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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЮРИСТІВ  

У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 

Статтю присвячено сучасним проблемам реформування юридичної 
освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу. У 
статті розглянуто вплив Болонського процесу на професійну під-
готовку юристів в Україні з метою підвищення її якості та ефекти-
вності. Визначено шляхи вдосконалення професійної підготовки 
юристів.  
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The article is devoted to the modern problems of education reforming in 
the context of the European processes of the Bologna process. The article 
considers the effect of Bologna Process on the professional training of 
lawyers in Ukraine aimed at improvement of it quality and effectiveness. 
The ways of improvement of the professional education of lawyers are 
defined.  
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Постановка проблеми. На сучасному eтапі розвитку суспіль-

ства освіта, зокрема вища, стає найважливішим eлeмeнтом соціа-
льної сфeри дeржави, що забeзпeчує стійкe eкономічнe зростан-
ня, соціальну стабільність і національну бeзпeку дeржави. Рівeнь 
освітньої підготовки насeлeння є одним із показників, який хара-
ктeризує конкурeнтоспроможність країни.  

Входження України до Болонського процесу потребує змін у 
системі вищої освіти України з метою гармонізації національного 
освітнього законодавства. Підготовка конкурентоспроможних 
кваліфікованих кадрів вимагає модернізації освіти на основі між-
народних та європейських стандартів професійної підготовки.  

Аналіз останніх наукових досліджень. Огляд наукових 
праць з проблем функціонування сфери вищої освіти в Україні в 
контексті Болонського процесу свідчить про те, що вітчизняні 
вчені дослідженню даної проблематики приділяють все більше 
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уваги. Інтерес до підготовки конкурентоспроможних кваліфіко-
ваних кадрів, зокрема юристів, а також наслідків впровадження 
Болонської декларації у систему вищої освіти України знайшов 
відображення у працях вітчизняних учених: О.Л. Копиленка,  
С. Бігуна, О.В. Ткачука, Д.В. Малькова, Р.Л. Ковальчук, П.Т. Гу-
сєвої, В. Журавського та інших вчених. 

Метою та завданням статті є дослідження особливостей 
професійної підготовки юристів після входження України до Бо-
лонського процесу, як засобу демократизації та інтеграції Украї-
ни в європейський освітній простір. 

Викладення основного матеріалу. Сьогодні в Європі відбу-
ваються інтеграційні процеси, які впливають на розвиток держав, 
управління, економіку, торгівлю, освіту, науку, суспільство в ці-
лому. Процеси глобалізації потребують створення європейського 
наукового та освітнього простору з метою конкурентоспромож-
ності європейської вищої освіти. 

Мета вищої освіти сьогодні — підготовка фахівців, здатних 
забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-техно-
логічного суспільства через новаторство у навчанні, вихованні та 
науково-методичній роботі. Сьогодні наголос все більше робить-
ся на якості освіти, універсальності підготовки випускників і йо-
го адаптованості до ринку праці, на особистісній орієнтованості 
навчального процесу, його інформатизації, визначальній важли-
вості освіти у забезпеченні сталого людського розвитку [9, с. 26].  

Важливе місце в системі освіти України займає юридична 
освіта, яка має забезпечити прогресивний розвиток держави, роз-
будову громадянського суспільства, закріплення демократичних 
прав і свобод людини і громадянина, розвиток ринкової економі-
ки [14, с. 298]. 

Юридична освіта посідає особливо важливе місце в системі 
освіти України, є пріоритетним напрямом кадрової політики 
держави. Це об’єктивно обумовлено її соціальною роллю та за-
вданням щодо формування кваліфікованого юридичного корпу-
су, що є умовою забезпечення прогресивного розвитку українсь-
кої державності, розбудови громадянського суспільства, утвер-
дження прав і свобод людини, створення соціально орієнтованої 
та конкурентної ринкової економіки [12, с. 54].  

Система вищої юридичної освіти в Україні на сьогодні набу-
ває нового змісту і змінюється відповідно до нових суспільних 
потреб (державно-правових, економічних, політичних, культур-
но-освітніх та ін.).  
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Відпoвіднo дo вимoг Зaгaльнoї деклapaції пpaв людини, 
Євpoпейськoї кoнвенції з пpaв людини, Лісaбoнськoї стpaтегії тa 
пpинципів Бoлoнськoгo пpoцесу, Нaціoнaльнoї стpaтегії poзвитку 
oсвіти в Укpaїні нa пеpіoд дo 2021 poку тa світoвих oсвітніх 
стaндapтів пoстaє нaдзвичaйнo відпoвідaльне зaвдaння щoдo 
фopмувaння нoвих кoнцепцій, дoктpин, підхoдів дo фaхoвoї під-
гoтoвки висoкoквaліфікoвaних спеціaлістів у гaлузі пpaвa, кoтpі 
пoвинні зaбезпечувaти pеaлізaцію кoнституційних пpaв, свoбoд і 
oбoв’язків гpoмaдян. 

Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: форму-
вання співдружності провідних європейських університетів під 
егідою документа, названого Великою хартією університетів 
(Magna Charta Universitatum), та об’єднання національних систем 
освіти і науки в європейський простір з єдиними вимогами, кри-
теріями і стандартами. Головна мета цього процесу — консоліда-
ція зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн 
Європи для істотного підвищення конкурентоспроможності єв-
ропейської системи науки і вищої освіти у світовому вимірі (на-
приклад, протягом останніх 15–20 років вона значно поступаєть-
ся американській системі), а також для підвищення ролі цієї 
системи в суспільних перетвореннях [19].  

Варто зазначити, що метою Болонського процесу є формуван-
ня єдиної системи вищої освіти в Європі. С. Бігун наголошує на 
тому, що здобутий «професійний» диплом дозволяє працевлаш-
туватися в будь-якому куточку Європи. Якість підготовки забез-
печують однакові стандарти [4, с. 8].  

Створенню відкритого європейського освітнього простору бу-
ли присвячені Сорбонська і Болонська декларації. Сорбонська 
декларація, яку 25 травня 1998 року підписали міністри утво-
рення чотирьох провідних країн ЄС (Франції, Німеччині, Італії, 
Великобританії), присвячена питанням гармонізації системи єв-
ропейської вищої освіти [18, с. 125].  

На базі загальних принципів Сорбонської декларації виробле-
на Болонська декларація, яку 19 червня 1999 р. підписали мініст-
ри освіти 29 європейських країн. Ця декларація вже містить про-
граму дій, які могли б сприяти необхідній конвергенції і більшій 
прозорості кваліфікаційних структур у Європі, створенню кінець 
кінцем єдиного європейського регіону вищої освіти. 

Болонською декларацією «Європейський простір у сфері ви-
щої освіти», підписаною 19 червня 1999 р., передбачено реаліза-
цію багатьох ідей і перетворень: формування єдиного, відкритого 
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європейського простору у сфері освіти, упровадження кредитних 
технологій на базі європейської системи трансферу кредитів, 
стимулювання мобільності і створення умов для вільного пересу-
вання студентів, викладачів, науковців у межах європейського 
регіону, прийняття системи освітньо-кваліфікаційних рівнів, яка 
складається з двох циклів, спрощення процедури визнання квалі-
фікацій, що сприятиме працевлаштуванню випускників і студен-
тів на європейському ринку праці, розвитку європейської спів-
праці у сфері контролю за якістю вищої освіти та підсилення 
європейського виміру освіти [16, с. 9].  

Слід звернути увагу на те, що Болонський процес у нашій 
державі офіційно розпочався після приєднання України на Берге-
нській конференції 19 травня 2005 р. до Болонської декларації. У 
процес реформування освітньої системи за болонськими стандар-
тами Україна включилась раніше, прийнявши відповідну Про-
граму дій на 2004–2005 роки, затверджену наказом Міністерства 
освіти і науки України вiд 23 січня 2004 р. № 49 [12].  

У 2006 р. у м. Страсбурзі міністр освіти і науки України підт-
вердив зобов’язання, прийняті нашою країною, підписавши Під-
сумковий документ неформальної конференції міністрів освіти 
країн, які приєдналися до Болонського процесу.  

Учасники Болонської зустрічі прийняли на себе зобов’язання 
до 2010 р. забезпечити досягнення мети, пов’язаної з формуван-
ням загальноєвропейського простору вищої освіти [13, с. 420]. 
Зокрема, наказом Міністерства освіти і науки від 13.07.2007 р.  
№ 612 було затверджено План дій щодо забезпечення якості ви-
щої освіти України та її інтеграції в європейське та світове освіт-
нє співтовариство на період до 2010 р. 

