ад'юнктiв (аспiрантiв) у конкурсах на отримання 

наукових стипендiй i грантiв; 

- активна робота ад'юнктiв (аспiрантiв) у складi 

проЕ:ктних команд шд час виконання 

держбюджетних тем, участь у розробцi звiтних 

матерiалiв, реЕ:страцiйних та облiкових документiв. 

Здобувачi проходять щорiчну атестацiю шляхом 

звiтування на кафедрах (за якими вони закрiпленi) 

Академii" ДПтС про хiд виконання освiтньо-науковоi" 

програми та inдивiдуального плану, зокрема 

iнформацiю про опублiкованi науковi статri та 

виступи на конференцiях. 

Дисертацiйне дослiдження виконуеться протягом 

ycix чотирьох рокiв навчання. Воно повинно бути 

самостiйним i логiчно завершеним, пов'язаним з 

вир1шенням науково-дослiдних завдань того виду 

дiяльностi , до якого готуеться здобувач ступеня 

доктора фiлософiУ у галуз1 08 «Право», з1 

спецiальностi 081 «Право». 
Пiд час виконання дисертацii" здобувачi повиннi 

продемонструвати сво'i здатностi 1 вмiння, 

спираючись на отриманi погпибпенi энанн•. амiнн• 

(загальнокупьтурнi i професiйнi компетснцi\"); 

самостiйно вирiшувати на сучасному рiвнi завдання 

свосi" професiйноУ дiяльностi. професiйно викладатн 



спецiальну iнформацiю, науково аргументувати 1 
захищати свою точку зору. Захист дисертацit в 

обо в' язковому порядку передбачас оцiнку рiвня 

мовленнсвоt куль тури випускника. 

До того ж вiдповiдно до студентоцентрованого 

пiдходу здобувачi активно залучаються до 

спiввикладання, колегiального ощнювання та 

самооцiнювання. 

1.6 Проrрамнi компетентностi - ---------------; 
lнтеrральна компетентнiсть Здатнiсть вирiшувати комплексш проблеми в 

галузi професiйноi', в тому чисш дослiдницько

iнновацiйноt дiяльностi, що передбачас глибоке 

переосмислення наявних та створення нових 

цiлiсних знань та/або професiйноt практики; 

здатюсть формувати високий р1вень культурного 

кругозору та вiдповiдати вимогам професiйноi' етики. 

Заrальнi компетентностi (ЗК) ЗК-1. Здатнiсть застосувати системний науковий 

свiтогляд для проведения дослiджень на освiтньо

науковому рiвнi доктора фiлософii'. 

ЗК-2. Здатнiсть грамотно представляти 

резу ль тати власного наукового дослiдження 

украi'нською мовою у формi усноi' та письмовоi' 

презентацii:. 

ЗК-3. Здатнiсть застосовувати сучаснi 

iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологit в науковiй 

дiяльностi ; у сферi управлiння науковими проектами 

фахового спрямування. 

ЗК-4. Здатнiсть генерувати нов1 науково

теоретичнi та практично спрямоваю iдet, шукати 

власнi шляхи вирiшення проблеми; вид1ляти 

суперечностi та рашше не вирiшенi завдання, 

проблеми або i'x частини; формулювати та 

експериментально перев1ряти наукоВI гiпотези; 

застосовувати знания на практицi. 

ЗК-5. Здатнiсть представляти та обговорювати 

результати своеi' науковоi' роботи iноземною мовою; 

розумiти iншомовнi професiйнi тексти; 

використовувати iноземну мову для представления 

наукових результатiв в уснiй та письмовiй формi та 

для спiлкування в м1жнародному загальному, 

пауковому i професiйному середовищi. 
ЗК-6. Здатнiсть розробляти, планувати та 

реалiзовувати дослiдницькi та iнновацiйнi проекти i 
програми; працювати в науковiй та професiйнiй 

групi з дотриманням етичних зобов'язань; оцiнювати 

та забезпечувати якiсть виконуваних робiт; 

створювати та реалiзовувати проекти; до лiдерських 

якостей . 

ЗК-7. Здатнiсть працювати самостiйно, бути 

критичним I самокритичним. Доктор фiлософi'i 

повинен мати здатнiсть: шукати власнi шляхи 
вирiшення проблеми; критично сприймати та 

аналiэувати чужi думки та iдеУ; реценэувати 

публiкацii: та автореферати; проводити критичний 

аналiз власних матерiалiв. 

ЗК-8. Здатнiсть органiзовувати та здiйснювати 
' ' 

осв1тю процеси, навчання, виховання, розвиток 1 



Спецiальнi ( фаховi) компетентностi 
спецiальностi (ФК) 

професiйну пiдготовку студентiв до певного виду 
професiйно-орiентов~но'i дiяльностi. 

