
Рецензія
на освітньо-професійну програму «Правознавство» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Протягом багатьох років в Україні тривають реформаційні процеси, що 
охопили всі сфери суспільного життя. Значних видозмін зазнали суспільні 
відносини в екологічній, аграрній та земельній сферах. Незважаючи на 
ухвалення значного нормативного матеріалу після проголошення 
незалежності України й до цього часу зазначені відносини ефективно не 
функціонують, свідченням чому є несприятлива ситуація щодо 
функціонування ринку землі, відсутність ефективного і раціонального 
використання земельних ділянок в Україні, порушення екологічних прав 
громадян, значні труднощі у регулюванні аграрних відносин.

Оскільки нині відбувається пошук ефективних моделей господарювання 
в аграрному секторі економіки, то особливої актуальності набувають питання 
правового регулювання диверсифікації сільських територій і аграрного 
виробництва в Україні.

Місією академії є створення, збереження, примноження та поширення 
знань щодо аграрно-продовольчої, природничої галузей шляхом 
забезпечення високої якості фахівців, підготовка гармонійно розвинених, 
соціально активних, творчих висококваліфікованих, конкурентоспроможних, 
мобільних, здатних до саморозвитку і самовдосконалення випускників, яких 
потребує суспільство, отримання нових фундаментальних наукових знань і 
визначення способів їх інноваційного використання в практичній діяльності, 
а також підтримка наявних і формування нових культурних традицій.

ЦІ складові забезпечені метою ОПП, її предметною галуззю, 
інтегральною, загальними та фаховими компетентностями.

З такими положеннями місії узгоджується зміст освітньо-професійної 
програми «Правознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право.

Основною метою рецензованої ОПП є формування компетентностей, 
необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних 
правових інститутів, застосування права, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин; підговка здобувачів вищої освіти 
до самостійної професійної діяльності в сфері права з широким доступом до 
працевлаштування.

Програма передбачає використання матриці відповідності 
компетентностей та дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, матриці 
відповідності визначених результатів навчання та компетентностей її 
компонентам, що є інформаційними додатками.



До неї включений детальний перелік компонент з достатньою кількістю 
навчальних дисциплін, курсових робіт, практик, що відображають теоретичний 
та практичний аспекти підготовки майбутніх фахівців.

Зважаючи на те, що підготовку бакалаврів з права зорієнтованих на 
набуття додаткових юридичних компетентностей з урахуванням сучасних 
особливостей юридичної практики, зокрема правовідносин в сфері 
сільськогосподарського товаровиробництва здійснює обмежена кількість 
закладів вищої освіти, а в регіоні таку підготовку здійснює лише Полтавська 
державна аграрна академія, особливого значення набуває регіональний 
контекст рецензованої освітньо-професійної програми «Правознавство» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право 
галузі знань 08 Право.

На нашу думку освітньо-професійна програма «Правознавство» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 
08 Право, розроблена науково-педагогічними працівниками закладу вищої 
освіти «Полтавська державна аграрна академія» гарантом якої є кандидат 
юридичних наук, доцент Осташова Валерія Олександрівна відповідає вимогам 
до такого виду програм та заслуговує на подальше використання.
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