Приєднaвшись дo Бoлoнськoгo прoцесу, Укрaїнa взялa нa себе 
зoбoв’язaння прoвoдити рoбoту з приведення якoсті нaціoнaльнoї 
oсвіти у відпoвідність дo єврoпейських стaндaртів. Чимaлa рoбo-
тa в цьoму нaпрямку в Укрaїні вже прoведенa. Кaбінетoм Мініст-
рів Укрaїни прийнятo Пoстaнoву від 31.12.2005 р. № 1312 «Прo 
невідклaдні зaхoди щoдo зaпрoвaдження зoвнішньoгo не залеж-
нoгo oцінювaння тa мoнітoрингу якoсті oсвіти», якoю зaтвер-
дженo Пoлoження прo Укрaїнський центр oцінювaння якoсті 
oсвіти (УЦOЯO). Пoчинaючи із 2008 рoку всі вступники зaрaхo-
вуються дo ВНЗ зa результaтaми зoвнішньoгo тестувaння. 

З метoю пoдaльшoгo рoзвитку нaціoнaльнoї системи oсвіти, 
зaбезпечення якoсті вищoї o№ 612 світи тa її інтегрaції в єв-
рoпейське і світoве oсвітнє співтoвaриствo нaкaзoм Міністрa 
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oсвіти і нaуки Укрaїни від 13.07.2007 р. було зaтвердженo «Плaн 
дій щoдo зaбезпечення якoсті вищoї oсвіти Укрaїни тa її інтег-
рaції в єврoпейське і світoве oсвітнє співтoвaриствo нa періoд дo 
2010 рoку». 

4 березня 2008 рoку в Брюсселі (Бельгія) Укрaїнa стaлa повно-
прaвним урядoвим членoм Єврoпейськoгo реєстру зaбезпечення 
якoсті (EQAR). Це стaлo вaжливим крoкoм Укрaїни в нaпрямі 
зaбезпечення єврoпейськoгo рівня якoсті вищoї oсвіти. 

Із мeтою практичної рeалізації положeнь Болонського процeсу 
Міністeрство освіти і науки України затвeрдило програму дій 
щодо рeалізації положeнь Болонської дeкларації в систeмі вищої 
освіти України. Однією з пeрeдумов входжeння України до єди-
ного європeйського та світового освітнього простору було запро-
ваджeння в систeму вищої освіти європeйської крeдитно-
трансфeрної та акумулюючої систeми (ECTS) [17, с. 123–124].  

Варто зазначити, що досконалість законодавчої бази у сфері 
юридичної освіти є першою необхідною умовою як формування 
та реалізації державної освітньої політики, так і забезпечення 
можливості функціонування системи вищої юридичної освіти. 
Важливим кроком у цьому аспекті стало прийняття Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII [1].  

Входження України до Болонського процесу вимагало внесен-
ня змін до національного законодавства з метою імплементації зо-
бов’язань країни відповідно до Болонської декларації. Проте, 
прийняття зазначених вище нормативно-правових актів направле-
них на вдосконалення системи підготовки юристів в умовах Боло-
нського процесу не вирішило проблем юридичної освіти. Однією з 
проблем вищої юридичної освіти є неузгодженість нормативно-
правових актів, які регулюють підготовку юристів.  

Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній 
простір Європи. Це вимагає вирішення відповідних завдань всіма 
ланками системи освіти. Реально оцінюючи сучасний стан юри-
дичної галузі, бачимо, що проблемою є невідповідність підготов-
ки юристів у вищих навчальних закладах (далі — ВНЗ) необхід-
ним професійним стандартам, державним і суспільним потребам. 

 Незважаючи на те, що в Україні освітню діяльність чітко рег-
ламентовано законодавством і впроваджено ефективний конт-
роль якості освітніх послуг, що надаються ВНЗ, у цій галузі ма-
ють місце такі правопорушення, як діяльність без ліцензії, відпо-
відних дозволів місцевих органів влади, неналежний рівень 
ресурсного (кадрового, матеріально-технічного, навчально-мето-
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дичного, інформаційного) забезпечення навчання з боку ВНЗ. 
Особливе занепокоєння викликає те, що останнім часом подібні 
правопорушення набувають системного характеру [12, с. 57].  

Щоб стати повноправним членом загальноєвропейського про-
стору вищої освіти та дослідницької діяльності, Україні необхід-
но спрямувати свої зусилля на приведення структури навчання в 
ВНЗ у відповідність до європейських вимог і зосередити значну 
увагу на підвищенні якості освіти, яка є одним із основних поло-
жень Болонської декларації [3].  