ЗК-9. Умiння з нових дослiдницьких позицiй 
формулювати загальну методологiчну базу власного 
наукового досшдження, усвщомлювати його 

актуальнiсть, мету i значения для розвитку iнших 
галузей науки, суспiльно-полiтичного, економiчного 
життя, нацiонально'i чи свiтовоi' духовно'i куль тури. 

ЗК-10. Умiння квалiфiковано вiдобразити 
результати наукових дослiджень у наукових статтях 

та тезах, опублiкованих як у фахових вiтчизняних 
виданнях, так I у виданнях, яю входять до 

мiжнародних наукометричних баз. 

ФК-1. Здатнkть формулювати наукову 
проблему, робочi 1·iпотези дослiджувано'i проблеми, 

що передбачае глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цiлiсних знань та/або професiйно'i 
практики. 

ФК-2. Умiння збирати, опрацьовувати та 

анал1зувати правов1 джерела (нормативнi акти, 

доктринальнi джерела, судову практики). 

ФК-3. Здатнiсть до аналпичного ощнювання 

правово'i проблеми. 

ФК-4. Здатнiсть розумiння основних концепцiй 

(теорiй, доктрин) розвитку права та держави; змiсту 

методологi'i сучасного правознавства; основних 

методологiчних засобiв пiзнання державно-правових 

явищ; використаю1я вмшь та навичок застосування 

одержаних знань у процесi шзнання державно
правових явищ, окремих галузей юридичних наук; в 

оволодiннi термiнологiею з паукового напряму; 

здатнiсть до проведения наукових дослiджень на 

основi новiтнiх досягнень теоретико-правово'i науки 

та iсторико-правово'i науки. 

ФК-5. Здатнiсть використовувати сучаснi методи 
моделювання та прогнозування 1з використанням 

новiтнiх прикладних програм, комп'ютерних систем 

та мереж, програмних продуктiв для створення нових 

знань; отримання наукових та практичних 

результатiв у сферi права. 
ФК-6. Здатнiс1ъ проведения критичного аналiзу 

рiзних iнформацiйних джерел за темою дисертацi'i. 

ФК-7. Здатнiсть публiчно презентувати та 
захистити результати наукових дослiджень. 

ФК-8. Здатнiсть брати участь у критичному 

дiалозi у сферi правових дослiджень, мiжнародних 
наукових дискусiях, висловлюючи та вщстоюючи 

власну позищю; науково обrрунтовувати оцiнку 

отриманих результапв. 

ФК-9. Здатнiсть до генерування нових iдей у 
галуз1 права; до виявлення iнiцiативи щодо 
впровадження й практичного використання 
рсзультатiв науковоrо дослiджснна; до застосуванна 
iнноаацiйних мотодiа наачання i методик аикпадання 

фахових юридичних дисциплiн. 
ФК-10. Здатнiсть здiйснювати анашз 



Програмнi результати 

навчання (ПРИ) 

законодавчих текстiв та i'x експертизу. 

ФК-11. Ведения дiалогу й аргументування 
шд 

час наукових I дiлових дискусiй , переговорiв, 

судових дебатiв, публiчного виступу в судах та 

1нших органах. 

ФК-12. Здатнiсть до написания наукового 

дослiдження правовоi' проблеми або статтi у фахове 

видання. 

ФК-13. Достатнс знания англiйськоi' мови для 

читання, писания та представления статей, а також 

спiлкування з iншими науковцями та практи
ками. 

ФК-14. Знания методологiчних принципiв та 

методiв правового дослiдження. 

ПРН-1. Може продемонструвати знания та 

розумiння методiв наукових дослiджень, умiння i 

навички використання методiв наукових дослiджень
 

на рiвнi доктора фiлософii'; 

ПРН-2. Демонструс знания та розумiння 

iноземноi' мови, вмiння та навички для презентацii' 

наукових резулыатiв в уснiй та письмовiй форм
ах, 

розумiння наукових та професiйних текстiв, умiння 

та навики сшлкува-;ися в мiжнародному та (або) 

iншомовному пауковому i професiйному середовищi; 

ПРН-3. Демонструс знания та розумiння тeopii' i 

методологii' правознавства; застосування сис
темного 

пiдходу шд час дослiдження правових питань; 

вмшня I навички використовувати правничу 

методологiю; 

ПРН-4. Може продемонструвати навички 

вiдстежувати найновiшi досягнення в науковiй 1 

професiйнiй сферi та знаходити сучаснi й ар
хiвнi 

джерела, що мають стосунок до сфери наукових 

iнтересiв здобувача; вмiння працювати з р1зними 

джерелами, вiдшукувати, обробляти, аналвувати та 

синтезувати отримаnу iнформацiю; 

