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Глобалізація й інтенсивний розвиток міжнародного освітнього простору зу-
мовлюють кардинальні зміни у сфері вищої освіти. Суспільні потреби України 
у професійній підготовці юристів, адаптованих до міжнародного ринку праці, 
здатних взаємодіяти з представниками різних культур, на основі полікультурного 
мислення вирішувати проблеми, які виходять за межі національних інтересів, пе-
редбачають інтернаціоналізацію освіти на всіх рівнях.

Нинішнє розуміння юридичної професії обумовлене історичними чинника-
ми, зокрема радянською системою юстиції, у якій кримінальна складова була 
панівною. Однак прийняття нової Конституції України у 1996 році, приєднання 
до міжнародних договорів, передусім до Статуту Ради Європи та до Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод, удосконалення національно-
го законодавства та приведення його у відповідність до європейських стандартів 
вимагають розуміння юридичної професії у такий спосіб, як це прийнято у євро-
пейському просторі. 

Для підвищення якості освіти, її конкурентоспроможності та інтеграції в 
європейський і світовий освітній простір Президент України Віктор Янукович 
підписав Указ № 344/2013 від 25 червня 2013 року «Про Національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

Окрім того, Національна стратегія конкретизує основні шляхи реалізації кон-
цептуальних ідей та поглядів щодо розвитку освіти, визначених Національною 
доктриною розвитку освіти.

Необхідно зазначити, що реалізація Національної стратегії надасть змогу за-
безпечити підвищення якості вітчизняної освіти, її інноваційний розвиток відпо-
відно до світових стандартів, що сприятиме істотному зростанню інтелектуаль-
ного, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.

Важливим для української вищої юридичної освіти є вивчення позитивного 
теоретичного та практичного досвіду вищої освіти країн ЄС. Доцільність науко-
вого опрацювання теоретичних, нормативних, організаційних, процесуальних 
засад інтернаціоналізації змісту освіти в університетах Європи підсилюється на-
явними суперечностями: між зростаючими вимогами сучасного глобалізованого 
суспільства до надання вищій освіті міжнародного виміру та недостатнім рівнем 
готовності вітчизняної системи вищої освіти до відповідних змін; між необхідніс-
тю адаптації випускників вітчизняних ВНЗ до роботи в умовах полікультурного 
середовища та недостатнім рівнем розвитку їх полікультурних компетентностей; 
між потребою вдосконалення змісту вищої освіти в умовах інтернаціоналізації 
ринку праці та традиційними підходами до розробки навчальних програм.

Практика створення вищими навчальними закладами спільних освітніх про-
грам має досить свою історію, але якщо раніше, до початку ХХІ століття, ство-
рення і реалізація таких програм було ініціативою самих ВНЗ, то на сьогодні – це 
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вже напрям політики в освіті, під який створюються загальнодержавні програми 
і певні фінансові засоби.

Слід відмітити, що освітня політика ЄС являє собою приклад інтеграції, що 
прагне зберегти національні особливості вищої освіти та одночасно створити 
спільні риси, які будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності Європи 
в цілому. Цілісна політика ЄС, яка розробляється і здійснюється в галузі вищої 
освіти в останні десятиріччя, сприяє формуванню наднаціональних інститутів, 
послідовній роботі зі створення загальноєвропейської системи вищої освіти. 

Освітня інтеграція в Європі розпочалася з визначення її пріоритетів: 1) рів-
ність освітніх шансів; 2) підвищення якості навчання; 3) створення сучасної сис-
теми підготовки педагогічного персоналу; 4) виховання європейця, «громадянина 
світу». 

Проте спільні освітні цілі вперше сформульовано лише в доповіді Освітнього 
комітету «Освіта в Європейській Спільноті» (1988), а саме: 1) зміцнення серед 
європейської молоді почуття європейської солідарності та розуміння важливості 
досягнень у сфері демократії, справедливості й поваги до прав людини; 2) під-
готовка до участі в побудові та господарсько-суспільному розвитку ЄС, а також 
усвідомлення потреби його функціонування; пізнання історії, культури, госпо-
дарства й традицій країн-членів. Водночас було визнано необхідність збереження 
освітньої багатоманітності й традицій, притаманних країнам ЄС, та відхилено 
концепцію уніформізму освітньої структури [1].  

Мотивація створення спільних освітніх програм дуже схожа в багатьох краї-
нах світу та полягає в наступному:
 Спільні програми ВНЗ, і, як наслідок, національної системи освіти.
 На міжнародній арені в усіх сферах суспільного життя, розвиток системи 

вищої освіти необхідно здійснювати в напрямі її гармонізації із світовими тенден-
ціями системи вищої освіти.

Тому, саме за допомогою спільних освітніх програм, виші України мають 
можливість виходити на освітні ринки інших країн.

