
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Правознавство» 

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

розроблену кафедрою підприємництва і права 
Полтавської державної аграрної академії

Розроблена викладачами кафедри підприємництва і права Полтавської 
державної аграрної академії та надана для рецензування освітня програма 
«Правознавство» спрямована на підготовку високоспеціалізованих фахівців- 
юристів, в результаті опанування загальних та фахових компетентностей 
спеціальності 081 Право. Програма враховує тенденції сучасної юридичної 
практики, а тому є актуальною. Метою наданої на рецензування освітньо- 
професійної програми «Правознавство» є набуття компетентностей, 
необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних 
правових інститутів, застосування права, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин; підготовка здобувачів вищої освіти 
до самостійної професійної діяльності в сфері права з широким доступом до 
працевлаштування.

Освітньо-професійна програма «Правознавство» є практико- 
орієнтованою та передбачає можливість обрання здобувачем вищої освіти 
бази практики з широкого кола об'єктів дослідження -  судових та 
правоохоронних органів, органів публічної влади, підприємств, установ та 
організацій різних форм власності, тощо. Зазначене сприятиме фокусуванню 
уваги здобувачів вищої освіти на тих моментах, які більшою мірою 
відображають їхнє прагнення до подальшого працевлаштування та дозволяє 
врахувати інтереси більшості здобувачів.

Особливістю програми є її спрямованість на дослідження юридичних 
особливостей функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, з якими 
Полтавська державна аграрна академія тісно співпрацює при підготовці 
фахівців з різних галузей знань. Зазначений фокус освітньо-професійної 
програми є важливим саме для Полтавського регіону та напередодні 
відкриття ринку землі в Україні. Освітньо-професійна програма базується на 
загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, 
має прикладний характер; структура програми передбачає динамічне, 
інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний 
підхід до здійснення діяльності в правовій сфері та реалізує це через 
навчання та практичну підготовку. Дисципліни, включені в програму, 
орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша 
професійна та наукова кар’єра здобувана вищої освіти.

Зміст освітньо-професійної програми враховує тенденції розвитку 
сучасної юридичної науки і практики та відповідає запитам користувачів 
юридичних послуг щодо підготовки фахівців, здатних надати якісну 
юридичну допомогу.

Рецензована освітньо-професійна програма належним чином



структурована, а за змістом відповідає основним вимогам державного 
стандарту за спеціальністю 081 Право, що дасть змогу сформувати необхідні 
компетентності та досягти запланованих програмних результатів навчання.

Враховуючи викладене освітня програма може бути рекомендована до 
впровадження у навчальний процес Полтавської державної аграрної академії.
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