ПРН-5. Демонструс вмiння та навички 

працювати з сучасними бiблiографiчними 1 

реферативними базами дан их, а також 

наукометричними платформами (наприклад, Scopus, 

Web of Science та iн.); 

ПРН-6. Може продемонструвати знания, вмiння 

та навички 

посилання 

оформления 

використання правил цитування та 

на використанi джерела, правил 

бiблiографiчного списку, розумiння 

змiсту i порядку розрахункiв основних кiлъкiсних 

наукометричних показникiв ефективностi нау
ковоУ 

дiяльностi (iндекс цитування, шдекс Гiрша (h

iндекс ); 
ПРН-7. Може продемонструвати вмiння та 

навички аналiзу наукових статей у сферi обра
ноi' 

спецiальностi, iнформацiйних джерел, вияву 

суперечностей i но вирiшоиих ранiшо зав,цань 

(проблем) або Ух частин, формулювання
 наукових 

гiпотез; 

ПРН-8. Демонструс вмшня та навички 
. ... .. . . 

оргаюзацн творчо1 щяльюсть та процесу п
роведения 

наукових досшджень, використання сучасних 



технолоriй науковоi' роботи, оцiнювання та 

забезпечення якостi виконуваних робiт; 

ПРН-9. ВолС1дiс вмiннями та навичками 

критичного сприйняття та аналiзу iнших дум
ок та 

iдей, пошуку власних шляхiв вирiшення проблем,
 

проведения критичного аналiзу власних матер
iалiв, 

rенерування власних нових iдей, прийняття 

обrрунтованих рiшень; 

ПРН-10. Може продемонструвати знания та 

розумiння структури вищоi' освiти в Украi'нi, 

специфiки професiйно-педаrоriчноi' дiяльностi 

науково-педагоriчних працiвникiв вищоi' школи;
 

ПРН-11. Знас та вмiЕ: використовувати 

законодавче та нормативно-правове забезпечення 

вищоi· освiти, сучаснi засоби i технологii' органiзацii' 

та здiйснення о~вiтньоrо процесу, рiзноманiтнi 

форми виховноi' роботи зi студентами, iнновацiйнi 

методи навчання; 

ПРН-12. Володiс вмiннями та навичками : 

орrанiзовувати творчу дiяльнiсть; роботу над 

статrями та доповщями; виконувати незалежнi 

ориriнальнi I придатнi для опублiкування 

дослiдження в rалузi права; ретельно досшд
жувати 

та осмислювати рiзнi вiдносини та взаемодii' 

(технологiчнi, органiзацiйнi, правовi та iн.) у межах 

юридичних наук; проводити дослiдження щодо 

шдвищення i'x ефективностi; орrанiзовувати 

самоперевiрку вiдповiдностi матерiалiв дисертацii' 

встановленим вимf'rам; 

ПРН-13. Демонструс вмшня та навички: 

проводити критичний аналiз рiзних iнформа
цiйних 

джерел конкретних освпюх, наукових та 

професiйних текстiв у сферi обраноi' спецiал
ьностi; 

виявляти теоретичю та практичнi проблеми; 

визначати дискусiйнi питания за змiстом конкре
тних 

освiтнiх, наукових та професiйних текстiв у сферi 

юридичних наук; ставити та вирiшувати науковi 

завдання та проблеми; 

ПРН-14. Може продемонструвати вмiння та 

навички планувати та управляти часом пiдr
отовки 

дисертацiйноrо дослiдження; формулювати мету, 

завдання, об'ект i предмет дослiдження; формувати 

структуру розробляти iндивiдуальний план 

науковоrо дослiдження; створювати новi зна
ния за 

допомоrою ориriнальних дослiджень, якiсть яких 

вiдповiдае вимоrам рецензентiв на нацiонально
му та 

мiжнародному рiвнях ; 

ПРН-15. Демонструе спроможнiсть спiлкуватис
я 

в дiалоговому режимi з широкою науковою 

спiльнотою та rромадськiстю в галузi науковоi' та
/або 

професiйноi' дiяльностi з метою обrоворення 

дискусiйних питань, резулыатiв дослiджень, 

узгодження дiй i спiльноi' роботи на конференцiях, 

симпозiумах. наукових семiнарах; доводити 

рсзультати дослi.и.жснь та iнновацiй до колсr; 

публiчно представляти, захищати резулыати своi'х 

досшджень; обrоворювати i'x дискутувати з 



науково-професiйною спiльнотою; використову
вати 

сучаснi засоби вiзуальноi' презентацii' результатiв 

дослiдження; 

ПРН-16. Може продемонструвати вмшня та 

навички осмислювати i виявляти складнi проблеми 

сучасноi· правовоi' науки та практики; застосовувати 

набутi теоретичнi знания до вирiшення конкрет
них 

юридичних проблем; виокремлювати стратепчю 

прiоритети розвитку нацiональноi· правовоi· науки з 

урахуванням свiтовоrо досвщу 

загальноцивiлiзацiйних перетворень; 

ПРН-17. ДемонструЕ: знания та розумшня 

моделей правового розвитку; визначення тенденцiй 

та прiоритетних напрямiв розвитку rалузi права; 

формулювання напрямiв правовоi· полiтики; 

ПРН-18. ЗнаЕ: та розумiЕ: методолоriчнi засади 

функцiонування мехаюзму реrулювання 

нацiональноi· правовоi· системи; методи, форми та 

iнструменти реалiзацii' реrулювання нацiональноrо 

права. 

