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ОСОБЛИВОСТІ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВОЗНАВСТВО»

У НЕПРОФІЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Вища освіта в галузі права є потужною соціальною силою в
розбудові України як незалежної, демократичної і правової дер-
жави. Юридична освіта є однією з найпопулярніших, незважаючи
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на те, що нерідко доводиться чути про надлишок юристів на віт-
чизняному ринку праці. Це пояснюється тим, що потреба у ква-
ліфікованих, а не лише дипломованих фахівцях цієї професії за-
лишається високою. На жаль, основною проблемою системи
вітчизняної вищої юридичної освіти є не надмірний випуск юри-
стів, а наявність занадто великого відсотку слабко підготовлених
фахівців, які отримують диплом правознавця державного зразка.
Це стосується як освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», так
і освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Ситуацію, що скла-
лася, зокрема, можна пояснити тим, що за період дії Закону
України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III пе-
редбачені ним вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої
освіти так і не були розроблені. Приєднавшись до Болонського
процесу, Україна була зобов’язана запровадити його стандарти,
зокрема, ступеневу підготовку з реальним розмежуванням рівнів
бакалавра та магістра, що передбачало затвердження державних
стандартів вищої юридичної освіти та нормативне визначення
переліку професій і посад, які відповідають цим освітньо-
кваліфікаційним рівням. Усе це, своєю чергою, дозволило б дер-
жаві щорічно замовляти чітко визначену кількість бакалаврів і
магістрів, у тому числі з права, зважаючи на те, що професійне
призначення бакалаврів і магістрів є принципово різним.

За класифікацією, прийнятою згідно з Болонською системою,
бакалавр отримує комплекс базових знань, а магістр — це носій
спеціальних, спеціалізованих знань, спрямованих на той вид діяль-
ності, яким він буде займатись у подальшому. Відповідно до ст. 8
Закону України «Про вищу освіту» магістр — це освітньо-
кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту,
спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних
завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рів-
ня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у
певному виді економічної діяльності. Отже, виходячи з визна-
чення освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», наведеного у
ст. 8 Закону України «Про вищу освіту», особа, яка отримала ди-
плом магістра, повинна мати (здобути) спеціальні вміння та
знання, достатні для виконання професійних завдань інновацій-
ного характеру певного рівня професійної діяльності. Зазначимо,
що згідно зі ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність»
від 4 липня 2002 р. № 40-IV інновації — це новостворені (засто-
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совані) і/або вдосконалені конкурентоспроможні технології, про-
дукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення ви-
робничого, адміністративного, комерційного або іншого характе-
ру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і/або
соціальної сфери. Тобто випускник магістратури, виконуючи
професійні завдання інноваційного характеру, повинен створю-
вати інновації і власне бути винахідником.

Щодо реалізації в практичній діяльності магістра вищезазна-
ченого виникають певні сумніви. Тому вважаємо, що законода-
вець мав би сконцентрувати увагу у визначенні поняття «ма-
гістр» на діяльності, спрямованій не на розробку, а на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень
і розробок, що виходить з тлумачення поняття «інноваційна дія-
льність», наведеного у Законі України «Про інноваційну діяль-
ність» (ст. 1). У такому разі в нормативному визначенні освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» мало б бути зазначено: «... для
виконання професійних завдань, пов’язаних з інноваційною діяль-
ністю певного професійного спрямування». До того ж, у законо-
давчому визначенні сфера діяльності магістра звужується до ви-
конання завдань та обов’язків «у певному виді економічної дія-
льності», однак навряд чи до неї можна віднести діяльність,
наприклад, магістрів військових, правоохоронних органів, органів
правосуддя тощо. Отже, визначення освітньо-кваліфікаційного рі-
вня «магістр» у Законі України «Про вищу освіту» не враховує
особливостей сфер реалізації знань випускників магістратури за
різними спеціальностями, що має бути обов’язково виправленим
у найближчому майбутньому.

