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Тому не в інтересах суспільства ущемляти непрофільні вузи,
які полегшують реалізацію конституційного права громадян на
освіту, задовольняючи наявний попит. Держава повинна лише
забезпечувати рівні можливості всім навчальним вузам, незалеж-
но від їх правової форми.
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ЮРИДИЧНА ОСВІТА У НЕПРОФІЛЬНИХ ВНЗ:
ЧИ МАЄ МІСЦЕ БУТИ?

На сучасному етапі розвитку юридичної освіти в Україні, по-
стає питання про доцільність існування та подальшого створення
факультетів для підготовки правників. За даними видання «Юри-
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дичний вісник України», наразі більше 190 вузів різних форм
власності здійснюють підготовку юристів, що фактично призво-
дить до перенасичення ринку кадрами.

Безумовно, на юристів покладається велике соціальне наван-
таження, проте лише кваліфікований юрист зможе правильно до-
нести думку, зробити правильний аналіз ситуації та допомогти в
ній розібратись.

Відповідно до основних принципів ООН щодо суспільної ролі і
місця правника визначено, що юрист — це відкрита та доступна для
клієнта особа, що на засадах здобутої кваліфікації та дотримання
високих стандартів моральності та професійної етики здійснює
свою діяльність із захисту прав і законних інтересів клієнта з ураху-
ванням публічного порядку держави. Звідси основними завданням
вищої юридичної освіти є надання належної професійної кваліфіка-
ції (знання правового порядку держави та вміння застосовувати за-
конодавство при вирішенні справ) у поєднані із вихованням профе-
сійних ідеалів і поваги до морального обов’язку, прав і свобод
людини, а також постійне підвищення професійних навичок юрис-
тів, підвищення гарантованості індивідуальних та колективних прав
людини відповідно до Рекомендацій Ради Європи щодо свободи
здійснення юридичної професії [4; 1].

Вищу юридичну освіту в Україні (далі — ВЮО) слід роз-
глядати як певний рівень фахової освіти, а також як безперер-
вний процес спеціалізованого теоретичного та практичного на-
вчання, що здійснюється у вищих навчальних закладах, у яких
зосереджений висококваліфікований науковий і науково-
педагогічний персонал, забезпечується поєднання навчального
процесу з науково-практичною діяльністю, та готуються ком-
петентні кадри у галузі права відповідно до стандартів вищої
освіти. Основне завдання ВЮО — підготовка кваліфікованих
фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспі-
льстві верховенства права та правової свідомості й правової
культури громадян.

Відповідно до Концепції розвитку сучасної юридичної освіти
в Україні, основними проблемами розвитку ВЮО на сучасному
етапі є:

• недосконалість системи ВЮО, що має забезпечувати її ви-
соку якість, через значне збільшення кількості ВНЗ різних форм
власності, в яких готують фахівців-юристів, та здійснення підго-
товки фахівців-юристів у непрофільних ВНЗ;
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• відсутність галузевих стандартів підготовки бакалаврів пра-
ва та магістрів права;

• недосконалість навчального та навчально-методичного за-
безпечення (значна частка неюридичних дисциплін, неефектив-
ність організації практик і змісту їх професійного наповнення, а
також державної підсумкової атестації) тощо [4; 1].

Проте необхідно зупинитись на першому пункті, зокрема на
проблемі питання здійснення підготовки фахівців-юристів у не-
профільних вузах.

На наше особисте переконання, дане твердження не повинно
відноситись до абсолютно всіх непрофільних вузів, оскільки це
означало б, що у всіх непрофільних ВУЗах готують некваліфіко-
ваних кадрів.

Звернувшись до рейтингу, розміщеному на сайті
http://bestuniversities.com.ua/ua/vectorpolls?vector=61&city=&year
та проекту КОМПАС-2013 [5; 1], ми можемо побачити, що дано-
му рейтингу за напрямами підготовки «юриспруденція» в топ-10
знаходяться 5 ВУЗів, що не є профільними за відповідним на-
прямом. Так, не можна не погодитись з тим, що зараз забагато
юристів і просто не вистачає робочих місць для всіх. Але давайте
не будемо забувати і про те, що юрист є дуже специфічною про-
фесією та потребує знань у різних сферах науки та культури.

Концепція вказує на те, що має місце багато непрофільних ди-
сциплін, що перешкоджають суті викладання правових дисцип-
лін. Тобто, не вдаючись до подробиць, такими непрофільними
дисиплінами можна назвати культурологію, загальну психологію,
цивільну оборону, економіку і так далі. На наше переконання,
подібні дисципліни є необхідними та обовязковими, оскільки
значно приємніше спілкуватись з освідченим, чемним, обізнаним
професіоналом, який зможе знайти підхід до будь-якої людини з
будь-яким характером. Ерудованість завжди буде в моді. Це точ-
ка зору споживача юридичних послуг. З точки зору самого юрис-
та, такі дисципліни також є необхідними. Як допомагає Основа
психології, коли перед собою бачиш або розлюченого, або інди-
ферентного клієнта, до кожного з яких має бути знайдено окре-
мий підхід для максимальної продуктивності подальшої сумісної
праці [1; 3].

Важливим, на нашу думку, є той важливий факт, що юрис-
пруденція не може окремо існувати в професійній діяльності.
Чому? Тому що юрист, прийшовши на роботу, починає вивчати
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ту сферу, в якій він буде застосовувати свої професійні знання.
Тому, на прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана, можна сказати,
що непрофільні ВУЗи дають одразу направленість у певну сферу
діяльності. В серйозних юридичних компаніях працюють юрис-
ти, які, наприклад, один займається лише правовими питаннями,
що виникають у страховій діяльності, інший лише в сфері захис-
ту інтелектуальної власності і т.д. Не можна бути спеціалістом у
всіх сферах права. Тому орієнованість на конкретну сферу в
юридичній діяльності є позитивним моментом [3; 2].

