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Профіль програми 

Доктор філософії в галузі права 

Тип диплома та обсяг робіт Диплом доктора філософії, перший науковий ступінь, 

4 академічних роки, освітня програма - 60 кредитів 

ЄКТС 

Наукова установа Інститут економіко-правових досліджень НАН 

України, м. Київ 

Акредитуюча інституція Міністерство освіти і науки України, Україна, 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

Період акредитації 2016 рік 

Рівень програми QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень 

 

А Мета програми 

 Забезпечити шляхом здобуття компетентностей, достатніх для виконання оригінальних 

наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науково-

педагогічних кадрів у галузі права, здатних розв'язувати комплексні проблеми, 

проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-

педагогічну діяльність. 

 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань - 08 “Право”  

Спеціальність - 081 “Право” 

2 Фокус  

програми: 

загальний/ 

спеціальний 

Наукові дослідження в області права. 

Спеціальна - дослідження у сфері господарського права та  

господарсько-процесуального права. 

 

3 Орієнтація 

програми 

Дослідницька і прикладна. Наукові дослідження і продукування 

нових знань в галузі права та розробка ефективних механізмів з 

розв'язання актуальних проблем правового забезпечення розвитку 

економіки на загальнодержавному та регіональному рівнях, що 

матимуть широке практичне застосування.  

4  Особливості 

програми 

Програма забезпечує широкий вибір дисциплін на вибір аспіранта.  

Програма акцентована на проведенні досліджень за напрямами:  

 вирішення актуальних проблем господарського права, 

 державне регулювання економіки,  

 правове забезпечення підприємництва, формування нових 

організаційно-господарських структур; 

 забезпечення гармонізації законодавчих актів, що регулюють 

економічні відносини; 

 вирішення економіко-правових проблем попередження 

економічних правопорушень. 

Програма орієнтує на оволодіння практичним інструментарієм 

наукових досліджень у сфері права та на співробітництво із 

закладами системи Міністерства освіти і науки України, бізнес 

сектором, міжнародними організаціями, закордонними науковими 

установами та навчальними закладами. Високий рівень 

дослідницької частини підготовки забезпечується потужною 



науковою школою господарського права на чолі з член-

кореспондентом НАПрН України, доктором наук, професором, 

Заслуженим юристом України В.А. Устименком та академіком НАН 

України, професором, д.ю.н., почесним директором Інституту 

економіко-правових досліджень НАН України В.К. Мамутовим. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштуван

ня 

Наукова та викладацька діяльність у сфері права. 

Наукова, адміністративна та управлінська діяльність в закладах 

науки, освіти, в органах влади усіх рівнів та бізнес-секторі. 

Посади згідно з класифікатором професій України:  

Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи 

громадських і самоврядувальних організацій (11). Керівники 

підприємств, установ, організацій (12): керівники підприємств, 

установ, організацій (Директор) (1210.1), керівники різних 

основних підрозділів (Начальник) (1229.1), керівники 

функціональних підрозділів (Начальник) (1231). Керівник науково-

дослідного підрозділу (1237), головний фахівець науково-

дослідного підрозділу (1237.1), Начальник (Завідувач) науково-

дослідного підрозділу (1237.2), Керівник проектів та програм 

(1238), Керівник інших функціональних підрозділів (1239), 

Керівник малих підприємств (Директор) (13). 

Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2310): 

Доцент та Професор (2310.1). 

Інші професіоналі (24): спеціаліст-юрисконсульт (2419.3), 

молодший науковий співробітник, науковий співробітник, 

науковий співробітник-консультант (правознавство) (2421.1), 

адвокат, консультант науковий, прокурор, юрист (2421.2), суддя 

(2422), нотаріус (2429). 

Місця працевлаштування. Посади у відділах наукових установ, 

профільних кафедрах університетів. Відповідні робочі місця 

(наукові дослідження та управління) підприємств, установ та 

організацій. 