8 - Ресурсне забезпечення реалiзацii програми 

Специфiчнi характеристики Для проведеню. низки навчальних курс1в та 

кадрового забезпечення здiйснення паукового кер1вництва залучаються 

науково-педаrогiчнi працiвники кафедр Академii 

ДПтС, провщю вчею, державю службовцi та 

посадовi особи м1сцевого самоврядування, як~ 

мають науковий ступiнь доктора (кандидата) 
наук. 

Специфiчнi характеристики Матерiально-технiчне забезпечення вiдповiдаЕ: 

матерiально-технiчного 

забезпечення 

лiцензiйним вимогам щодо падания освiтнiх по
слуг 

у сферi вищоi освiти i Е: достатнiм для забезпечення 

якосп освiтнього процесу. Здобувачам надаЕ:ться 

доступ до всiх ресурсiв Академii ДПтС. 

З метою перев1рки дотримання принципiв 

академiчноi" доброчесностi було укладено до
говiр 

про спiвпрацю з ТСВ «Антиплагiат» (вiд 03.10.2019 

№ 26/19) про перевiрку наукових, навчально

методичних, квалiфiкацiйних робiт на академiчний 

плапат за допомогою iнформацiйноi системи 

«Unicheck». 

Застосування дистанцiйних технологiй навча
ння 

в освiтньому процес1 Академii передбачас 

здiйснення взаЕ:модii' м1ж учасниками освiтнього 

процесу в синхронному та асинхронному реж
имi. 

Дистанцiйна комунiкацiя учасникiв освiтньог
о 

процесу може здiйснюватися через електроннi 

засоби комунiкацii' (електронну пошту, месенджери 

Viber, Telegram та iн.), вiдеоконференцii (MS Teams, 

ZOOM, Google Meet, Skype та iн.), форуми, чати 

тощо. 

Академiя ДПтС надаЕ: можливiсть здобувачам 

користуаатис• тохнiчиими эасобами х
омунiкацir дm1 

дис;~танцiйноrо нuчанн• та сniтсуаанн11, шо 

знаходяться в Науковiй бiблiотецi АкадемiI. 



Спецuфiчнi :хараh.1ерuстшш 

iнфор~ацiйноrо та на.вча.1ьно

\lето,1вчноrо забезпеченвя 

Iнфор~шцiйне та навча.1ьно-методичне 

1 забезпечення освiтньо-науковоi програ.,ш за 
1 спецiалънiстю 031 «Право» вiлповiдас 

.1iцензiйню~ вююга.,1. мае актуалъний змiстовий 

1 контент. базусrься на сучасних iнфор~1ацiйно-

ко~l\11iкацiйних техно,1огiях. В АкадемiУ дiс 
1 рес;-рсно-iнфор~1ацiйний центр, що забезпечус 
1 злоб,rвачiв найактуальнiшою iнформацiсю, а 
1 вiддiп ад'юнктури (аспiрантури) та кафедри 
посriйно зай~1аються розробкою та 

в.1осконалення~1 ~1етодичного забезпечення .1ля 

здобувачiв. 

9 - Аt.."адемiчна !'tобiдьнiсть 

Напiона.1ьна кред1Пна :\1Обi.1ьнiсть , Забезпечують вiдповiдно до Закону Украi"ни 

«Про вишу освiту». мiжнародни.-х конвенuiй, угод, 

ме~орандумiв та 1нших нормативно-правових 

актiв. що регла,1ентують цi питания. 

В Академii" ДПтС регла,1ентовано та 

встановлено сдиний порядок щодо визнання 

резулътаriв неформалъноi" та iнфор~1альноУ освпи 

учасниюв освпнъого процесу. 

Договори та меморандv.ии про , 

с11iвробiтництво 

1. Договiр про 

спiвробiтництво з ПВНЗ 

унiверситет» вiд 11.11.2016 р. 
2. Договiр про спiвпрацю 

науково-ОСВIТНС 

«€вропейський 

з Чернiгiвським 

нацiональню1 педаrогiчним унiверситетом i.,feнi 

Т.Г. Шевченка вiд 15.11.2016 р. 
3. Договiр про спiвпрацю з Харкiвсьюш 

нацiоналъним унiверситетом внутрiшнiх справ вiд 

21.06.2017 р. 
4. Меморандум про спiвпрацю з Харкiвським 

нацюналъним унiверситетом радiоелекrронiки вiд 

07.09.2017 р. 