Як відомо, запровадження у другій половині 90-х років XX ст.
у вітчизняній системі вищої освіти програм магістерської підго-
товки швидше мало демонстраційний, ніж змістовний характер.
Ці програми майже не відрізнялись від програм підготовки спеці-
алістів, не мали реальної наукової спрямованості, не були належ-
ним чином забезпечені викладацьким складом і дослідницьким
обладнанням. Упродовж наступних років вітчизняна модель ма-
гістерської підготовки не набула відповідності сучасним моделям
магістратури розвинутих країн. Всупереч офіційним заявам ви-
щих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та законодав-
ству про вищу освіту практична відмінність між спеціалістами та
магістрами, у тому числі спеціалістами-юристами та магістрами-
юристами, у більшості випадків є відсутньою. Цикл магістерської
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підготовки залишається коротким (як правило, складає один рік),
що не дає можливості забезпечити належний зміст та якість під-
готовки. Магістерські програми недостатньо орієнтовані на про-
ведення наукових досліджень і міждисциплінарний характер су-
часного наукового пошуку. Магістратура переважно спрямована
на підготовку наукових і викладацьких кадрів, у той час як світо-
ва практика переконливо доводить необхідність використання
цих програм як школи підготовки лідерів для професійної та біз-
несової діяльності.

Незважаючи на вищесказане, популярність магістратури, зок-
рема, за спеціальністю «Правознавство», в Україні постійно зрос-
тає. Однією з причин цього є те, що студенти розглядають магіс-
терський ступінь як фактор, що гарантує успіх та кар’єрне
просування, а роботодавці роблять свій вибір на користь магіст-
рів як більш кваліфікованих і компетентних фахівців. Дійсно, ма-
гістерська підготовка суттєво відрізняється від бакалаврату, вона
є більш індивідуалізованою, передбачає не лише синтез і поглиб-
лення раніше отриманих знань, але й можливість реалізувати ін-
дивідуальну освітньо-наукову програму, під час якої розкрива-
ються креативні і когнітивні здібності магістранта. Розвиток
особистості майбутнього магістранта характеризується станов-
ленням професійної спрямованості, формуванням почуття
обов’язку і відповідальності за успіх за обраним фахом, прагнен-
ням досягти високих результатів у галузі своєї майбутньої про-
фесійної діяльності, спрямованістю на формування найголовні-
ших професійних якостей, готовністю до майбутньої практичної
діяльності. Рівень підготовки магістра забезпечується набором
обов’язкових фундаментальних (нормативних) дисциплін і дис-
циплін спеціалізації з використанням прогресивних технологій
навчання та контролю знань. Навчальний процес на освітньо-
кваліфікаційному рівні «магістр» передбачає набуття глибоких
теоретичних знань і широких практичних умінь та навичок.

Сьогодні юридична освіта в Україні є досить складним і бага-
тогранним явищем, це стосується і освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «магістр». Тому не дивно, що юридичні факультети непрофі-
льних вищих навчальних закладів на відміну від класичних уні-
верситетів і юридичних вищих навчальних закладів сформували
власний сектор на ринку освітніх послуг і пропонують студентам
різноманітні магістерські програми, які досить часто мають вузь-
ко спеціалізоване спрямування — розраховані на підготовку фа-
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хівців для певних сфер національної економіки або суспільного
життя — агропромислового сектора, транспорту, сфери фінансів,
міжнародної економічної діяльності, судової системи тощо.