Спільні освітні програми є такими, що вони відповідають певним критеріям, 
а саме:
 програми створюються та затверджуються кількома ВНЗ;
 студенти з кожного вищого навчального закладу проходять частину на-

вчання в іншому університеті;
 строки навчання у ВНЗ-партнерах однакові за тривалістю;
 форми підсумкового контролю знань  в університетах визнаються повніс-

тю;
 здійснюється обмін викладачами та студентами;
 після здобуття освіти студенти отримують дипломи державного зразка 

кожного з університетів, які беруть участь у навчанні, та інші.
Але, необхідно відмітити, що є певні проблеми, які пов’язані із створенням і 

реалізацією спільних освітніх програм, а саме:
 питання якості підготовки;
 питання визнання іноземних дипломів (Україна має 21 Угоду про взаємне 

визнання та еквівалентність дипломів);
 фінансові проблеми виконання академічної мобільності студентів.
Окрім вищезазначених проблем, є ще деякі, які можуть бути вирішені на рівні 

університетів, а саме:
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Вступ у вищі навчальні заклади країн ЄС здійснюється за внутрішнім тесту-
ванням навчального закладу, при вступі не потрібно подавати результати ЗНО. 
Особливістю навчання у країнах ЄС є те, що студент спрощують можливість по-
дальшого працевлаштування та навчання в Європі, а також надають можливість 
отримати гранти на безкоштовне навчання. У вищих навчальних закладах ЄС діє 
трирівнева система, що включає термін навчання – бакалаврів-ліцензіатів від 3 
до 3,5 року, а бакалаврів-інженерів від 3,5 до 4 років. Після отримання ступеня 
«бакалавр» випускник має право працювати за фахом і займати посади, що ви-
магають вищої освіти, а також має право продовжити навчання за бажанням в 
магістратурі. Навчання в магістратурі – від 2 до 2,5 року для осіб, які мають сту-
пінь бакалавра. Навчальний рік поділений на два семестри: осінній та весняний. 
Осінній семестр розпочинається на початку жовтня і включає зимову екзамена-
ційну сесію. Весняний семестр проходить з середини лютого до середини червня, 
включаючи літню екзаменаційну сесію. Навчання проводиться у формі лекцій, 
семінарів, лабораторних робіт і дискусій.

Якщо порівняти із нормативними термінами навчання в України, то ми бачи-
мо на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр – 4 роки, на магістратурі від 1 
до 2 років, але залишається ще освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, якого 
немає в інших країнах світу.

Як вже зазначали вище, залишається проблема із процедурою визнання до-
кументів про освіту, оскільки узгоджувальні процеси не завжди бувають позитив-
ними. З метою вирішення цієї проблеми університети видають два дипломи для 
того, щоб в майбутньому у осіб, які здобували відповідний рівень, не виникало 
проблем. Також необхідно зауважити, що на практиці один із дипломів – це до-
кумент державного зразка, а інший – іноді тільки сертифікат, підписаний всіма 
учасниками партнерства, який не має юридичного визнання на національному 
рівні. Тому для вирішення цієї проблеми необхідні зміни в законодавстві.

Наступною найбільш складною проблемою для збільшення спільних освітніх 
програм є необхідність розширення бази їх фінансування. Тому що такі проекти є 
більш витратними відносно звичайної освіти, це пов’язано перш за все з необхід-
ністю фінансування міжнародної мобільності і механізмів управління проектом. 
Тому, дуже часто ці витрати покриваються самими студентами. Адже зацікавле-
ність в таких програмах зменшується, а також зростає нерівність серед студентів 
щодо доступу до таких програм.

Для вирішення проблем із запровадженням спільних освітніх програм необ-
хідно внести деякі зміни, зокрема:

1. В законодавстві України відсутнє поняття «спільний диплом». Це по-
трібно вирішувати на рівні держави, і для тих студентів, які будуть навчатися за 
гармонізованими спільними програмами, відповідно до міждержавного договору, 
необхідно буде видавати єдиний спільний диплом.

2. Також необхідно на законодавчому рівні визначити порядок перезараху-
вання дисциплін, які були засвоєні студентом в іншому університеті-партнері. 
Відповідно до Наказу МОН України № 635 від 29 травня 2013 року «Щодо за-
твердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих 
навчальних закладів України», встановлюється, що: «На час навчання у вищому 
навчальному закладі-партнері студенту за його заявою надається академічна від-
пустка або індивідуальний план навчання, затверджений в установленому поряд-
ку». А перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі 
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наданого студентом документа з переліком та результатами вивчення навчальних 
дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчаль-
них здобутків студента, завіреного в установленому порядку у вищому навчаль-
ному закладі-партнері. При цьому академічна різниця нормативних та вибіркових 
навчальних дисциплін не повинна перевищувати 10 навчальних дисциплін. Тобто 
знову студент самостійно вирішує свої проблеми. Крім того, кредити ЄКТС обся-
гом 36 годин були запроваджені наказом Міністерства освіти і науки України від 
20 жовтня 2004 року № 812. Відповідно в Європі один кредит дорівнює 25 – 30 
годинам роботи. 