5. Угода про двостороннс спiвробiтництво з 

Луганським державним унiверситетом внуrрiшнiх 

справ iм. Е.О. Дiдоренка вiд 07.09.2017 р. 
6. Угода про двостороннс спiвробiтництво з 

Одеським державним унiверситетом внуrрiшнiх 

справ № 447/17 вiд 05.09.2017 р. 
7. Договiр про спiвробiтниuтво з Науково

дослiдним шститутом вивчення проблеми 

злочинностi iменi академiка В.В. Сташиса вiд 

07.09.2017 р. 

8. Меморандум про спiвробiтниuтво з 
Мiжвiдомчим науково-дослiдним центром 3 

проблем боротьби з органiзованою злочиннiстю 

при Радi нацiоналъноi' безпеки i оборони Укl)аi'ни 
вiд 12.10.2017р. 

9. Договiр про спiвпрацю з Комунальни.м 

Позашкiльним навчальниы закладо~1 «Першi 

Киi"вськi державнi курси шоземних МОВ>> вiд 
01.11.2017 р. 

1 О. Меморандум 

Регiональюш центро~, з 
про спiвпрацю з 

надання безоп .. ,атн(.)i' , 



Мiжнародна кредитна мобiльнiсть 

вторинно'i правово'i допомоги в Чернiгiвськiй 

областi вiд 04.04.2018 р. 
11. Договiр про спiвпрацю з Конституцiйним 

Судом Укра'iни вiд 01.11.2018 р. 

12. Договiр про спiвпрацю з Сумським 

державним педагогiчним унiверситетом iменi 

А.С . Макаренка вiд О 1.11.2018 р. 

13. Меморандум про спiвробiтництво з 

Громадською спiлк€'ю «Освiтнiй дiм прав люд
ини в 

Чернiговi» вiд 01.; 1.2018 р. 

14. Меморандум про спiвробiтництво з 

Громадською органiзацiЕ:ю «MART» вщ 

О 1.1 1.2018 р. 
15. Меморандум про спiвпрацю з 

неr1рибутковою громадською оргаюзащЕ:ю 

« У кра'iна без тортур» вiд О 1.11.2018 р. 

16. Угода про спiвпрацю з фiлiЕ:ю Державно'i 

установи «Центр пробацii'» в Чернiгiвсь
кiй областi 

вiд 12.12.2018 р. 
17. Меморандум про спiвпрацю з Ки'iвським 

науково-дослiдним iнститутом судових
 експертиз 

Мiнiстерства юстицii' Укра'iни вiд 26.12.2018 р. 

18. Угода про двостороннЕ: спiвробiтництво з 

Чернiгiвським науково-дослiдним експертно

кримiналiстичним центром МВС Украi'ни вщ 

24.04.2018 р. 
19. Доrовiр про спiвпрацю з Хмельницьким 

унiверситетом управлiння та права № 
057/19 вщ 

18.03.2019 р. 
20. Меморандум про спiвпрацю з 

Громадською спiлкою «Освiтнiй дiм пр
ав людини в 

Чернiговi» вiд 01.04.2019 р. 

21. Доrовiр про спiвпрацю з Хмельницьким 

унiверситетом управлiння та права iм
енi Леонiда 

Юзькова вiд 25.10.2019 р. 
22. Договiр про спiвпрацю з Нацiональним 

унiверситетом «Одеська морська акад
емiя» № 16-

19н вiд 12.11.2019 р . 

Договори та меморандvми про 

спiвробiтництво iз зарvбiжними закладами 

освiти 

1. Доrовiр про двосторонне спiвробiтництво 

мiж закладом освiти «Полоцький Державний 

унiверситет» (Республiка Бiлорусь, 

м . Новополоцьк) вiд 23.10.2017 р. 

2. Доrовiр про спiвробiтництво з Вищою 

технiчною школою в Катовiцах вiд О 1.10.2018 р. 

3. Меморандуr.~ про спiвробiтництво в галузi 

освiтньоi' 1 науково-дослiдноi' дiяльностi з 

державним закладом «Науково-практи
чний центр 

проблем укрiплення законностi та правопо
рядку 

Генерат.иоr nрокуратури РеQnубп
iхи БiпоруQь» аiд 

12.11.2018 р. 

4. Доrовiр про двосторонне спiвробiтництво iз 

закладом освiти «Барановичський державний 

унiверситет» вiд 10.05.2017 р. 

