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СУЧАСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ П~ОЦЕСИ В

ГАЛУЗІ ОСВІТИ: "СОРБОНСЬКО

-

БОЛОНСЬКИИ ПРОЦЕС"

Процес евроnейської інтеграції не nовинен обмежуватися виключно
адаnтацією національного законодавства до стандартів ЄС чи лібералізацією
внутрішнього ринку, а має охоnлювати всі дії. сnрямовані на входження
УкраїнидоСвроnейського екоІЮ~ІічІюго, nоліпtчІІого, nравового, наукового
та культурного nростору.

Підготовка фахівців з nрава ЄС є вюкливою складовою цього nроцесу.
Проте викладання nрава ес не може обмежуватися тільки розробкою курсів,
програм та методик. а nовинне враховуват11 сучасні інтеграційні евроnейські
процес11 в галузі освітн. Україна nовІІІІІ ш не доганяп1, а йти в ноrу з nровідІшми
країнами Свроnи. Таким чином, необхідно звернути особливу увагу на
Сорбонсько-Болонський nроцес у галузі вищої освіти в Свроnі.
ІІа жаль, в УкраїІІЇ не nраводІІлось самостійн11х досліджень з цього
пнта1шя. Аналізу ж вnливу Сорбонсько-Болонського nроцесу ІІЗ юрІІДІІЧІІУ
освіту в УкраїІІі немає взагалі. Проте Сорбонсько-Болонський nроцес е
предr.tетом ретельного вІІвчення фахівців з вищої освіти в деяких державах
пострадянського nростору. Зокреr.ш, Сорбонсько-Болонський nроцес вже було
обговорено на VII З'їзді Російської Сnілки ректорів та ІІаради з nроблем
розв~пку багаторівнсвої системи nідготовки сnеціалістів у РосІйскій Федерації
у 2002 р. За nідсучкаr.tи щ1х зустрічей було nроголошено про новий курс уряду
Російсько·:· Федерації, сnрямований на nослідовне зближення цілей та
\tехаІІізмів Сорбонсько-Болонського процесу з модсрІtізацією російської ви шої
школи.

Сорбонсько-Болонський процес виходить за межі Євроnи та стає частиною
процесу глобалізації 11е тільки вищої освіти, а і вищої юридичної освіти.
Наnриклад, члени Євроnейської асоціації юридичних факультетів nроnонують
розnочати nроцес створення "єдиного евроnейського nростору юридичної

освіти", що має передбачанІ уніфіковані nравила здійснення юридичної
практики в країнах Свроnи. На загальній конференції членів евроnейської
асоціації юриднчІІІІХ факультетів ум. Бермінгсм (Велика Британія) в лютому
2003 р. було наголошено на ~ІеобхідІЮСТІ уніфікації програм навчання рівнів
бакалавр/магістр на юридичних факультетах країн Європи 1 • Учасники
кошj,сренції заnроnонували зорієнтувати навчальні nрограми на отримання
кваліфікації бакалавра на вивчення національного nрава, а навчальні програми
на отримання кваліфікації магістра- на вивчення засад міжнародного,
nорівняльного, та євроnейського nрава. На жаль, nредставники українських
вищих юридичних шкіл не беруть аh.їивної участі в обговоренні Сорбонсько
Болонського nроцесу. Тому важливІІМ є усвідомлення цілей 1 завдань
СорбОІІсько-БолоІІського процесу, досліджеtнІя (або вивченІІя) його можливого
вnливу на реформу юр~щичної освіти в УкраїІІЇ, шо і ста1юв~пь головну мсту
ціеї статті.
Під так званим "Сорбонсько-Болонським процесом'' розуміються зусилля
країн- членів ЄС та інш11х держав євроnейського контІшенту, спрямовані на
створе1тя евроnейського простору вищої освітн. Нормативну базу
Сорбонсько-Болонського процесу складають два документи: Сорбонсь..:а
Де..:ларація від 25 травня 1998 р. ''Про гармонізацію Євроnейської светеми
вищої освіти", nідписана міністрами освіти Франції, Німеччини. Італії та
Великої Британії, і Болонсь..:а Декларація міністрів освіти євроnейських.
держав від 19 червня 1999 р., підщtсана 29 міністрамІІ освіт11 євроnейських
країн".
Сорбонська Де..:ларац ія nередбачає створеІНІЯ відкр11того простору
Євроnейської освіт11, поважаючи національні різнО\1аніття Сторін Декларації.
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Цей nроцес вимагає тривалих зусиль, сnрямованих на nодолання бар'.срів з
метою розвитку такої СІ1стеr.ш викладання та навчання, що значно nолІПШ)Є