   

2 Продовження 

освіти 

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдосконалення 

в науковій та професійній сферах діяльності, а також  в інших 

споріднених галузях наукових знань: 

- підготовка на 9-ому кваліфікаційному рівні Національної рамки 

кваліфікацій в галузі правової науки; 

- навчання на 8-ому кваліфікаційному рівні Національної рамки 

кваліфікацій в споріднених спеціальностях; 

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, що містять 

додаткові наукові та освітні компоненти. 

 

D 

 

Стиль та методика навчання 



1 Підходи до 

викладання  

та навчання 

Основними підходами до викладання та навчання аспірантів є: 

- на початку тісне наукове керівництво, підтримка наукового 

керівника (керівників); 

- використання лекційних курсів, семінарів та консультацій із 

запланованих дисциплін; 

- самостійну роботу у наукових бібліотеках; 

- використання дистанційних курсів навчання та електронних 

ресурсів за допомогою мережі Інтернет; 

- індивідуальні консультації фахівців Інституту, інших установ 

НАН України, профільних вищих навчальних закладів; 

- залучення до консультування аспірантів провідних фахівців 

профільної галузі; 

- інформаційна підтримка участі аспірантів в конкурсах на отримання 

наукових стипендій і грантів; 

- активна робота аспірантів у складі проектних команд, при 

виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, участь у 

розробці звітних матеріалів, реєстраційних та облікових 

документів, оформленні патентів та авторських свідоцтв. 

 

2 Система 

оцінювання 

 

Система оцінювання знань освітньої програми передбачає 

здійснення поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на 

практичних заняттях, виступів на семінарах та конференціях, 

підготовки наукових звітів. 

Підсумковий контроль передбачає диференційований залік або 

усний іспит. Аспірант вважається допущеним до підсумкового 

контролю з дисциплін освітньо-наукової програми, якщо він 

виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї 

дисципліни. 
 

3 Форма контролю 

успішності 

навчання 

аспірантів/ 

здобувачів 

 

Аспіранти/здобувачі проходять щорічну атестацію шляхом звітування на 

засіданні профільного відділу та Вченої ради Інституту про хід виконання 

освітньо-наукової програми та індивідуального плану, включаючи опубліковані 

наукові статті та виступи на конференціях.  

Остаточним результатом навчання аспірантів/здобувачів є повне 

виконання освітньо-наукової програми, необхідний перелік 

опублікованих за результатами досліджень наукових праць, у тому 

числі в зарубіжних виданнях та таких, що індексуються у 

наукометричних базах, апробація результатів на наукових 

конференціях, належним чином оформлений рукопис дисертації та 

представлення її на спільне засідання відділів Інституту або до 

розгляду в спеціалізовану вчену раду для отримання наукового 

ступеня доктора філософії в галузі 08 – Право, зі спеціальності 

081 – Право.  

E   Програмні компетентності 

1 Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв'язувати комплексні проблеми в області права, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково- 

педагогічної діяльності, проведення власного наукового 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне 



та практичне значення. 

2 Загальні 

(універсальні) 

 

 

 

 

 

 

Дослідницька здатність. Здатність ініціювати та виконувати 

наукові дослідження, що приводять до отримання нових знань в 

області права. 

Комунікативні навички. Здатність представляти та обговорювати 

свої наукові результати рідною та іноземною мовами в усній та 

письмовій формах, а також розуміти у повному обсязі іншомовні 

наукові тексти у сфері права. Здатність до ефективної комунікації 

та до представлення складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, використовуючи сучасні інформаційно-

комунікаційні технології. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

на міжнародному рівні для вирішення наукової проблеми у сфері 

права. 

Навички міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в 

команді, мотивувати людей та рухатись до спільної мети. Здатність 

працювати в міждисциплінарній команді. Здатність розробляти та 

управляти проектами.  

Науково-етичні зобов'язання. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань та дотримуватися прав суб'єктів авторського права при 

проведенні досліджень та презентацій результатів.  

Популяризаційні навички. Здатність спілкуватися з нефахівцями, 

навички викладання. 