5. Меморандум порозумiння мiж Iнститутом 1 



психологi'i Люблiнського католицького 

ун1верситету Iоан1-1а Павла II в Польщi вiд 

10.03.2020 р. 
6. Членство в Мережi €Вропейських 

навчальних закладiв пенiтенцiарно'i пiдготовки (з 

07.05.2020). 



Код 

НЩ 

1 

OK I 

ОК 2 

окз 

ОК4 

ОК5 

ОК 6 

11. ПЕРЕЛIК КОМПОНЕНТIВ OCBITHЬO-HAYKOBOI ПРОГРАМИ ТА IX 

лог;чНА ПОСЛЩОВНIСТЬ 

2.1 Перелiк. компонент ОП 

Кiлькi 

Компоненти освiтньоi складовоi сть Компетентностi Програмнi Форма 

креди 

тiв резу ль тати пiдсумкового 

навчання КОНТРОЛЮ 

2 3 4 5 6 

Обов'язковi компонентн ОП 

1. Цикл загальноi' пiдготовкн 
ЗК-1 , ЗК-2, ЗК-4, ПРН-1 , ПРН-7, 

ЗК-6, ЗК-7, ЗК-9, ПРН-9, ПРН- 1 1 , 

Iсторiя та фiлософiя науки 3 
ФК-1 , ФК-2, ФК-3, ПРН-16 

ФК-4, ФК-7, ФК-8, 
екзамен 

ФК-9, ФК- 1 1 , ФК-

12, 
ЗК-2, ЗК-3 , ЗК-4, ПРН-1 , 

ЗК-6, ЗК-7, ЗК-9, ПРН-3,ПРН-4, 

ЗК- 1 0, ФК-1 , ФК-2, ПРН-5, ПРН-6, 

Методологiя наукових дослiджень 3 ФК-3 , ФК-5 , ФК-6, ПРН-7, ПРН- 8, зал1к 

ФК-7, ФК-8, ФК-9, ПРН-11, ПРН- 12, 

ФК- 1 0, ФК-12, ПРН- 1 3 ,ПРН- 1 4, 

ФК-1 4 ПРН-1 5, ПРН- 1 8 

Актуальнi питання педагогiчноi" 
ЗК-2, ЗК-3, ЗК-8, ПРН-9, ПРН-1 О, 

3 ФК-2, ФК-7, ФК-8, ПРН- 11 , ПРН-1 5 залiк 

майстерностi ФК-9, ФК- 11 , 

ЗК-2, ЗК-5, ЗК-7, ПРН-2, ПРН-5, 

Iноземна мова 12 
ЗК-9, ФК-2, ФК-7, ПРН-15 Залiк,екзамен 
ФК-8, ФК- 1 0, 

ФК- 12, ФК- 1 3 

11. Пикл 0001 l)eciйнoi пiдготовкн 

ЗК-1, ЗК-4, ЗК-6, ПРН-16, ПРН-1 7 

Актуальнi проблеми кримiнально-правовоi· 5 
ЗК-9, ФК- 1 , ФК-2, 

екзамен 

полiтики Украi"ни ФК-6, ФК-1 0, ФК-

11 , ФК-1 2, ФК-14 

ЗК- 1 , ЗК-4, ЗК-6, ПРН- 16, ПРН-1 7 

Актуальнi проблеми адмiнiстративного 
ЗК-9, ФК- 1 , ФК-2, 

4 ФК-4, ФК-6, ФК-9, екзамен 

права та процесу ФК-10, ФК-11 , 

ФК-1 2, ФК-14 

Обсяг обо в 'язков11х компонент: 30 

Внбiрковi компонентн ОП 

1. Дисцнплiнн за внбооом здобvвачiв 
ЗК- 1 , ЗК-7, ЗК-9, ПРН-3 , 

ФК-1 , ФК-2, ФК-3, ПРН-1 3 , ПРН-16, 

ВБ 1 Актуальнi проблеми тeopii" держави i права ФК-4, ФК-6, ПРН-1 7, ПРН-18 

ФК-10, ФК-1 2, 

4 
ФК-14 

ЗК- 1 , ЗК-4, ЗК-6, ПРН-15, ПРН-17 
екзамен 

ЗК-7, ЗК-9, ФК-1, 

Проблеми мiжнародного контролю за 
IФК-2, ФК-3, ФК-6, 

ВБ l а 
дотриманням прав людини 

ФК-10, ФК-1 2, 
ФК-14 

ВБ 2 
j K- 1, j K-3, ЗК-4, ПР - 13, ПРН- l б, 

4 
ФК- 1 , ФК-2, ФК-3 , ПРН-17 залiк 

Актуальнi проблеми фiнансового права ФК-6 ФК- 10 ФК-
' ' 12, ФК- 14 



ЗК-1 , ЗК-7, ФК-1 , ПРН-13, ПРН-17 

Актуальнi проблеми адмiнiстративного 
ФК-2, ФК-3, ФК-6, 

ВБ2а ФК-9, (f)K-10, 
судочинства 

ФК-11 , ФК-12, 

ФК-14 

ЗК-1, ЗК-3, ЗК-4, ПРН-3, ПРН-4, 
ЗК-6, ЗК-7, ЗК-9, ПРН-6, ПРН-8, 

ВБ2б 
Публiчне адмiнiстрування в сферi освiти i ЗК-10, ФК-1 , ФК-2, ПРН- 1 2 
науки ФК-5 , ФК-6, ФК-9, 