мобільність та ще тіснішу сnівnрацю науковців та освітян в Європі У
Декларації зазначається про обов'язкове внзІtаІШЯ двох етаnів ІІавчашІя·
dодиплошюго та післядzтломпого; nроnонується використання уніфікованої
системи кредитів з метою отримання громадянами ЄС вищої освіти в 6)1\t.-

який час nротягом всього життя в різних університетах Євроnи. У Декларації
підкреслюється необхідність досконалого володіння іноземними мова'ІІІ
виnускниками вищ11х навчальІІІ ІХ закладів, в11користання нових інфор~шцііІн11х

технологій nід час навчшшя в країнах Євроnи. Стверджується, що nід ча~
післядиnломного навчання nріоритет nовиненнадаватись здійсненню науІІ."ОВІr
досл іджень та самостійної роботи. Для функціонування Свропейськог
простору вищої освіти необхщно, щоб студенти навчались не менш одноr
семестру в і~Ішому університеті Європи, та бул11 створені умови д.11
мобільності викладачів та дослідників в межах Європи. Сорбонськ
Декларація nроголошує необхідність ратифікувати Лісабонську конвенцію nр!
в11знання академічних кваліфікацій в Європі 1997 р. та сnрияти

використовуваш Ію режиму визІІЗІІІІЯ професійних кваліфікацІй за правом ЄС.
Сторони Сорбонської Декларації в11знають, що nотрібно надат11 поштовх 10
поступової гармонізації системи ступенів та етапів навчання через nосилеІІІt·
існуючого досвіду країн Єврошt, впровадження сnільІІих диnломів, здійснеІІн·
nілотних ініціатив та nідтримання nостійного діалогу із зацікавленими в цьо~r
nроцесі.
Цілі та завдання Сорбонської Декларації отримали логічне nродовженнІ
та nідтримку в Болопсь.-ій Дс.-ларації від 19 червня 1999 р., nідnисаної~9
міністр~ми освіти свро.~ейсь!<нх країн. У цьо.~sу дС?кумен:_і nроголо~уєтьсt
ваЖЛШНСТЬ КООрДИІІаЦІІ ПОЛІПІК ЩОДО ВИЩОІ ОСВІТИ краІІІ ЄврОПСИСЬІЮГС
коІІТІ1ІІенту (як сnііІьна розробка навчальних курсів, академічне nартнерство,
за nровадження nрограм обміну студентів та ін.). Цей nроцес сnрямовано на
реформування системи вищої освіти з метою всеохоnлюючої гармонізації
вищої освіти на євроnейському рівні на добровільних засадах та з nовагою
національних різноманіть Сторін. Указано термін створення Євроnейсько11
nростору вищої освіти - 20 І О рік. До особливих цілей Декларації можна
вщнести: І) прІІйняття сnільної системи nорівняння та визнання освітніх
кваліфікацій та наукових стуnенів, вnровадження уніфікованого Додатка no
диnлома про вищу освіту;

2)

введення двох етаnів навчання- доднnло~1ноrо

(не менше З років), післядипломного ( 1-2 роки- магістерська nрограма таЗ
роки докторантури); З) уnровадження розробленої інститутами ес СІ1СТеІІН
трансферних кредІпів ELІropean Credit Traпsfer System (ECTS); 4) nрийняm
Євроnейського стандарту оцінки знань та якості навчаш1я (заnровадженн.и
ушфікованих критеріїв, методів оцінки); 5) nодолання перешкод вільноrо
nересувашtя студентів, стажистів, вчителів, дослідників, викладачІв,
менеджерів у галузі освіти.
Сучасний стан розробки навчальних дисциnлін з nрава ЄС та реформа
юр11дичної освіти в Україні взагалі вимагає врахування цілей та завдань
Сорбонсько-Боло11ського процесу, незважаючи на те, що Україна офіційfюІ!:
бере участі в цьому процесі. Уявляється, що таку думку поділ яс і уряд УкраЇНІL
МІністр освіти України Василь Кремень неодноразово наголошував на
·'європеїзацЇІ~' української вищої освіти. Проте цей процес 11е може відбуватись
тільки зверху, він вимагає ініціативи науковців та освітян всієї України.
Серед заходів, що сприяють "свроnеїзаціr' юридичної освіти в Україtt~
може бути наближення навчальних nрограм для сnеціальностей
·'Правознавство" та ''Міжнародне право" до загальноnрий~ІЯТІ1Х стандартів

єв ропейської юридичної освіти, як введеtІІІЯ
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загал ьІюсвроnейськоrо хара 1перу до nерел і "'У обов' яжовІtХ (порі ВІ ІЯЛ ь11е nраво.
фундаментальні nрава людини, міжнародне торговельне nраво, nраво Ради