Також, відповіднодо Концепції, хочемо висловити свою думку
щодо зовнішнього незалежного оцінювання, на основі котрого
наразі абітурієнти вступають до вузів. Працюючи у приймальній
комісії, я зустрів не поодинокі випадки, коли абітурієнт подає
документи на 3 допустимі напрямки підготовки, зокрема Компю-
терні технології, економіка підприємства та юриспруденція!!!
Три координально різні напрями знань. Часто студенти керують-
ся бажанням просто кудись вступити, а там вже якось вивчитись.
Чи є це правильним?! Ні, на мою думку, оскільки мають бути пе-
вні вподобання, які складаються на основі шкільних років. У
свою чергу, у школах повинні культивувати професійну підгото-
вку, починаючи з 9 класу. Визначившись з напрямом, повинні
складати профільні іспити. Чому немає дисципліни «Правознавс-
тво» у ЗНО при вступі на юридичний факультет?! Профільною
дисципліною є Історія України, але чи історію прийшли вчити
майбутні юристи. Так, необхідно знати історію становлення пра-
ва як нашої країни, так і в світі, але ази правознавства повинні
знати майбутні фахівці, як науковці, так і практики.

До речі, повертаючись до освіти у непрофільних вузах. Хоча
наступна моя думка стосується і профільних вузів також. Що
зможе зробити із студента-правника квалфікованого юриста,
більш-менш підготовленого до суворих реалій сучасної юрис-
пруденції?! Безумовно, знання теорії необхідне. Проте лише
практичний досвід дозволить орієнуватись у юридичній діяльно-
сті. В свій час Йоган фон Гете писав: «Теорія, мій друг, суха, а
дерево життя вічно зеленіє». Теорія та практика завжди мають
йти пліч-о пліч і доповнювати один одного. Тому необхідним є
культивування проведення лекцій із залученням спеціалістів-
практиків, юристів з багатим практичним досвідом для прове-
дення не тільки лекції, але й обовязковою дискусією, адже у спо-
рі народжується істина [2; 1].
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Також необхідним є проведення тренінгів, проведення ситуа-
ційних семінарів-судових засідань або, наприклад, імітація пере-
говорів за участю заінтересованих сторін і юристів з приводу
укладення господарського договору, визначити роль юристів у
таких переговорах, їх функції. Студенти повинні зрозуміти своє
значення в таких ситуаціях. Необхідно навчити майбутніх спеці-
алістів складенню та аналізу договорів, написанню процесуаль-
них документів, формувати навички ведення переговорів, медіа-
ції, яка ще не широко застосовується, проте, на моє переконання,
скоро стане поширеним способом вирішення того чи того спору.
Тобто юриста потрібно готувати в рамках певної секції, але в якій
майбутній юрист буде знати всі тонкощі правового регулювання.
Власне це визначено у Концепції розвитку вищої юридичної
освіти.

Враховуючи викладене та беручи до прикладу профільний вуз
«Юридичну академію ім. Ярослава Мудрого» та непрофільний
юридичний вуз «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», на основі особливо останнього абзацу,
можемо сказати, що подібні методи запроваджені як в академії,
так і на юридичному факультеті КНЕУ імені Вадима Гетьмана. То
чи важливим є критерій профільності вузу?! Головне-
кваліфікована підготовка та практичний досвід, який має місце як
у профільних вузах, так і в непрофільних. А можливість підготов-
ки юриста в певній конкретній сфері, а не загально, на моє особис-
те переконання, дає великий плюс непрофільним ВУЗам.
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ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
У НЕПРОФІЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В останнє десятиріччя сфера юридичної освіти знаходиться
під пильною увагою органів державної влади. Йдеться про під-
вищенні якості юридичної освіти, про боротьбу з корупцією, про
нездатність юридичних факультетів непрофільних вузів готувати
юристів гідної якості. Тому мова йде про системне скорочення
кількості місць у ВНЗ. В Україні понад 200 ВНЗ готують юрис-
тів, для прикладу, в Німеччині — 44. Під прицілом у першу чергу
потрапляють недержавні вузи і юридичні факультети непрофіль-
них вузів. З недержавними вузами, які готують юристів, усе
більш-менш зрозуміло. Вони отримали державну акредита-
цію,ліцензійний обсяг і шукають усіх бажаючих отримати юри-
дичну освіту. При чому якість наданих освітніх послуг може бути
досить високою, а от рівень знань студентів нижче середнього.
Студент у такому вузі вчиться доти, доки платить за навчання,
хоча, безперечно, є й досить успішні в навчанні студенти.

Але ж як бути з непрофільними державними вузами? Тут уже
є певна кількість бюджетних місць і держава не хоче витрачати
кошти для підготовки майбутніх юристів неналежної професійної
кваліфікації. Держава здійснює діагностику рівня вищої освіти за
допомогою вимірів значень показників якості освіти, що набула
особа, та визначення ступеня їх відповідності значенням, встано-
вленим Державним стандартом вищої освіти. У світі і, частково в
Україні, сформовано загальні стандарти юридичних професій
(правила поведінки, етики суддів, прокурорів, адвокатів, юристів-
держслужбовців). Стандарти «бакалавр права» та «магістр пра-
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