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Вітчизняне правознавство постає перед викликами, які визначають основний 

зміст наявних у ньому проблем. Окрім загального контексту епохи, який 

характеризується безпрецедентною інтернаціоналізацією і уніфікацією усіх сфер 

людського буття, домінантною стратегією розвитку нашої держави є набуття членства в 

Європейському Союзі. 

Стратегія європеїзації національного права повинна сприяти побудові 

раціональної системи норм, тобто такої, яка відображає здатність усвідомлення 

альтернатив, існування інших поглядів, іншого правового досвіду, необхідності 

звернення до інших правопорядків задля тестування власної аргументації і міцності 

раціональних критеріїв оцінки. 

Вказане передбачає глибинну трансформацію засад та процесу надання освітніх 

послуг. Забезпечення якості підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 

«Право» повинно розглядатися у світлі суспільного запиту на прогресивний та 

інноваційний розвиток економіки України, й відповідне задоволення попиту ринку 

праці і держави у кваліфікованих фахівцях. 

Глобалізація, спричинена виходом економічних відносин за національно- 

державні межі, поставила під сумнів існування безвідносних (загальнолюдських) 

правовий цінностей, узалежнивши їх від ситуації на, так званому, ринку правопорядків, 

де учасниками глобальних процесів обираються ті правові системи, які 

пропонуватимуть найнижчу ціну ведення ділових операцій. Посилений інтерес 

учасників глобалізації стосовно тих правових норм, знаходженню у сфері дії яких вони 

віддають перевагу, зумовлений тим, що ці норми мають бути ефективними. Економіка 

перетворюється в основний горизонт західної цивілізації, все створюється і 

перетворюватися відповідно до економічних і фінансових цінностей за переконанням, 

що розвиток - ріст виробництва і споживання - і є шляхом до свободи і щастя для всіх. 

А отже, особливого значення набуває належне вивчення студентами сфери 

найбільшої акумуляції капіталу - діяльності господарських товариств. Головним 

завданням подальшого розвитку національного права у сфері правового регулювання 

діяльності господарських товариств є формування наукових основ корпоративних 

відносин участі і контролю, забезпечення захисту прав учасників господарських 

товариств. Розвиток і трансформація законодавчого регулювання діяльності 

підприємницьких товариств зумовлює об'єктивну потребу переосмислення цілої низки 

положень, у тому числі, в освітянській та науковій сферах. 

Відповідно до статті 167 Господарського кодексу, корпоративні права - це права 

особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, 
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що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською 

організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та 

активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 

передбачені законом та статутними документами (ст. 167 ГК України). 

Корпоративні права виконують подвійну функцію: 1) регулюють відносини 

всередині самої господарської організації, що виникають між її учасниками, органами 

управління та самою господарською організацією; 2) регулюють відносини 

господарської організації з іншими суб’єктами права, що не пов'язані з господарською 

організацією відносинами участі - державою, різними юридичними та фізичними 

особами. 

В сучасних умовах державотворення відбувається реформування, як системи 

освіти, так і корпоративного права, в сфері якого мають працювати професійно 

вмотивовані фахівці. Зокрема, статті 39 Закону «Про освіту» передбачено право 

роботодавців розробляти професійні стандарти (вимоги до компетентностей 

працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій). 

Необхідно усвідомлювати, що для роботи у сфері правового забезпечення 

діяльності господарських товариств вже недостатньо лише знати чинне законодавство. 

Це пояснюється тим, що до процесу реформування (оновлення) корпоративного права 

звернена увага інвестиційної спільноти. Потреба часу зумовлює необхідність у розвитку 

високого професіоналізму юриста у сфері корпоративного права. Тим більше, що 

останнє перебуває у стані перманентного реформування. 

Освітньо-професійна програма «Право» зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 

Право, розроблена проектною групою Циклової комісії з права Коледжу ПЗВО 

«Київський міжнародний університет», спрямована на студентоцентроване навчання, 

самонавчання, електронне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання 

шляхом проведення практик і виконання робіт у галузі права, має чітко сформульовані 

цілі та очікувані результати, обґрунтування необхідності її запровадження, відповідає 

потребам і запитам здобувачів вищої освіти, враховує потреби стейкхолдерів. 