ЄвроnІІ, nраво СС). Безумовно, це сnрият11ме ВІІхованню фахівців з шнрокнм

кругозором. Студенти - правники повинні ЗІШТІІ історію та nравові традиції
країн СвроПІt для того, щоб уміти використовуватн загальні nринциnи держав
ч.1е11ів СС В 10рИДІ1ЧНіЙ ПраІІ.їІЩі. Це і буде перШИМ кро""О~І ДО )'СПіШнОЇ а,даnтації
ЗаКОНОДаВСТВа УкраЇНИ ДО праВОВІ1Х СТандартів СС.
І ІеобхідІю чітко закріПІtТІ1 та визначити з~1 іст та ви~юп1 доднпло~1ного та
післящtnломІюго стаnІв вищої юридичної освіпt в Україні . Беленська
Декларація nередбачає, що навчальні nрограм11 для спеціалістів та магістрів
nоВИІІІІі мати різний зміст та наnовнення курсами. Чекас рішення шпаtІІІЯ
реформи науковнх стуnенів згідно із загальносвроnсіkьким досвідом. взаємне
визнашtя наукових ступенів, отриманих за кордоном та в УкраїІІі. 11отрібно
nрикласти спільних зусиль для створення окремої фахової сnеціальності
"Євроnейське nраво" для захисту кандидатськнх та до"їорськІtх дІІсертаці й,
що значно сnриятиме nроведенню досліджень у галузі nрава ес.
Успіх рефор\шюридичного навчання nередбачає вnровадження сучасних
стандартів оцінки знань С1)дснтів (зовнішній еюа\tенатор, nроведеІІня З\tагань,
конкурсів, шІtроке використання Інтернету в ІІавчально\Іу nроцесі ,
впровадження дистанційного навчання) та аnробацію кредитної системи ,
еквівалентної системі ECTS. За цією системою кожна навчальна дисциnліна
оцінюсться в кредитах, які вІІЗначають сnіввідношення кількостІ в1прат на
ІІ.)'рс відносно до витрат на один навчальний рік (лекції, nра11.їичні заняття,
се\tінари, курсові та дипломні nроекти, інші nнсьмові роботи. самостійна

робота Сl)дентів). За снстсмою ECTS навчальний рік оцінюється в 60 кредитів.
Д.1я того, щоб oтpІtr-.taпt кредити nісля закінчення навчального се\tестру чи
року, студент повинен усnішно скласти ісnити та буїи персведеним на
ІІа~:пн~tй рівень '.!авча!ІІІЯ. Перехід на кредитну систему сnриятиме проз~рості
укра111ськоІ вищо1 освІти за кордОJ:ІОМ та допоможе студентам та фахІвцям,
ЯКІ отрималн диnлом про вищу освІту, nрацювати, продовжувати навчан11я та

ційснювати дослідження у Свроnі.
Для цього буде логічним затвердити сдиш1й додаток до дІНІлома про вищу
освіту згідно з євроnейськими стандартамн, якніІ мас заnовнюватися
і1юзещюю мовою з nерсрахуванням навчальнІtХ курсів в кредІІТи за системою
ECTS. ІІаявність такого додатка знач110 nолегшить шаІІСІІ украЇІІсьюtх
виnусюшків на ВІtзнання здобутої освіти за кордоно~1.
Запроnоновані заходи неможливо втіл1пи в життя без створення
nостійнодіючої структури - форуму освітян-nравників. яким може стати
українське відділення АсоціацІї євроnейських досліджень 3 • Подібні асоціації
діЮТЬ В країнах-членах СС, третіх країнах, ВКЛЮЧаЮ•ІИ наших сусідІВ (Росія,
Бєларусь). Українська Асоціація європейських досліджень буде об'єднуватtt
юр11стів, істориків, nолітологів, заЦІкавлетtх у процесі інтеграції України до
СС, Та СПрИЯТИ КОНСОЛідаціЇ ЗУСИЛЬ, СПрЯ\ЮВаІІИХ на ДОСЯГІtеІІІІЯ цілей та
завдань Сорбонсько-Болонського nроцесу в УкраїІІі.

З результатами конфереtщїі можна ознайомитись на <,v,~v.clfa.bl1a111 .ac.uk>.
ПовІ-tий текст Сербонеької та Белонеької Декларацій З ІІахоДІ-ІІ ься на
<\'A~v.elfa. bl1am.ac.uk>.
J Повну інформацію про Асоціацію євроnейських досліджень можна отрш.tапt

:

на

<\V\V\V.ecsanet.org>.
Ро.шт Петров
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