Навички критичності та самокритичності. Здатність бути 

критичним і самокритичним. Здатність рецензувати публікації та 

презентації, а також брати участь у міжнародних наукових 

дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію. 

 

3 Фахові Дослідницькі здатності в області права. Компетентність 

виконувати оригінальні дослідження в області права та досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання, із звертанням 

особливої уваги до актуальних проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Демонструвати розуміння великої кількості 

сучасних технік дослідження.  

Знання та розуміння. Володіти системою знань у межах 

спеціальності права, знань сучасних тенденцій розвитку і найбільш 

важливих наукових досягнень в області права. Виявляти науково 

актуальну та суспільно значущу проблематику правових 

досліджень. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення 

в області права. 

Розв'язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем 

та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та 

використання як методів теоретичного рівня, так і методів 

емпіричного рівня, засвоєних з освітньо-наукової програми. 

Здатність аналізу нормативно-правових актів. Здатність 

застосовувати знання законодавства України для здійснення 

досліджень та вирішення практичних задач. Здатність  працювати 

із першоджерелами, нормативно-правовими актами зарубіжних 

країн для проведення дослідження, ефективно застосовувати метод 

порівняльного правознавства, враховуючи світові інтеграційні 

процеси.   

 

Здатність до навчання та самовдосконалення. Здатність шляхом 



самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи 

здобуті фахові знання, нести відповідальність за навчання інших 

при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових 

досліджень. Здатність постійно відстежувати появу нових 

монографій, інших наукових видань представників провідних 

вітчизняних та зарубіжних наукових центрів в області права та 

загальнонаукових розробок, а також бути зареєстрованим у 

професійних групах у соціальних мережах з метою відстеження 

важливих наукових новин, інформації про симпозіуми, 

конференції, літні школи та ін. 

 

 

 

Фахові вибіркові  Здатність до аналізу та виявлення недоліків законодавства 

України, які справляють негативний вплив на розвиток 

енергетичних та природоресурсних відносин, та розроблення 

пропозицій з їх усунення. 

 Здатність до вирішення актуальних проблем інвестиційного 

права. 

 Здатність до вирішення проблем правового забезпечення 

спеціального режиму господарювання та оподаткування суб'єктів 

господарювання. 

 Здатність до аналізу та виявлення недоліків законодавства 

України, які справляють негативний вплив на розвиток відносин 

власності, та розроблення пропозицій з їх усунення. 

 Здатність до аналізу та виявлення недоліків законодавства 

України, які справляють негативний вплив на розвиток відносин, 

пов'язаних із здійсненням банківських операцій та розроблення 

пропозицій з їх усунення. 

 

F 

 

Програмні результати навчання 
  Формулювати та вдосконалювати актуальну дослідницьку задачу та 

формулювати висновки, які можна захищати у науковому контексті. 

 Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, 

використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси.  

 Застосовувати основні методи і засоби використання сучасних інформаційних 

технологій у науково-дослідницькій і навчальній діяльності. 

 Знання змісту і порядку розрахунків основних кількісних наукометричних 

показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Гірша (h-

індекс), імпакт-фактор (ІФ, або ІF)). 

 Оволодіти основами наукового спілкування на іноземній мові в усній та 

письмовій формах, самостійне застосування знань у різних ситуаціях міжнародного 

спілкування, при здійсненні письмового перекладу документації з іноземної мови. 

 Ясно та змістовно описувати результати наукової роботи. 

 Здатність застосувати іноземну мову як засіб професійного спілкування у 

науковій сфері та описанні результатів наукового дослідження у фахових публікаціях у 

вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, у тому числі внесених до 

світових наукометричних баз. Здатність застосовувати юридичну іноземну мову та 

вільно володіти юридичною термінологією на іноземній мові.  

 Працювати результативно в складі колективів (груп), співпрацювати з іншими 

дослідниками, щоб координувати дії та результати, визначити, отримати та опрацювати 

дані для вирішення особистого завдання в межах дослідження та нести 

відповідальність за вчасне, якісне та ефективне виконання розділів та етапів роботи. 

