
Міністерство освіти і науки України 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Юридичний факультет  

Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права 

Кафедра цивільного права і процесу 

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права 

Кафедра господарського права 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №3  

01.03.2021 р.   

м. Вінниця 

 

Міжкафедральне засідання  

щодо громадського обговорення проєкту освітньо-наукової 

програми «Право» 

за спеціальністю 081 «Право»   

 

Головуючий        Коваль І.Ф.  

Секретар Нікітенко Л.О. 

 

ПРИСУТНІ: 

Гринюк Р.Ф., ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, д.ю.н., професор, керівник 

спеціальності; Коваль І.Ф декан юридичного факультету, д.ю.н., доцент, гарант ОНП Право; Турченко О.Г., зав. кафедри 

конституційного, міжнародного i кримінального права, к.ю.н., доцент, експерт якості зі спеціальності 081 «Право»; 



Краковська А.Є., зав. кафедри теорії та історії держави i права та адміністративного права, к.ю.н., доцент; Липницька 

Є.О., в.о. зав. кафедри господарського права, к.ю.н., доцент; Уралова Ю.П., в.о. зав. кафедри цивільного права і процесу, 

к.ю.н.; Міхайліна Т.В., професор кафедри теорії та історії держави i права та адміністративного права, д.ю.н., професор;  

Павлюченко Ю.М., доцент кафедри господарського права, к.ю.н., доцент, Гоцуляк Ю.В., доцент кафедри теорії та історії 

держави i права та адміністративного права, д.ю.н., доцент; Нікітенко Л.О., доцент кафедри конституційного, 

міжнародного i кримінального права, к.ю.н., доцент; Попов В.Ю., завідувач кафедри філософії, д.ф.н., професор. 

 

Запрошені: Хаджинов І.В. проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя 

Стуса, д.е.н., професор, представники стейкхолдерів: Медвецький С.К., голова Вінницького апеляційного суду, 

Устименко В.А., директор ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені академіка В.К. Мамутова НАН України», 

Боровицький О.А., випускник аспірантури, Мамедова С.М., здобувачка СО «Доктор філософії». 

 

Порядок денний: 

1. Про результати громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 

«Право». 

 

СЛУХАЛИ: Про результати громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Право» за 

спеціальністю 081 «Право». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

КОВАЛЬ І.Ф., гарант ОНП, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя 

Стуса, докт. юрид. наук, доцент зазначила, що в січні 2021 р. було проведено моніторинг ОНП, який дозволив визначити 

окремі проблемні аспекти та слабкі місця реалізації освітньо-наукової програми. З метою усунення цих недоліків Коваль 

І.Ф. запропонувала доопрацювати освітньо-наукову програму «Право» за спеціальністю 081 «Право» і винести на 



громадське обговорення проєкт ОНП 2021 р. Громадське обговорення освітньо-наукової програми «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» відбулось на базі Вінницького апеляційного суду 22 лютого 2021 р. В обговоренні взяли 

участь гарант програми Коваль І.Ф., декан юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса, заступники декана 

Дорошенко Л.М., Петренко Г.О., завідувачі кафедр Турченко О.Г., Краковська А.Є., Голова Вінницького апеляційного 

суду Медвецький С.К, судді Шемета Т.М., Панасюк О.С., Стаднік І.М., Береговий О.Ю., помічники суддів, адвокати і 

практикуючі юристи. Були детально обговорені заявлені в програмі особливості, результати навчання, методи навчання, 

порядок організації наукової діяльності, можливості, які надаються аспірантам щодо апробації наукових результатів, 

участі в міжнародних проєктах та інші питання підготовки докторів філософії. За результатами обговорення учасники в 

цілому схвалили зміст програми і висловили пропозиції щодо коректування результатів навчання, змісту практичної 

підготовки аспірантів, обсягу навчальної складової. 

ТУРЧЕНКО О.Г., завідувачка кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, канд. юрид. наук, 

доцент, доповіла, що під час громадського обговорення учасниками були висловленні слушні і обґрунтовані зауваження 

та пропозиції щодо доцільності редакційного уточнення особливостей ОНП, приведення у повну відповідність до опису 

8-го кваліфікаційного рівня НРК в чинній редакції НРК, уточнення формулювання СК і посилення дослідницьких 

компетентностей, врахування змін у змісті СК при визначенні програмних результатів навчання, посилення 

дослідницької складової в частині оволодіння методологією наукового дослідження, необхідності підвищення рівня 

оволодіння іноземною мовою для проведення самостійного наукового дослідження і презентації наукових результатів, 

долучення до міжнародного наукового середовища. 

МІХАЙЛІНА Т.В., д.ю.н., професор, професор кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного 

права,  ГОЦУЛЯК Ю.В. д.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права, 

підтримали пропозиції учасників громадського обговорення і наголосили також, що потребує підвищення рівень 

володіння здобувачами англійською мовою для більш активної наукової діяльності в міжнародному контексті. 