Так, у Національному університеті біоресурсів і природоко-
ристування України йде підготовка магістрів за спеціальністю
«Правознавство» за магістерською програмою виробничої спе-
ціалізації, яка має назву «Аграрне право», та магістерською
програмою дослідницької спеціалізації «Правове регулювання
аграрних відносин». Магістерська програма «Аграрне право»
створена з урахуванням стану та перспектив розвитку аграрної
науки в Україні та світі і передбачає підготовку фахівців, які
матимуть глибоку теоретичну базу з питань аграрного, земель-
ного, екологічного та природоресурсного права. Програма під-
готовки юристів аграрного спрямування забезпечує кадрами аг-
ропромисловий комплекс і соціальну сферу села. Рівень
підготовки та кваліфікація випускників надає їм можливість
працювати на посадах юрисконсультів у різних суб’єктах гос-
подарювання агропромислового комплексу, органах державної
влади, місцевого самоврядування, відповідних відділах та
управліннях, які наділені повноваженнями з питань реалізації
державної аграрної політики. Магістерська програма «Правове
регулювання аграрних відносин» дозволяє максимально охопи-
ти коло теоретичних і практичних питань, з якими найчастіше
стикаються спеціалісти у галузі аграрних правовідносин. Це
сприяє формуванню у студентів цілісної системи знань не тіль-
ки з дисциплін так званого «аграрного спрямування», а й тих
суміжних наук, що становлять підґрунтя для підготовки всебіч-
но розвинутого спеціаліста. Метою проходження практики сту-
дентами магістратури за даною програмою є набуття практич-
них навичок у галузі сільського господарства, сільсько-
господарського виробництва та природокористування. Підгото-
вка та кваліфікація випускників дослідницької спеціалізації на-
дає їм можливість працевлаштування у Міністерстві аграрної
політики та продовольства України, його територіальних під-
розділах, вищих навчальних закладах, наукових і науково-
дослідних установах на посадах наукових співробітників тощо.

У Національному транспортному університеті здійснюється
підготовка магістрів за спеціальністю «Правознавство» (спеціалі-
зація «Транспортне право») з урахуванням вимог прогнозованої
сфери професійної діяльності фахівця, а це робота на транспорті
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на посадах, щодо яких законодавством передбачено залучення
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста або магістра
права, а також в інших сферах економічного та суспільного жит-
тя. Як відомо, діяльність органів державної виконавчої влади, ор-
ганів транспорту пов’язана з розглядом юридичних справ, здійс-
ненням юридично значущих дій, а тому потребує фахівців
відповідної кваліфікації та спеціалізації. За спеціалізацією
«Транспортне право» здійснює підготовку магістрів права і
Юридичний інститут Національного авіаційного університету.
Крім зазначеної спеціалізації студентам пропонуються й інші
спеціалізації за спеціальністю «Правознавство», а саме: «Цивіль-
не та трудове право», «Господарське право», «Державне управ-
ління і державна служба», «Суд. Адвокатура. Прокуратура. Но-
таріат». Схоже спрямування обрав для себе юридичний
факультет Київської державної академії водного транспорту іме-
ні гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, який забезпечує
підготовку фахівців-юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» за спеціальністю «Правознавство» із спеціалізацій
«Цивільне право» та «Транспортне право».

Факультет менеджменту, економіки та права Київського наці-
онального торговельно-економічного університету в 1993 р. впер-
ше в Україні запровадив за спеціальністю «Правознавство» спе-
ціалізацію «Комерційне право». Крім того, цей університет здій-
снює випуск юристів за спеціалізаціями «Фінансове право» та
«Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності».
Київський університет ринкових відносин пропонує студентам у
магістратурі за спеціальністю «Правознавство» спеціалізацію
«Правове забезпечення підприємницької діяльності», а юридич-
ний факультет Приватного вищого навчального закладу «Євро-
пейський університет» — спеціалізацію «Правове забезпечення
безпеки господарювання». На юридичному факультеті Національ-
ного університету державної податкової служби України навчан-
ня здійснюється за спеціалізаціями та магістерськими програма-
ми: «Правове забезпечення фінансової діяльності держави»,
«Управління господарсько-правовою діяльністю», «Правове за-
безпечення діяльності органів прокуратури, адвокатури та суду»,
«Порівняльне та міжнародне фінансове право», «Нотаріальна ді-
яльність». А на юридичному факультеті Академії праці та соціаль-
них відносин Федерації профспілок України студенти навчаються
за спеціалізаціями «Трудове право», «Цивільне право», «Адміні-
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стрування в сфері публічних відносин», «Кримінальна юстиція та
правозахисна діяльність», «Теорія юриспруденції. Конституційне
право і процес», а також за спеціалізацією «Конституційне право.
Адміністративне право. Фінансове право».

