
Додаток 1. 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей та спеціалізацій за якими проводиться захист дисертацій 

на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії / доктора 

мистецтва) та доктора наук, присудження наукових ступенів 

і присвоєння вчених звань з юридичних наук 
 

Шифр спеціальність, спеціалізація 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

1 2 3 

08 Право  

08.081.01 Теорія та філософія права; порівняльне 

правознавство; історія права та держави 

юридичні 

08.081.02 Конституційне право; муніципальне право юридичні 

08.081.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право 

юридичні 

08.081.04 Господарське право, господарсько-процесуальне 

право 

юридичні 

08.081.05 Трудове право; право соціального забезпечення юридичні 

08.081.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право 

юридичні 

08.081.07 Адміністративне право і процес; фінансове право  юридичні 

08.081.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право 

юридичні 

08.081.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

юридичні 

08.081.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура юридичні 

08.081.11 Міжнародне право юридичні 

08.081.12 Інформаційне право; право інтелектуальної власності юридичні 

053 Психологія  

05.053.08 Юридична психологія юридичні, психологічні 

 

Пояснення 

Необхідність затвердження оновленого переліку наукових спеціальностей та 

спеціалізацій пов’язано з прийняттям Закону України «Про вищу освіту» та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, якою встановлено перелік галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.  

Існуючий на цей час Перелік наукових спеціальностей, затверджений Наказом МОН 

України від 14 вересня 2011 №1057 не відповідає актам вищої юридичної сили. 

У проекті пропонується наступні основні зміни: 

1. Виокремлення спеціалізації 08.081.12 – Інформаційне право; право інтелектуальної 

власності. Це відповідатиме сучасному стану інформаційних технологій та інтелектуальної 



власності, як двох найважливіших складових розвитку України в умовах глобалізованого 

світу.  

2. Об’єднання в межах однієї спеціалізації 08.081.01 теорії та філософії права.  Це 

дозволить подолати штучне розділення двох загальнотеоретичних дисциплін – теорії права 

та філософії права, надмірну абстрактність та відірваність філософії права від практичних 

завдань юриспруденції. Чинних докторів наук та докторів філософії зі спеціальності 

«філософія права» вважати фахівцями за науковою спеціальністю 08.081.01 – Теорія та 

філософія права; порівняльне правознавство; історія права та держави. 

3. Пропонуємо закріпити спеціалізацію «Міжнародне право» в двох спеціальностях – 

08 «Право» та 29 «Міжнародні відносини». Це дозволить здійснювати підготовку кадрів 

вищої кваліфікації у юридичних ЗВО та тих, що готують фахівців з міжнародних відносин. 

Крім того – зберегти підготовку осіб, які вже навчаються в аспірантурі та докторантурі, 

підтримати стабільність роботи кафедр з міжнародного права та відповідних спеціалізованих 

вчених рад.     

 