 Здатність підготувати пропозиції на фінансування наукових досліджень, 



управляти науковими проектами. 

 Здійснювати наукову діяльність з дотриманням наукової етики, визначати та 

вирішувати етичні питання при проведенні дослідження. 

 Сприяння у академічному та професійному контексті прогресу у пізнанні права 

в його теоретичних та практичних аспектах. 

 Застосовувати сучасні педагогічні технології у навчальному процесі та 

організовувати наукову роботу студентів та аспірантів. 

 Здійснювати критичний аналіз результатів досліджень (як своїх, так і інших 

дослідників) з дотриманням принципів самоцінності істини, систематичного 

скептицизму та вихідного критицизму. 

 Використовувати критично проаналізовані знання для написання власних та 

рецензованих публікацій і доповідей інших дослідників. 

 Здобуття знань про генезис наукового знання, про історію становлення і 

розвитку юридичної науки, про різні методи дослідницької діяльності та про 

теоретико-методологічні проблеми сучасного праворозуміння. 

 Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у праві, господарському та 

господарсько-процесуальному праві, включаючи методи проведення дослідження, 

особливо порівняльного правознавства, рівень цих знань повинен бути достатнім для 

проведення наукових досліджень на рівні останніх вітчизняних та світових досягнень і 

направленим на їх розширення та поглиблення. 

 Здатність використовувати з метою проведення досліджень теоретичних та 

практичних досягнень в області права, господарського права, господарсько-

процесуального права. 

 Володіти теоретичним арсеналом для удосконалення понятійно-категорійного 

апарату юридичної науки та у сучасній теорії права. 

 Застосовувати на належному рівні методи дослідження, які використовуються у 

юридичній науці для конкретної області права, яка досліджується. 

 Проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей в області 

права. 

 Знання правил цитування та посилання на використані джерела, правила оформлення 

бібліографічного списку, поняття та структуру дисертації; особливості написання 

дисертаційного дослідження. 

 Підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу на основі оригінальних 

досліджень у сфері права, коректно (із цитуванням) використовувати та спиратися на 

результати досліджень наукової школи, зокрема господарського права. 

 Розглядати та вирішувати проблеми у сфері права з теоретичної та 

методологічної точки зору. 

  Ідентифікувати актуальні проблеми господарського права та забезпечувати їх 

вирішення. 

 Проводити дослідження на основі знань у сфері правового регулювання 

зовнішньоекономіної діяльності та відносин, які регламентовано нормами 

господарського права зарубіжних країн. 

 Проводити дослідження з проблем правового регулювання енергетичних та 

природоресурсних відносин, відносин у сфері інвестиційного права, відносин 

власності, відносин, пов'язаних із здійсненням банківських операцій, а також у сфері 

зовнішньоекономіної діяльності, спеціального режиму господарювання та 

оподаткування суб'єктів господарювання. 

 Оцінювати стан адаптації національного господарського законодавства до вимог 

Угоди про асоціацію з ЄС. 

 Обгрунтовувати напрями вдосконалення господарського законодавства та 

розробляти пропозиції з удосконалення національного законодавства у сфері 

господарювання у контексті інтеграційних процесів до ЄС та завдань з адаптації до 



законодавства ЄС; аналізувати практику застосування економічного права ЄС судами 

ЄС та держав-членів. 

 

 

 

     Керівник проектної групи 

     (гарант освітньо-наукової програми): 
 

Директор ДУ «Інститут економіко-правових  

досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» 

д.ю.н., професор 

член-кореспондент НАН України 

та член-кореспондент НАПрН України        В.А. Устименко 

 

Члени проектної групи: 

 

Заступник директора  

ДУ «Інститут економіко-правових  

досліджень імені В.К. Мамутова  

НАН України» 

д.ю.н., професор           Р.А. Джабраілов 
 

 

Завідувач сектором відділу  

ДУ «Інститут економіко-правових  

досліджень імені В.К. Мамутова  

НАН України» 

д.ю.н., професор            О.Р. Зельдіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

МАТРИЦЯ ЗВ'ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Кометентності Результати навчання 

Код Опис Опис Код 

Загальні (універсальні) 

К01 Дослідницька 

здатність. Здатність 

ініціюювати та 

виконувати наукові 

дослідження, що 

приводять до отримання 

нових знань в області 

права. 

