


РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-професійну програму «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право», підготовлену кафедрою права Івано- 

Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету

В умовах сьогодення питання якісного кадрового забезпечення суспільно- 
політичних та соціально-економічних сфер життєдіяльності У країни стало одним із 
пріоритетних завдань державної політики. Необхідність докорінного поліпшення якості 
кадрового потенціалу, забезпечення його ефективного професійного розвитку зумовлена 
потребою у висококваліфікованих кадрах, ерудованих, компетентних управлінцях з 
інноваційним мисленням, здатних до відповідального ухвалення управлінських рішень. 
Забезпечення держави висококваліфікованими спеціалістами -  складний неперервний 
процес, що передбачає вдосконалення державної кадрової політики, спрямованої на 
послідовне здійснення низки науково-дослідних, організаційно-управлінських, політичних 
та законодавчих дій.

Освітньо-професійну програму за спеціальністю 081 «Право» спрямовано на 
засвоєння фахівцями таких навичок: здатність розв'язувати складні спеціалізовані 
завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, 
а також меж правового регулювання різних суспільних відносин; здатність формувати та 
демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

Запропонована кафедрою права Івано-Франківського коледжу Львівського 
національного аграрного університету освітньо-професійна програма «Право» дозволяє 
забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку бакалаврів, здатних вирішувати 
практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері права.

Рецензована освітньо-професійна програма має всі необхідні структурні та 
змістовні складові, та сучасні вимоги до випускників спеціальності 081 «Право» галузі 
знань 08 «Право» та може бути рекомендованою до практичного використання.
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В умовах сьогодення питання якісного кадрового забезпечення суспільно-політичних та 
соціально-економічних сфер життєдіяльності України стало одним із пріоритетних завдань 
державної політики. Необхідність докорінного поліпшення якості кадрового потенціалу, 
забезпечення його ефективного професійного розвитку зумовлена потребою у 
висококваліфікованих кадрах, ерудованих, компетентних управлінцях з інноваційним мисленням, 
здатних до відповідального ухвалення управлінських рішень. Забезпечення держави 
висококваліфікованими спеціалістами -  складний неперервний процес, що передбачає 
вдосконалення державної кадрової політики, спрямованої на послідовне здійснення низки науково- 
дослідних, організаційно-управлінських, політичних та законодавчих дій.

Освітньо-професійну програму за спеціальністю 081 «Право» спрямовано на засвоєння 
фахівцями таких навичок: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з 
розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин ; здатність працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; здатність формувати та 
демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
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аграрного університету освітньо-професійна програма «Право» дозволяє забезпечити сучасну та 
якісну фахову підготовку бакалаврів, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 
спеціалізовані задачі у сфері права. Рецензована освітньо-професійна програма має всі необхідні 
структурні та змістовні складові, та сучасні вимоги до випускників спеціальності 081 «Право» 
галузі знань 08 «Право» та може бути рекомендованою для практичного використання.
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