Нерідко непрофільні вищі навчальні заклади пропонують й
універсальні за змістом магістерські програми за спеціальністю
«Правознавство» (наприклад, «Правове регулювання економі-
ки»), по завершенню навчання за якими випускник зможе реалі-
зувати здобуті у вищому навчальному закладі знання та навички
в більшості сфер соціально-економічного життя.

Яскравим прикладом реалізації як універсальної, так і спеціа-
лізованих магістерських програм за спеціальністю «Правознавст-
во» слугує юридичний факультет Державного вищого навчально-
го закладу «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана». На сьогодні освітянська місія юридич-
ного факультету Київського національного економічного універ-
ситету імені Вадима Гетьмана полягає у підготовці фахівців за
спеціальністю «Правознавство» за магістерськими програмами
«Правове регулювання економіки» (2002 р.), «Міжнародне еко-
номічне право» (2006 р.), «Господарське судочинство» (2009 р.)
та «Правове регулювання банківської діяльності» (2009 р.).

Магістерська програма «Правове регулювання економіки» є
першою в Україні програмою для студентів магістерського рівня
підготовки за спеціальністю «Правознавство», яка була відкрита
на юридичному факультеті Київського національного економіч-
ного університету імені Вадима Гетьмана у 2002 р. в результаті
плідної співпраці факультету з провідними західноєвропейськи-
ми вищими навчальними закладами у рамках програми Європей-
ської Комісії Європейського Союзу «TEMPUS-TACIS» (1999—
2002 рр.).  Спеціальна підготовка за даною магістерською програ-
мою передбачає вивчення студентами таких дисциплін, як «Пра-
вове регулювання фондового ринку», «Правове регулювання
страхової діяльності» та «Юридична відповідальність за право-
порушення у сфері економіки», що в подальшому надає їм мож-
ливість працювати на фондовому ринку або ринку страхових по-
слуг. Основні ж напрями професійної діяльності магістра права
за магістерською програмою «Правове регулювання економіки»
пов’язані з роботою службовця різних ланок органів державної
влади, місцевого самоврядування, правоохоронних, судових ор-
ганів, юрисконсульта підприємства (установи, організації), кон-
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сультанта з правових питань, викладача юридичних дисциплін,
наукового співробітника тощо.

У вересні 2006 р. на юридичному факультеті Київського наці-
онального економічного університету імені Вадима Гетьмана
вперше був здійснений набір студентів за магістерською програ-
мою «Міжнародне економічне право», створення якої стало завер-
шальним етапом реалізації чергового європейського проекту
«TEMPUS-TAСIS» за участю університетів Відня (Австрія), Неа-
поля (Італія), Ньюкасла (Велика Британія). Запровадження цієї
магістерської програми обумовлено необхідністю забезпечення
сфери міжнародної економічної діяльності висококваліфіковани-
ми фахівцями у галузі права, зорієнтованими на ведення справ у
міжнародних судах, справ фізичних та юридичних осіб у міжна-
родних організаціях, надання правової допомоги іноземним гро-
мадянам, складання відповідних правових документів, ведення
переговорів іноземними мовами, а, отже, потребою в юристах у
галузі міжнародного права з поглибленим знанням іноземної
юридичної мови та правової термінології. З метою досягнення за-
значеного результату студентам за магістерською програмою
«Міжнародне економічне право» пропонуються до вивчення се-
ред дисциплін спеціальної підготовки «Європейське контрактне
право», «Міжнародне інвестиційне право» та «Міжнародне митне
право».