Формулювати та вдосконалювати актуальну 

дослідницьку задачу та формулювати висновки, які 

можна захищати у науковому контексті. 

Р001 

Здатність робити огляд та пошук інформації в 

спеціалізованій літературі, використовуючи 

різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн 

ресурси.  

Р002 

Здатність застосовувати основні методи і засоби 

використання сучасних інформаційних технологій у 

науково-дослідницькій діяльності. 

Р003 

Знання змісту і порядку розрахунків основних 

кількісних наукометричних показників ефективності 

наукової діяльності (індекс цитування, індекс Гірша 

(h-індекс), імпакт-фактор (ІФ, або ІF)). 

Р004 

К02 Комунікативні навички. 

Здатність представляти 

та обговорювати свої 

наукові результати 

рідною та іноземною 

мовами в усній та 

письмовій формах, а 

також розуміти у 

повному обсязі 

іншомовні наукові тексти 

у сфері права. Здатність 

до ефективної 

комунікації та до 

представлення складної 

комплексної інформації у 

стислій формі усно та 

письмово, 

використовуючи сучасні 

інформаційно-

комунікаційні технології. 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою на 

міжнародному рівні для 

вирішення наукової 

проблеми у сфері права. 

Оволодіння основами наукового спілкування на 

іноземній мові в усній та письмовій формах, 

самостійне застосування знань у різних ситуаціях 

міжнароднного спілкування, при здійсненні 

письмового перекладу документації з іноземної 

мови. 

Р005 

Ясно та змістовно описувати результати наукової 

роботи. 

Р006 

Здатність застосувати іноземну мову як засіб 

професійного спілкування у науковій сфері та 

описанні результатів наукового дослідження у 

фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних 

спеціалізованих виданнях, у тому числі внесених до 

світових наукометричних баз. 

Р007 

К03 Навички 

міжособистісної 

Працювати результативно в складі колективів 

(груп), співпрацювати з іншими дослідниками, щоб 

Р008 



взаємодії. Здатність 

працювати в команді, 

мотивувати людей та 

рухатись до спільнох 

мети. Здатність 

працювати в 

міждисциплінарній 

команді. Здатність 

розробляти та управляти 

проектами.  

координувати дії та результати, визначити, отримати 

та опрацювати дані для вирішення особистого 

завдання в межах дослідження та нести 

відповідальність за вчасне, якісне та ефективне 

виконання розділів та етапів  

роботи. 

 

Здатність підготувати пропозиції на фінансування 

наукових досліджень, управляти науковими 

проектами. 

Р009 

К04 Науково-етичні 

зобов'язання. Здатність 

діяти на основі етичних 

міркувань та 

дотримуватися прав 

суб'єктів авторського 

права при проведенні 

досліджень та 

презентацій результатів.  

Здійснювати наукову діяльність з дотриманням 

наукової етики, визначати та вирішувати етичні 

питання при проведенні дослідження. 

Р010 

К05 Популяризацийні 

навички. Здатність 

спілкуватися з 

нефахівцями, навички 

викладання. 

Сприяння у академічному та професійному 

контексті прогресу у пізнанні права в його 

теоретичних та практичних аспектах. 

Р011 

Застосовувати сучасні педагогічні технології у 

навчальному процесі та організовувати наукову 

роботу студентів та аспірантів. 

Р012 

К06 Навички критичності 

та самокритичності. 

Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 

Здатність рецензувати 

публікації та презентації, 

а також брати участь у 

міжнародних наукових 

дискусіях, висловлюючи 

та відстоюючи свою 

власну позицію. 

Здійснювати критичний аналіз результатів 

досліджень (як своїх, так і інших дослідників) з 

дотриманням принципів самоцінності істини, 

систематичного скептицизму та вихідного 

критицизму. 