Представили результати порівняльного аналізу ОНП в інших ЗВО України і зарубіжних країн і дійшли висновку, що 

представлений проєкт ОНП відповідає тенденціям розвитку спеціальності та підготовки докторів філософії. Як 



пропозиція зазначено про доцільність збільшення переліку вибіркових дисциплін для формування індивідуальної 

траєкторії навчання з урахуванням їх власних наукових інтересів. 

ГРИНЮК Р.Ф., ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, керівник спеціальності 

«Право»  запропонував підтримати висловлені пропозиції щодо проєкту ОНП «Доктор філософії» за спеціальністю 081 

«Право» 2020 року, які були внесені стейкхолдерами, та порушити клопотання перед Вченою радою юридичного 

факультету про розгляд проєкту освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» 2021 року набору з 

відповідними змінами. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. За результатами моніторингу і громадського обговорення порушити клопотання перед Вченою радою 

юридичного факультету розглянути проєкту освітньо-наукової програми «Доктор філософії» за спеціальністю 081 

«Право» 2021 року набору зі змінами. 

 

 

Результати голосування: 

За: 11 

Проти: 0  

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

  

Головуючий                                                                                                                                                 І.Ф. Коваль 

 

Секретар                                                                                                                                                      Л.О. Нікітенко 



 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 28.08.2019    

Терміни громадського обговорення ОП 1.02.2021 – 1.03.2021 

 
ПІБ 

стейк-

холде-

ра 

Категорі

я (НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускн

ик) 

Науковий 

ступінь/вче-не 

звання, 

займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропо-нуються 

зміни 

Попере 

дня редакція розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу ОП Примі

тки  

Хаджин

ов І.В. 

Стейкхо

лдер 

проректор з 

наукової 

роботи 

ДонНУ імені 

Василя Стуса 

Профіль / Опис 

предметної 

області  

Об’єкт вивчення 

складають об’єктивні 

закономірності 

виникнення, розвитку і 

функціонування права і 

держави; актуальні 

проблеми сучасної 

юридичної науки та її 

методології; правові 

доктрини, цінності і 

принципи; система права і 

система законодавства; 

взаємозв’язок юридичної 

науки з іншими науками 

про людину та 

суспільство. 

Навчання за програмою 

спрямовано на підготовку 

висококваліфікованих 

фахівців, які набувають 

результати навчання і 

компетентності, що 

дозволяють розв’язувати 

Приведення у повну 

відповідність до опису 

8-го кваліфікаційного 

рівня НРК в чинній 

редакції НРК 

Об’єкт вивчення становить 

об’єктивні закономірності 

виникнення, розвитку і 

функціонування права;  

механізм впливу права на 

суспільні відносини; актуальні 

проблеми сучасної юридичної 

науки та її методології; система 

права, правова культура, 

правосвідомість; взаємозв’язок 

юридичної науки з іншими 

науками про людину та 

суспільство.  

Навчання за програмою 

спрямовано на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, 

які на високому рівні володіють 

категоріально-понятійним 

апаратом, розгорнутими 

знаннями сучасної юридичної 

науки та практики, набувають 

компетентностей і результатів 

навчання, що дозволяють 

врахо

вано 



комплексні проблеми в 

галузі професійної та 

дослідницько-

інноваційної діяльності та 

глибоко переосмислювати 

наявні та створювати нові 

цілісні знання в сфері 

права. 

Теоретичний зміст 

предметної області 

охоплює правові 

доктрини, цінності та 

принципи, на яких 

базується творення права, 

основні концепції і 

підходи до пізнання 

права, традиції, 

світоглядно-

методологічні засади 

правової думки.      

інформаційно-

комунікативні технології 

глибоко переосмислювати 

наявні та створювати нові 

цілісні знання у сфері права, 

розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної 

та дослідницько-інноваційної 

діяльності. 

Теоретичний зміст предметної 

області охоплює концептуальні 

знання щодо правових доктрин, 

цінності та принципів, на яких 

базується творення і 

функціонування права, основні 

концепції і підходи до пізнання 

права, традиції, світоглядно-

методологічні засади правової 

думки.      

Інтегральною частиною освіти є 

оволодіння методологію 

наукового пошуку, педагогічної 

діяльності, правової оцінки, 

моделювання поведінки 

учасників правових відносин, а 

також дослідницьким 

інструментарієм наукових шкіл 

факультету, що формує 

індивідуальну траєкторію 

здобувача як дослідника. 

Хаджин

ов І.В. 

Стейкхо

лдер 

проректор з 

наукової 

роботи 

ДонНУ імені 

Василя Стуса 

ІІІ «Каталог 

компонентів 

ОНП» 

ОК – 5 «Основи наукових 

досліджень»  

Посилення 

дослідницької складової 

в частині оволодіння 

методологією наукового 

дослідження 

ОК - 5 «Методологія наукових 

досліджень» 

врахо

вано 

Медвец

ький 

С.К. 