ФК-10, ФК-11, 
ФК-12, ФК-14 

ЗК-1 , ЗК-3, ЗК-4, ПРН-3, ПРН-8, 

Методика та методологiя проведения 
ЗК-6, ЗК-7, ЗК-8, ПРН-18 

ВБЗ ЗК-9, ФК-1 , ФК-2, кримiнологiчних дослiджень 
ФК-6, ФК-10, 
ФК-12,ФК-14 

4 
ЗК-1 , ЗК-2, ЗК-4, ПРН-15 , ПРН-16 

зал1к 

ВБЗа Юридична психологiя 
ЗК-7, ЗК-8, ФК-1 , 
ФК-6, ФК-8, 

ФК-11 

ЗК-1, ЗК-6, ЗК-7, ПРН-7, ПРН-13 

ВБ 36 Доктрина пенiтенцiарного права Укра'iни 
ФК-1 , ФК-2, ФК-4, 

ФК-6, ФК-10, 
ФК-12, ФК-14 

Обсяг вибiркових компоиентiв: 12 
ЗК-3, ЗК-6, ЗК-8, ПРН-9, ПРН-10, 

rrn Педагогiчна практика 3 ФК-1 , ФК-3, ФК-5, ПРН-11 , ПРН-15 залiк 
ФК-7, ФК-8, ФК-9 

Загальний обсяг 45 



2.2. Структурно-.1оriчна схема освiтньо-науковоi проrрами 

Освiтньо-наукова програма мiстить два цикли - заrальноi' i професiйноi' пiдrотовки. 

«Цикл професiйноi' пiдготовки» мiстить обов'язковi та вибiрковi складовi. 

На основi навчального плану освiтньо-науковоi' програми «Право» здобувач формус 
. . 

iндивiдуальний план науковоi' роботи, який погоджусться з науковим кершником 1 

затверджуеться вченою радою Академii' ДПтС. 

Модель навчального року для здобувачiв вищоi' освiти ступеня доктора фiлософii' в 

ад'юнктурi (аспiрантурi) Академii' ДПтС передбачас такий розподiл навчального часу: 

Кiлькiсть Загальниl! Форма 
Компонс!П'И освi111ьоi проrрами крсдкriв обсяг годин пiдсумкового 

Код н/д (иавчальнi дисwшлiни, курсовi просКПI (роботи), (КТС КО111]ЮЛЮ 

практики квалiфiкацiйна ообота) 

1 2 3 4 5 

1 рiк, 1 семестр 

ок 1 Iсторiя та фiлософiя науки 
3 90 Екзаме 

н 

ОК2 Методологiя наукових дослiджень 3 90 Залiк 

ОК4 Iноземна мова 3 90 Залiк 

1 рiк, 11 семестр 
ОК4 ноземна мова 3 90 Залiк 

2 рiк, 111 семестр 

окз IАктуальнi питания педагогiчно1 майстерностi 3 90 Залiк 

ОК4 Iноземна мова 3 90 Залiк 

2 рiк, IV семестр 

ОК4 ноземна мова 
3 90 Екзаме 

н 

НПГ1 [lедагогiчна практика 3 90 Залiк 

3 рiк, V семестр 

ВШ11 lдктуальнi проблеми теорi1 держави i права Екзаме 
ВfШ la [lроблеми мiжнародного контролю за дотриманням прав людини 

4 120 
н 

3 рiк, VI семестр 

OKS IАктуальнi проблеми кримiнально-правовоi' полiтики Украi'ни 5 150 Екзаме 

н 

ВПП2 IАктуальн i проблеми фiнансового права 

ВПП2а Актуальнi проблеми адмiнiстративного судочинства 4 120 Залiк 

ВПП2б Публiчне адмiнiстрування в сферi освiти i науки 
4 рiк, VII семестр 

ОК6 дктуальнi проблеми адмiнiстративного права та процесу 4 120 Екзамен 
ВБ 3 Методика та методологiя проведения кримiнологiчних дослiджень 

ВБ За Юридична психологiя 4 120 Залiк 
ВБ Зб Доктрина пенiтенцiарного права Украi'ни 

4 рiк, VIII семестр 
лтеста11I• (Пубпl'IНИЙ 18ХИСТ) 

Мо.11м• .ап• чет.ертоrо року (8 с:еместр) нuчанна пере.11бачк оамос:т\llну роботу над .11омl.11•енкам . . . . . . . 
регулярю зустрtч! з науковим кершником, атестац,:о. 