Р013 

Використовувати критично проаналізовані знання 

для написання власних та рецензованих публікацій і 

доповідей інших дослідників. 

Р014 

Фахові   

К07 Дослідницькі здатності 

в області права. 

Компетентність 

виконувати оригінальні 

дослідження в області 

права та досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання, із 

звертанням особливої 

уваги до актуальних 

проблем та 

Володіти теоретичним арсеналом для удосконалення 

понятійно-категорійного апарту юридичної науки та 

у сучасній теорії права. 

Р015 

Застосовувати на належному рівні методи 

дослідження, які використовуються у юридичній 

науці для конкретної області права, яка 

досліджується. 

Р016 

Проводити критичний аналіз, оцінку та синтез 

нових та складних ідей в області права. 

Р017 

Підготувати та успішно захистити дисертаційну Р018 



використанням новітніх 

наукових методів. 

Демонструвати 

розуміння великої 

кількості сучасних технік 

дослідження.  

роботу на основі оригінальних досліджень у сфері 

права, коректно (із цитуванням) використовувати та 

спиратися на результати досліджень наукової 

школи. 

Знання правил цитування та посилання на використані 

джерела, правила оформлення бібліографічного списку; 

поняття та структуру дисертації; особливості написання 

дисертаційного дослідження. 

Р019 

К08 Розв'язання проблем у 

сфері права. Здатність 

розв’язувати широке 

коло проблем та задач 

шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ 

та використання як 

методів теоретичного 

рівня, так і методів 

емпірічного рівня, 

засвоєних з освітньо-

наукової програми. 

Розглядати та вирішувати проблеми у сфері права з 

теоретичної та методологічної точки зору. 

Р020 

Здатність ідентифікувати актуальні проблеми 

господарського права та забезпечувати їх 

вирішення. 

Р021 

Здатність проводити дослідження на основі знань у 

сфері правового регулювання зовнішньоекономічно 

ї діяльності. 

Р022 

Здатність проводити дослідження на основі знань у 

сфері відносин, які регламентовано нормами 

господарського права зарубіжних країн. 

Р023 

Здатність використовувати з метою проведення 

досліджень теоретичних та практичних досягнень в 

області права, господарського права, господарсько-

процесуального права. 

Р024 

К09 Знання та розуміння. 

Володіти системою знань 

у межах спеціальності 

права, знань сучасних 

тенденцій розвитку і 

найбільш важливих 

наукових досягнень в 

області права. Виявляти 

науково актуальну та 

суспільно значущу 

проблематику правових 

досліджень. Здатність 

застосовувати знання про 

сучасні досягнення в 

області права. 

Здобуття знань про генезис наукового знання, про 

історію становлення і розвитку юридичної науки, 

про різні методи дослідницької діяльності та про 

теоретико-методологічні проблеми сучасного 

праворозуміння. 

 

Р025 

Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у 

праві, господарському та господарсько-

процесуальному праві, включаючи методи 

проведення дослідження, особливо порівняльного 

правознавства, рівень цих знань повинен бути 

достатнім для проведення наукових досліджень на 

рівні останніх вітчизняних та світових досягнень і 

направленим на їх розширення та поглиблення. 

Р026 

К10 Здатність аналізу 

нормативно-правових 

актів. Здатність 

застосовувати знання 

законодавства України 

для здійснення 

досліджень та вирішення 

практичних задач. 

Здатність  працювати із 

першоджерелами, 

нормативно-правовими 

Оцінювати стан адаптації національного 

законодавства до вимог Угоди про асоціацію з ЄС. 

 

 

Здатність обгрунтовувати напрями вдосконалення 

господарського законодавства та розробляти 

пропозиції з удосконалення національного 

законодавства у сфері господарювання у контексті 

інтеграційних процесів до ЄС та завдань з адаптації 

до законодавства ЄС; аналізувати практику 

застосування права ЄС судами ЄС та держав-членів. 

Р027 



актами зарубіжних країн 

для проведення 

дослідження, ефективно 

застосовувати метод 

порівняльного 

правознавства, 

враховуючи світові 

інтеграційні процеси.   