Згодом, у 2009 р., враховуючи потреби сьогодення, юридич-
ний факультет Київського національного економічного універси-
тету імені Вадима Гетьмана розпочав підготовку магістрів за
програмами «Господарське судочинство» і «Правове регулюван-
ня банківської діяльності». Поява магістерської програми «Гос-
подарське судочинство» обумовлена вагомою роллю спеціалізо-
ваних господарських судів у судовій системі України, а, отже, і
фахівців, які мають забезпечувати їхню діяльність. Господарсь-
кий суд є тією гілкою судової влади, на яку покладено здійснення
правосуддя в господарських відносинах. Господарські суди, як
спеціалізована ланка судової системи України, покликані не ли-
ше розглядати справи у спорах з метою захисту прав та охороню-
ваних законом інтересів учасників господарських правовідносин,
а й сприяти зміцненню законності в господарських правовідно-
синах. Поглиблені знання щодо діяльності учасників господарсь-
кого судочинства та процесу студенти за даною магістерською
програмою отримують завдяки вивченню таких спеціальних дис-
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циплін, як «Актуальні проблеми господарського судочинства»,
«Процесуальні документи господарського судочинства» та
«Процесуальні аспекти процедури банкрутства». Таким чином,
випускники за магістерською програмою «Господарське судо-
чинство» є фахівцями з питань юридичного забезпечення діяль-
ності у сфері господарського судочинства і процесу, правотвор-
чої та іншої юридичної діяльності в зазначеній сфері.

Магістерська програма «Правове регулювання банківської ді-
яльності» також є надзвичайно важливою і перспективною, оскіль-
ки сьогодні відчувається нагальна потреба у кваліфікованих юри-
стах, які спеціалізуються на питаннях правового регулювання
відносин у сферах фінансової та банківської діяльності, здатних у
повсякденній практичній роботі у швидкозмінному середовищі
забезпечувати якісне юридичне супроводження функціонування
як відповідних фінансових установ, у першу чергу банків, так і
їхніх клієнтів — суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
Професійні компетенції випускників за магістерською програ-
мою «Правове регулювання банківської діяльності» формуються,
виходячи зі специфіки юридичної діяльності у фінансовій і бан-
ківській сферах, для цього навчальним планом за даною магіс-
терською програмою передбачено вивчення відповідних спеціа-
льних дисциплін — «Правове регулювання функціонування
банківської системи», «Правове регулювання валютних відно-
син» і «Правове регулювання контролю у фінансовій і банківсь-
кій сферах».

Загалом випускники-магістри юридичного факультету Київ-
ського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана здатні на високому фаховому рівні забезпечувати
юридичне супроводження не лише діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, а й працювати в органах державної влади, місцевого
самоврядування, правоохоронних, судових органах тощо. Це
неодноразово засвідчували щорічні рейтинги вищих навчальних
закладів «Компас», журналу «Деньги» та інші, які формуються
роботодавцями та випускниками. Згідно з їхніми даними юри-
дичний факультет Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана входить до п’ятірки кращих
вищих навчальних закладів (факультетів), які здійснюють під-
готовку юристів. Такий високий результат, зокрема, забезпечу-
ється завдяки фундаментальній практичній підготовці студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», яка проходить на
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кращих базах практики, серед яких варто відзначити, зокрема,
такі: Головне юридичне управління Верховної Ради України,
Центральну виборчу комісію України, Вищий господарський
суд України, Окружний адміністративний суд міста Києва, Ки-
ївський апеляційний адміністративний суд, Вищий спеціалізо-
ваний суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ,
Господарський суд міста Києва, Апеляційний суд міста Києва,
Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Міністерство  юс-
тиції України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, Міністерство фі-
нансів України, Міністерство соціальної політики України, Мі-
ністерство охорони здоров’я України, Національний банк
України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного
майна України, Пенсійний фонд України, Державну службу
України з питань регуляторної політики та розвитку підприєм-
ництва, Державну службу України з питань захисту персональ-
них даних, Київську міську раду, Редакцію газети Верховної
Ради України «Голос України», Українське національне інфор-
маційне агентство «Укрінформ», Національну акціонерну стра-
хову компанію «Оранта» та інші.