Так само і цикли навчання в Європі:
 кваліфікації першого циклу зазвичай охоплюють 180 - 240 кредитів ЄКТС; 
 кваліфікації другого циклу зазвичай охоплюють 90 - 120 кредитів ЄКТС з 

мінімальною кількістю 60 кредитів ЄКТС на рівні другого циклу. 
Ці діапазони кредитів встановлені відповідно до ключової особливості ЄКТС, 

за якою 60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного ти-
пового академічного року навчання за формальною програмою навчання. Це пра-
вило стосується всіх кваліфікацій вищої освіти, незалежно від їхнього рівня. 

Але якщо ми розглянемо європейське законодавство, Рекомендації щодо кри-
теріїв і процедур оцінювання іноземних кваліфікацій, прийняті комітетом Ліса-
бонської конвенції з визнання [2], наголошують, що: 

Іноземна кваліфікація має визнаватись, якщо не можна продемонструвати 
суттєву різницю між кваліфікацією, визнання якої запитується, та відповідною 
кваліфікацією Держави, в якій запитується визнання. При застосуванні цього 
принципу процедура оцінювання має зводитись до з’ясування, чи є: 

(а) різниця в результатах навчання між іноземною кваліфікацією і відповід-
ною кваліфікацією країни, в якій запитується визнання, занадто суттєвою для 
того, щоб надати визнання іноземній кваліфікації відповідно до прохання заяв-
ника. 

Визнання означає, що кількість кредитів, отриманих за відповідні результати 
навчання, досягнуті на відповідному рівні, в іншому контексті, замінить кількість 
кредитів, що призначається за ці результати навчання в закладі, який надає квалі-
фікацію. Наприклад, фактично компонент у 4 кредити ЄКТС в одному навчаль-
ному закладі може замінити компонент у 5 кредитів ЄКТС іншого навчального 
закладу, якщо результати навчання є еквівалентними. Тоді студенту присвоюється 
5 кредитів ЄКТС. 

Крім цього, важливим моментом запровадження кредитної системи є можли-
вість враховувати всі досягнення студента, а не тільки навчальне навантаження, 
наприклад, участь у наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіа-
дах тощо.

В окремих країнах як умову нарахування кредитів ставлять вимогу: навчальне 
навантаження має містити в собі 50 і більше відсотків самостійної роботи сту-
дента. 

3. Наступною проблемою є навчання іноземних студентів. Проблема полягає 
в тому, що коли студент отримує візу на навчання, після закінчення закладу він 
не має права займатися трудовою діяльністю. Це є обмеженням прав іноземних 
студентів. Врегулювавши на законодавчому рівні питання працевлаштування іно-
земних студентів під час їх навчання на старших курсах, ми могли б підвищити 
привабливість української освіти на міжнародному ринку освітніх послуг. Тим 
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більше, що Рекомендації Ради Європи наголошують на тому, що держави повинні 
передбачити в національному законодавстві норми, які б дозволили «іноземному 
академічному персоналу влаштуватися на роботу в закладі вищої освіти в обме-
женому проміжку часу, під час практики, з метою отримання нормальної освіти». 
Враховуючи процедуру отримання робочої візи в Україні, ми обмежуємо права 
іноземних студентів, перш за все громадян СНД.  

Підбиваючи підсумок, необхідно зазначити, що інтеграційні світові процеси, 
повноправним учасником яких виступає наша держава, вимагають реформуван-
ня існуючої організаційно-функціональної освітньої моделі, у першу чергу щодо 
забезпечення освіти впродовж життя, формування у громадян усвідомленої по-
треби постійно підвищувати свій освітньо-професійний рівень, створення рівних 
можливостей доступу до освітніх послуг, незалежно від соціальної самоіденти-
фікації та місця проживання. Ці процеси потребують науково-теоретичного об-
ґрунтування, законодавчого регулювання та навчально-методичного й кадрового 
забезпечення. 

Список використаних джерел
1. Корсак К. Європейський простір вищої освіти і Україна у ХХІ столітті // 

Вища школа. – 2005. -№1. – С. 47-56.
2. Рекомендації щодо критеріїв і процедур оцінювання іноземних кваліфіка-

цій, прийняті комітетом Лісабонської конвенції з визнання на його другому 
засіданні, Рига, 6 червня 2001 р. http://www.coe.int/t/dg4/ highereducation/
Recognition/Criteria%20and%20procedures_EN.asp#TopOfPage