Роботода

вець 

Голова 

Вінницького 

Профіль / 

Особливості 

програми 

Освітньо-наукова 

програма розроблена і 

орієнтована на 

Редакційне уточнення 

особливостей ОНП з 

метою посилення 

Освітньо-наукова програма 

розроблена і орієнтована на 

інтеграцію здобувачів до: 

врахо

вано 



апеляційного 

суду   

поглиблене навчання в 

межах існуючих на 

юридичному факультеті 

наукових шкіл 

(господарського права, 

проблем сучасного 

конституціоналізму, 

проблем правової 

держави) та відповідає 

напрямам науково-

дослідної роботи кафедр 

факультету.  

Долучення здобувачів до 

експертизи правових 

документів, підготовки 

наукових висновків для 

Конституційного Суду 

України, Верховного 

Суду, на запити суб’єктів 

господарювання. 

Набуття особистісних і 

міжособистісних 

професійних здібностей 

(програма менторства, 

юридична клініка, 

юридичний простір 

«Legal space» на базі 

Сьомого апеляційного 

адміністративного суду). 

Можливість залучення 

здобувачів до 

викладацької діяльності 

на СО «Бакалавр» на 

юридичному факультеті 

під час і після завершення 

навчання. 

переваг підготовки 

докторів філософії за 

ОНП 

- дослідницького наукового 

середовища в межах наукових 

шкіл юридичного факультету 

(господарського права, проблем 

сучасного конституціоналізму, 

проблем правової держави) та 

університету, НДР юридичного 

факультету (реєстр. номер 

0118U003140); 

- експертного середовища 

(участь в експертизі правових 

документів, підготовці 

наукових висновків для 

Конституційного Суду України, 

Верховного Суду, на запити 

суб’єктів господарювання); 

- викладацької діяльності за 

програмами першого і другого 

рівнів вищої освіти на 

юридичному факультеті під час 

і після завершення навчання; 

- діяльності юридичної клініки, 

юридичного простору «Legal 

space» на базі Сьомого 

апеляційного адміністративного 

суду, наукового менторства з 

метою формування 

міжособистісних і 

комунікативних навичок, 

здатності саморозвитку та 

самовдосконалення.  



Шемета 

Т.М. 

Роботода

вець  

Суддя 

Вінницького 

апеляційного 

суду  

Профіль / 

Перелік 

компетентност

ей випускника 

ЗК-1. Здатність 

формувати системний 

науковий світогляд, 

філософсько-культурний 

кругозір, який включає 

розвинене критичне 

мислення, професійну 

етику та академічну 

доброчесність, повагу до 

різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК-2. Здатність 

аналізувати складні явища 

суспільного життя на 

основі 

загальнофілофських 

методів, застосовувати 

методи наукового 

пізнання у сфері права. 

ЗК-3. Здатність до пошуку 

і обробки інформації з 

різних джерел. 

ЗК-4. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

здійснювати науково-

педагогічну діяльність у 

закладі вищої освіти. 

ЗК-5. Здатність до 

застосування 

загальнонаукових методів 

дослідження. 

ЗК-6. Здатність 

здійснювати наукову 

комунікацію, наводити 

аргументи під час 

Розширення змісту ЗК: 

додавання ЗК, 

пов’язаної з здатністю 

до саморозвитку та 

самовдосконалення; 

Розширення зміст ЗК-3 

в частині пошуку 

інформації 

за допомогою сучасних 

інформаційних 

технологій 

 

ЗК-3. Здатність до пошуку, 

обробки інформації та аналізу з 

різних джерел, зокрема за 

допомогою сучасних 

інформаційних технологій. 

ЗК-8. Здатність до 

саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Врахо

вано 



наукових дискусій, 

переговорів, дебатів, 

інтегруватись у 

міжнародний науковий 

простір. 

Оверко

вський 

К.В. 

випускн

ик 

адвокат Профіль / 

Спеціальні 

компетентності 

 уточнення 

формулювання СК і 

посилення 

дослідницьких 

компетентностей; 

врахування змін у змісті 

СК при визначенні 

програмних результатів 

навчання 

СК-4. Здатність вільно 

володіти категоріально-

понятійним апаратом, 

керуватися засадничими 

доктринами юридичної науки 

при здійсненні 

дисертаційного дослідження. 

СК-3. Здатність проводити 

компаративістські 

дослідження, тлумачити, 

узагальнювати, 

систематизувати кращі 

європейські та міжнародні 

практики, правові позиції 

ЄСПЛ.  

Врахо

вано 

Стадни

к І.М. 

Здобувач  Суддя 

Вінницького 

апеляційного 

суду 

ІІІ «Каталог 

компонентів 

ОНП» 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування   

необхідності 

підвищення рівня 

оволодіння іноземною 

мовою для проведення 

самостійного наукового 

дослідження і 

презентації наукових 

результатів, долучення 

до міжнародного 

наукового середовища. 

Іноземна мова викладача-

дослідника 

Врахо

вано 

 