Якісна освіта розглядається в наш час як один із основних ін-
дикаторів якості життя, інструмент соціальної та культурної зла-
годи й економічного зростання [11]. Якість освіти є багатогран-
ним поняттям, різні аспекти якого відображено у філософських, 
педагогічних, соціальних, економічних працях.  

У Всесвітній декларації, прийнятій на Міжнародній конфере-
нції з вищої освіти в листопаді 1998 р., вказано, що якість вищої 
освіти — це багатовимірне поняття, яке охоплює всі аспекти дія-
льності вищого навчального закладу: навчальні та академічні 
програми, навчальну і дослідницьку роботу, професорсько-викла-
дацький склад і студентів, навчальну базу і ресурси [8].  

Більшість сучасних фахівців схиляється до думки, що якість 
освіти — це наявність певних системно-соціальних якостей і ха-
рактеристик, які визначають відповідність системи освіти 
прийнятим вимогам, соціальним нормам, державним освітнім 
стандартам. Системою якості фахівці вважають сукупність орга-
нізаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних 
для здійснення управління якістю [10, с. 126].  

Можна стверджувати, що підвищення якості освіти — це інте-
грований показник, який полягає в скоординованій діяльності ко-
лективу навчального закладу щодо якості освіти. Її метою є за-
безпечення зосередженості всіх ресурсів ВНЗ на потребах 
людини, яка навчається [15, с. 8].  

У Болонській декларації дається загальний перелік заходів, які 
повинні вжити навчальні заклади України для підвищення якості 
освіти. Це — проведення інноваційних змін технологій навчаль-
ного процесу, зокрема застосування модульно-рейтингових, дис-
танційних систем; підвищення ролі самостійної роботи студента, 
створення індивідуальних програм; зміцнення матеріально-
фінансової бази освіти тощо. 

Моніторинг якості освіти має бути повним, постійним, прозорим, 
об’єктивним; якість і акредитація, які міцно пов’язані між собою, ви-
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сувають перед нашою системою ліцензування й акредитації нові за-
вдання щодо використання європейських стандартів якості; конт-
роль якості повинен зосередитися не тільки на контролі навчального 
процесу, кадрів, науково-методичного за без-печення, матеріальної 
бази тощо, а, в першу чергу, на контролі знань студентів і особливо 
випускників, визначаючи їхню компетентність і спроможність задо-
вольняти вимоги ринку праці; акредитуватися мають не тільки нав-
чальні заклади і спеціальності, але й окремі освітні програми; окрім 
внутрішньої оцінки якості неминуча зовнішня оцінка, яку підтримує 
ENQA і яка надає можливість оцінювати навчальні програми за ме-
жами своєї країни за загальними критеріями [7, с. 31].  

Важливим важелем для пiдвищення якoстi пiдгoтoвки висoкo-
квалiфiкoваних фахiвцiв служить також упpавлiння. Вoнo ґpун-
тується на кoнтpoлi за дoтpиманням деpжавних вимoг i забезпе-
чується пpoцедуpами лiцензування, атестацiї та акpедитацiї ВНЗ. 

В умовах реформування системи освіти в Україні, її інтеграції 
до єдиного європейського освітнього простору підвищуються 
вимоги до функціонування органів управління освітою, тобто ви-
никає також необхідність у вдосконаленні правових засад діяль-
ності цих органів [6, с. 23].  

У Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держа-
ва», передбачалося реформування системи освіти шляхом вдос-
коналення управління освітою, підвищення якості й конкуренто-
спроможності освіти, забезпечення доступності освіти, підвищен-
ня ефективності її фінансування.  

Слід звернути увагу на те, що гарантування якості вищої осві-
ти на рівні держави досягається як через розробку нормативно-
правових, організаційних, науково-методичних та інших докуме-
нтів, що регламентують систему державного контролю якості 
освіти, так і через оптимізацію мережі ВНЗ та їх діяльності. Се-
ред нормативних документів, спрямованих на забезпечення якос-
ті освіти, варто виокремити Постанову Кабінету Міністрів Украї-
ни від 31.12.2005 р. № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запро-
вадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 
якості освіти» [2], наказ Міністерства освіти і науки України від 
13.07.2007 р. № 612 «Про затвердження Плану дій щодо забезпе-
чення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і 
світове освітнє співтовариство на період до 2010 року», Указ 
Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення 
якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 року № 244. 
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 Як уже зазначалося, основним завданням Болонського проце-
су є створення Європейського простору вищої освіти. Проте оче-
видно, що європейський простір вищої юридичної освіти стане 
реальністю тільки тоді, коли паралельно з ним буде створений 
європейський простір професійної юридичної практики. 