Програма сприяє реалізації місії і стратегії Коледжу ПЗВО «Київський 

міжнародний університет». У документах відображено перспективні пріоритетні 

напрями реалізації освітньої програми з урахуванням динаміки змін ринку освітніх 

послуг, потреб абітурієнтів, ринку праці. В освітній програмі подано компоненти для 

підготовки до професійної діяльності, що розвивають ключові компетентності, 

інтелектуальні та академічні навички, відображають вимоги суспільства та ринку праці. 

Фахові компетентності мають практичний зміст і можуть бути використані у 

професійній діяльності майбутніх правників. Навчальний план підготовки фахових 

молодших бакалаврів освітньо-професійної програми «Право» повністю відповідає 

завданням освітньо-професійної програми.



 

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих 

фахівців у галузі права, що наділені компетентностями, необхідними для розуміння 

природи і функцій права, правових цінностей і принципів, процесу правотворення, 

змісту основних правових інститутів і галузей права, для здійснення правозастосування 

у різних сферах суспільних відносин та втілення етичних стандартів правничої професії 

у практичну діяльність. 

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження практики в установах та 

організаціях, які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на базі 

юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також у судах, 

прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті. 

Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає потребам ринку праці. 

До розроблення програми було залучено Міністерство юстиції України, суддів, 

нотаріусів, адвокатів, юрисконсультів, працівники юридичних відділів суб’єктів 

господарювання. Передбачені програмою компетентності відповідають Національній 

рамці кваліфікацій. 

Структура освітньо-професійної програми дає змогу здобувачу освіти досягти 

передбачених програмою цілей формування у здобувачів теоретичних та практичних 

компетентностей та навичок необхідних для застосування права, розуміння змісту 

основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних 

відносин та здобути відповідний ступінь вищої освіти в межах запланованого часу. 

Фахівці з права мають бути повноцінними членами громадянського суспільства, мати 

активну, громадянську та життєву позиції та діяти згідно з принципами добра та 

справедливості та здобути відповідний ступінь вищої освіти в межах запланованого 

часу. Програма поділяється на освітні компоненти (курси та/або модулі), на яких 

здобуваються відповідні компетентності та знання. Кожен окремий компонент 

допомагає досягти загальних цілей програми та запланованих результатів навчання. 

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із самостійною 

роботою здобувача освіти. Освітньо-професійна програма зорієнтована на практичну 

освіту. Навчальний процес базується на застосуванні інноваційних технологій 

навчання, використанні проблемних лекцій, лекцій - прес-конференцій, ділових ігор, 

кейс-методів, новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні аудиторних 

занять. Програма реалізується у співпраці з провідними українськими правознавчими 

науковими установами, професійними асоціаціями правників, державними 

інституціями, що здійснюють правозастосовну діяльність, на базі яких проводиться 

виробнича практика студентів. Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття 

компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є основою для 

прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує засвоєння сучасних 

концепцій права, формує навички володіння інструментарієм інституційно-правового й 

прикладного аналізу, розвиває гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче 

мислення професіонала у галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію. 

Методи навчання, а саме: відвідування лекцій, семінарів та консультацій; 

конспектування, участь у заняттях з вирішення проблем, пошук необхідних матеріалів в 

бібліотеках та онлайн; написання групових проектів; підготовка і виступ з усною 

презентацією тощо охоплюють самостійну дослідницьку діяльність здобувача освіти, за 

змістом та обсягом необхідну для досягнення заявлених цілей програми. 

Перевагами підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою є володіння 



 

глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння застосовувати 

матеріально-правові та процесуально-правові норми та механізми захисту прав і 

законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, юридичне забезпечення 

різноманітних сфер суспільної діяльності. 

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються закладом 

вищої освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей. 

Коледж ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує проведення 

періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої програми та діяльності за цією 

програмою викладачами циклової комісії з права, а також проектною групою. 

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурно-логічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запиту підприємницьких 

товариств, як потенційних роботодавців. 