111. ФОРМА А ТЕСТ AЦII ЗДОБУВА ЧIВ вищоl ОСВIТИ 

Атестацiя випускникiв освiтньо-науковоУ програми спецiальностi № 081 "Право" 

проводиться вiдкрито i публiчно у формi захисту дисертацiУ. Обов'язковою умовою 

допуску до захисту € успiшне виконання здобувачем його iндивiдуального навчального 

плану та плану науковоУ роботи. Захист дисертацiУ на здобуття ступеня доктора фiлософiУ 

передбачаЕ: оцiнювання рiвня теоретичноУ фаховоУ пiдготовки вiдповiдно до навчального 

плану пiдготовки здобувачiв третього рiвня вищоУ освiти за цiЕ:ю спецiальнiстю та 

оцiнювання обов'язкових результатiв навчання. 

Для здобувачiв два рази на рiк проводиться атестацiя (рiчна, весняна (промiжна)) в 

перiод квiтень та жовтень. 

Весняна атестацiя (промiжна) (квiтень) - вiдбуваЕ:ться заслуховування звшв 

ад'юнктiв (аспiрантiв) на засiданнях кафедри щодо виконання ними iндивiдуальних планiв 

пiдготовки. За результатами промiжноУ атестацiУ до ад'юнктури (аспiрантури) надаються 

витяги з кафедр з подальшими рекомендацiями та висновками. 

Рiчна атестацiя (жовтень) - здобувачi звiтують та доповiдають про виконання 

iндивiдуальних планiв на засiданнi кафедри та отримують письмовi висновки наукового 

кер1вника про виконання iндивiдуального навчального плану та iндивiдуального плану 

науковоУ роботи. 

За результатами засщань кафедр та висновюв наукових кер1вниюв вщповщним 

наказом ректора здобувачi переводяться на наступний рiк навчання або подаються до 

вiдрахування. 



IV. МА ТРИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ OCBITHЬOi ПРОГР АМИ 

- N 1"') ..,. 11) ~ • N • -= 1"') • -= - - N N 1"') 1"') = :;.:: :;.:: :;.:: :;.:: :;.:: :;.:: 
"° "° "° "° "° 

(,,С 

"° "° = 
о о о о о о = = = = = = = = 

зю • • • • • • • • • • • 

ЗК2 • • • • • 

зкз • • • • • • 

ЗК4 • • • • • • • • • 

зкs • 

ЗК6 • • • • • • • • • 

ЗК7 • • • • • • • • • • 
ЗК8 • • • • 

ЗК9 • • • • • • • • • 

ЗКIО • • 



V. МА ТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУ ЛЬ ТА TIB НАВЧАННЯ 

(ПРН) ВIДПОВIДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВIТНЬОi ПРОГР АМИ 

- N ~ ,,t " 
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" \С " \С lrj 1С - - N N N ~ ~ ~ с: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i;,e i;,e с: 
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ПРНl • • 

ПРН2 • 
ПРИЗ • • • • 
ПРН4 • • 
ПРН5 • • 
ПРН6 • • 
ПРН7 • • • 
ПРИ8 • • • 
ПРИ9 • • • 

ПРН 10 • • 
ПPHll • • • • 
ПРИ 12 • • 
ПРИ13 • • • • • 
ПРИ14 • 
ПРИ 15 • • • • • • 
ПРИ16 • • • • • • 
ПРИ17 • • • • • • 
ПРИ 18 • • • 



Програма розроблена проектною групою у складi: 

Голова проектно~ групи - доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист У краi"ни, професор кафедри 

f(I ~ Глушков В.О. тактико-спецiальноi" пiдготовки Академii" ДПтС 

Член проектно~ групи - доктор юридичних наук, 

професор, завiдувач кафедри адмiнiстративного, 

цившьного та господарського 

права i процесу Академii" ДПтС 

Член проектно~ групи - доктор юридичних наук, 

доцент, завiдувач кафедри тeopii" та icтopii" 

держави i права, конституцiйного 

права Академii' ДПтС 

Член проектно~ групи - кандидат юридичних наук, 

доцент, перший проректор Академii" ДПтС 

Член проектноi· групи - кандидат юридичних наук, 

доцент, начальник ад'юнктури (аспiрантури) 

Академii" ДПтС. 

---'---------

Нiщимна С.О. -----'t----f--1---,/-r----

--~ ---~ --- - - ШумнаЛ.П. 

----г,,-n-------
Крупко Я.М. 