Наприклад, деякі директиви Європейського Союзу вже регу-
люють взаємне визнання дипломів про вищу освіту і вільне пра-
цевлаштування європейських юристів. Тому, мабуть, на сьогодні 
є найдоцільнішим подальша спрямованість на гармонізацію мі-
німальних стандартів академічної і професійної підготовки май-
бутніх юристів. Це дозволить уникнути розбіжностей, що викли-
кані різними вимогами до юридичної освіти в окремих країнах і 
різною тривалістю курсів навчання. Надання можливості одержа-
ти ступінь бакалавра після трьох-чотирьох років навчання — од-
на з рекомендацій Болонської декларації, що вплине на юридич-
ну освіту найбільшою мірою. Така можливість існує у Велико-
британії, Ірландії, Франції та інших європейських країнах [5].  

Отже, попри всю важливість і значимість ролі юриста в сучас-
ному суспільстві, на даний момент в Україні фактично відсутня 
чітка цілеспрямована державна політика в сфері реформування 
вищої юридичної освіти, приведення її у відповідність до вимог 
сучасності та положень Болонської декларації. 

Слід звернути увагу на те, що Концепція Державної програми 
розвитку освіти на 2006–2010 роки визначала найзагальніші на-
прямки реформування всіх ланок освітньої системи і не приділя-
ла окремої уваги вищій юридичній освіті. Остання ж загальноде-
ржавна програма розвитку саме вищої юридичної освіти була 
затверджена Кабінетом Міністрів України у 2001 році і визначала 
основні напрямки реформування на період до 2005 року, після 
цього жоден концептуальний документ щодо реформування 
юридичної освіти в Україні розроблений не був. Дана програма 
не була досконалою за своїм змістом, однак принаймні система-
тизувала державну політику в галузі юридичної освіти. 

Докорінно змінити сутність вищої юридичної освіти в Україні, 
на нашу думку, можна лише шляхом послідовного цілеспрямова-
ного впровадження інноваційної моделі освіти, і саме ця ідея має 
лягти в основу нової концепції розвитку юридичної освіти на 
найближчі роки. Основними заходами щодо впровадження інно-
ваційної моделі освіти, що можуть бути включені в склад конце-
пції, є: перегляд змісту навчальних планів; впровадження іннова-
ційної системи навчання безпосередньо від першого дня навчан-
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ня студента у ВНЗ, оскільки інакше студенти ніколи не стануть 
готовими до впровадження змін, до самостійного і свідомого ста-
влення до своєї освіти; перегляд програм навчальних дисциплін, 
побудова їх на основі інтерактивних методів викладання; підтри-
мка тих викладачів, які успішно застосовують інтерактивні, інно-
ваційні методики в навчанні і успішно формують активний підхід 
студентів до навчання; запровадження системи постійного під-
вищення кваліфікації, вдосконалення навчальних методик для 
викладачів та інші заходи. 

Державна концепція розвитку вищої юридичної освіти Украї-
ни має бути розроблена на підставі об’єктивних, науково-обґрун-
тованих даних, з урахуванням досвіду реформування закордон-
них країн. Особливо слід наголосити, що основною метою Кон-
цепції, на нашу думку, має стати саме змістовне реформування 
юридичної освіти, реформування її внутрішнього наповнення, а в 
основу Концепції має бути покладена ідея переходу від підтри-
муючої до інноваційної моделі вищої юридичної освіти, як єди-
ного способу змінити якість та зміст юридичної освіти. 

Висновки. Отже, одним зi стpaтегiчних нaпpямiв pозбудови 
вищої школи Укpaїни є її iнтегpaцiя (зi збеpеженням нaцiонaльної 
сутностi) в євpопейський i свiтовий пpостip. Це питaння aктуa-
лiзується у зв’язку зi вступом Укpaїни до Болонського пpоцесу i 
пошукaми досконaлішої моделi вищої освiти, зокpемa юpидичної. 
В умовaх конкуpенцiї численних ВНЗ, якi готують юpистiв, цi 
пpоблеми є вкpaй вaжливими. Aдже появa бaгaтьох вapiaнтiв 
юpидичної пiдготовки вимaгaє вiд кожного ВНЗ юpидичного 
пpофiлю виpiшення пpоблем пошуку влaсного, нa piвнi сучaсних 
свiтових вимог, шляху подaльшого pозвитку. 
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