Відповідна фахова підготовка за тією чи іншою магістерською
програмою забезпечується також завдяки пропонуванню студен-
там тематики магістерських дипломних робіт, яка віддзеркалює
специфіку магістерської програми і органу державної влади або
місцевого самоврядування чи підприємства (установи, організа-
ції), що виступає базою переддипломної юридичної практики.
Така увага написанню магістерської дипломної роботи приділя-
ється через те, що остання є самостійним теоретико-прикладним
науковим дослідженням студента, що виконується ним на завер-
шальному етапі здобуття повної вищої освіти в університеті. Її
виконання є обов’язковою складовою навчального процесу на
магістерському рівні підготовки. На цій стадії навчання майбут-
ній професіонал готує наукову працю на основі теоретичного
осмислення певних державно-правових явищ, всебічного дослі-
дження та аналізу конкретної правової проблеми із застосуван-
ням сучасних методів наукового пізнання. Студент демонструє в
магістерській дипломній роботі загальний рівень фахової підго-
товки, свою здатність до виконання індивідуальних завдань на
творчому рівні та здійснення науково-дослідної роботи.
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Дипломна робота повинна засвідчити професійну зрілість ви-
пускника-магістра, виявити його загальнонаукову, загально-
теоретичну та спеціальну підготовку, уміння застосовувати здо-
буті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових і
практичних завдань і, відповідно, готовність до самостійної про-
фесійної діяльності. Магістерська дипломна робота є кваліфіка-
ційною роботою, на підставі якої Державна екзаменаційна комі-
сія приймає рішення про присвоєння кваліфікації «магістр права»
та видачу державного документа про здобутий освітньо-
кваліфікаційний рівень і повну вищу освіту. Результат виконання
магістерської дипломної роботи є одним з основних критеріїв для
оцінки якості реалізації завдань відповідної освітньо-професійної
програми.

Незважаючи на вищезазначений позитивний досвід Київсько-
го національного економічного університету імені Вадима Геть-
мана та інших непрофільних вищих навчальних закладів, які за-
безпечують підготовку правників, слід зазначити, що загалом у
більшості вітчизняних вищих навчальних закладів, у тому числі
непрофільних, при підготовці магістрів за спеціальністю «Право-
знавство» виникає низка проблем, серед яких найважливішими є
низький рівень практичної підготовки, слабкі взаємозв’язки з ро-
ботодавцями, і, як наслідок, — недостатній рівень працевлашто-
ваності випускників. Отже, в подальшому організація магістра-
тури вимагає не лише ґрунтовної фахової підготовки, яка дає
можливість реалізувати широкий спектр конкурентоспроможних
магістерських програм, а й активного залучення роботодавців до
формування і реалізації магістерських програм.

В Україні досі немає стандартів вищої освіти з підготовки фа-
хівців за спеціальністю «Правознавство». Вони неодноразово об-
говорювалися юридичною спільнотою, але, незважаючи на це, на
сьогодні загальнодержавні стандарти підготовки бакалавра та ма-
гістра права так і не визначені. Ця ситуація кожному вищому на-
вчальному закладу, який здійснює підготовку юристів, у тому
числі непрофільному, ускладнює організацію навчального проце-
су, оцінку якості вищої освіти, професійної підготовки випускни-
ків тощо. Все це, своєю чергою,  веде до перекосів у навчальних
планах окремих вищих навчальних закладів та навчальних про-
грамах, за якими відбувається підготовка з тих чи інших дисцип-
лін. Крім того, відсутність стандартів юридичної освіти робить
неможливим встановлення якості набутих студентами знань,



Правове регулювання економіки. 2013. № 13

172

оскільки немає іншого способу визначити їх якість, як порівняти
з еталоном.

Враховуючи здійснюваний Україною перехід до масової ви-
щої освіти, слід також зазначити, що непрофільні вищі навчальні
заклади, в яких функціонують юридичні факультети, мають ак-
тивізувати просування на ринок освітніх послуг таких магістер-
ських програм, які б відповідали суспільній потребі в підготовці
юридичних кадрів для інфраструктури ринкової економіки, а зго-
дом стали б підґрунтям для налагодження процесу неперервного
навчання в умовах швидкого старіння знань, адже усвідомлення
важливості навчання впродовж життя є характерною рисою біль-
шості сучасних розвинених національних систем вищої освіти.
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Образование — это то, что большинство получает,
многие передают и лишь немногие имеют.

Карл Краус, австрийский писатель.

Престижність і популярність професії юриста останніми рока-
ми призвела до того, що кількість вузів, які готують фахівців у га-
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