Фахові вибіркові  

К11 Здатність до аналізу та 

виявлення недоліків 

законодавства України, 

які справляють 

негативний вплив на 

розвиток енергетичних та 

природоресурсних 

відносин, та розроблення 

пропозицій з їх усунення. 

Проведення наукових досліджень на основі знань у 

сфері правового регулювання природоресурсних та 

енергетичних відносин. 

Р028 

К12 Здатність до вирішення 

актуальних проблем 

інвестиційного права. 

Проведення наукових досліджень з актуальних 

проблем інвестиційного права.  

Р029 

К13 Здатність до вирішення 

проблем правового 

забезпечення 

спеціального режиму 

господарювання та 

оподаткування суб'єктів 

господарювання. 

Проведення наукових досліджень з проблем 

правового забезпечення спеціального режиму  

господарювання та оподаткування суб'єктів 

господарювання. 

Р030 

К14 Здатність до аналізу та 

виявлення недоліків 

законодавства України, 

які справляють 

негативний вплив на 

розвиток відносин 

власності, та розроблення 

пропозицій з їх усунення. 

Проведення наукових досліджень з проблем 

правового регулювання відносин власності. 

Р031 

К15 Здатність до аналізу та 

виявлення недоліків 

законодавства України, 

які справляють 

негативний вплив на 

розвиток відносин, 

пов'язаних із здійсненням 

банківських операцій та 

розроблення пропозицій 

з їх усунення. 

Проведення наукових досліджень з проблем 

правового регулювання відносин пов'язаних із 

здійсненням банківських операцій. 

Р032 

 

 

 



 



 

Додаток Б 
МАТРИЦЯ ЗВ'ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Код Дисципліни Компетентності/Результати навчання 

Загальні Фахові вибіркові 

К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К08 К09 К10 К11 К12 К13 К14 К15 

Р0

01 

Р0

02 

Р0

03 

Р0

04 

Р0

05 

Р0

06 

Р0

07 

Р0

08 

Р0

09 

Р01

0 

Р01

1 

Р01

2 

Р0

13 

Р0

14 

Р01

5 

Р01

6 

Р01

7 

Р01

8 

Р0

19 

Р0

20 

Р02

1 

Р02

2 

Р0

23 

Р02

4 

Р02

5 

Р0

26 

Р02

7 

Р02

8 

Р02

9 

Р03

0 

Р03

1 
Р032 

Д01 Іноземна мова для 

академічних цілей 
    * * *                    

      

Д02 Організація та методика 

науково-дослідної і 

педагогічної діяльності 
* * * *    * * * * * * *    * *        

      

Д03 Історія та методологія 

юридичної науки 
              * * *   *     * * 

      

Д04 Теорія сучасного 

праворозуміння 
              * * *       * *  

      

 

Фахові 

Д05 Актуальні проблеми 

господарського права 
                   

 *   *  * *  
    

Д06 Господарське право 

зарубіжних країн 
                   

   *    *  
    

Д07 Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності  

                   
  *     *  

    

 

Фахові (вибіркові) 

Д08 Правове регулювання 

відносин публічної 

власності 

                        
  *    *  

Д09 Актуальні проблеми 

правового регулювання 
                        

  *    *  



відносин власності у 

сучасній економіці 

Д10 Спеціальний режим 

господарювання 
                        

  *   *   

Д11 Актуальні проблеми 

оподаткування суб'єктів 

господарювання 

                         
 *   *   

Д12 Правове регулювання 

господарської діяльності 

у енергетичній сфері 

                         
 * *     

Д13 Правове регулювання 

використання 

природних ресурсів в 

господарській діяльності 

                         

 * *     

Д14 Актуальні проблеми 

інвестиційного права 
                         

 *  *    

Д15 Банківське право                          
 *     * 

 

 

 

 
Гарант освітньо-наукової програми 

 

Директор ІЕПД НАН України 

д.ю.н., професор       В.А. Устименко 

 

 

 

 

 

 

 