Підсумовуючи викладене, адвокатське об’єднання «Ангелін та партнери» 

зацікавлене у випускниках вищих закладів освіти України, в тому числі Коледжу ПЗВО 

«Київський міжнародний університет», які, маючи бажання працювати у сфері 

корпоративного права, підготовлені фахово до реального сприйняття всіх складнощів 

майбутньої професії. Рецензована освітньо-професійна програма має для цього 

підґрунтя та, за умови її виконання учасниками освітньої програми, випускники 

Коледжу гідно конкуруватимуть на ринку праці юристів - фахівців у сфері 

корпоративного права. 

Ангелін Іван Ігорович, 
  

адвокат Адвокатського об’єднання «Ангелін та партнери» 
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Реформа системи освіти зумовлює вносити корективи в підготовку фахівців у 

сфері права, враховуючи процес глобалізації та зближення національних правових 

систем на основі міжнародних стандартів. 

Освітньо-професійна програма «Право» є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та 

методичні вимоги у підготовці фахівців у сфері фахової передвищої освіти у галузі 

права. 

Освітньо-професійна програма «Право» заснована на компетентнісному підході 

підготовки фахівців з права за спеціальністю 081 «Право» галузь знань 08 «Право», яка 

спрямована на підготовку фахівців, що поєднують фундаментальні знання з 

практичними навичками роботи у правовій сфері. 

ОПП передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійно 

орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх 

практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для 

первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності. 

Коледж Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний 

університет» має досвід, потужний кадровий потенціал та відповідну 

матеріально-технічну базу для виконання такого завдання. Рецензована 

освітньо-професійна програма розроблена викладачами циклової комісії з права після 

консультації із науковцями, потенційними роботодавцями. Підтверджуємо потребу у 

підготовці фахівців цієї спеціальності. 

Освітньо-професійна програма складена логічно. У ній визначені: загальна 



інформація, мета, характеристика ОПП, придатність випускників до працевлаштування 

та подальшого навчання, програмні компетентності, що формуються в результаті 

освоєння дисциплін. Дисципліни навчального плану відображають актуальні для галузі 

права теми. 

В освітньо-професійній програмі визначені компетентності виходячи із видів та 

завдань навчання. Вони розподіленні на загальні та професійні компетентності, 

найбільш відповідні для запропонованої програми. Професійні компетентності носять 

практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 

фахівців. 

Навчальний план підготовки освітньо-професійної програми повністю 

відповідає завданням ОПП має достатній рівень забезпеченості навчально- 

методичною документацією та матеріалами. 

З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензовану освітньо- 

професійну програму «Право» за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» у 

сфері фахової передвищої освіти у Коледжі Приватного закладу вищої освіти 

«Київський міжнародний університет» можна рекомендувати для підготовки фахівців 

зі спеціальності 081 «Право». 
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на освітньо-професійну програму «Право» 

за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 

у сфері фахової передвищої освіти у відокремленому структурному 

підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Коледж 

Київського міжнародного університету» 

Директор з правових питань 

Шаповал Святослав Михайлович 

Конституційно закріплена інтеграція України до Європейського союзу та 

Північноатлантичного альянсу є не лише пріоритетом зовнішньої політики, але і 

зобов’язанням нашої держави забезпечити процес широкомасштабної європеїзації всіх 

політико-правових структур і конструкцій. Чільне місце для такої європеїзації відіграє 

трансформація ідеології і методології надання освітніх послуг, й пристосування до 

потреб сьогодення вищими закладами освіти своїх освітньо-професійних програм. 

Для формування особистісних орієнтирів у виборі професії особливе значення 

має навчання в коледжі. Так, фахові молодші бакалаври зі спеціальності Право повинні 

оволодіти здатністю виконувати типові спеціалізовані завдання у сфері професійної 

практичної юридичної діяльності середньої складності, здійснювати базові 

консультативні, представницькі і аналітичні функції, що характеризуються певною 

невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів юридичної 

науки. Від якості підготовки фахових молодших бакалаврів безпосередньо залежить 

прогресивний та інноваційний розвиток економіки України, й відповідне задоволення 

попиту ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях, а отже і успіх всього процесу 

європейської інтеграції. 

Утвердження ринкових засад господарювання, й їх узгодження з інтересами і 

запитами українського суспільства, потребують науково обґрунтованих засад 

регулювання корпоративних відносин, забезпечення захисту прав учасників 

господарських товариств. Розвиток і трансформація законодавчого регулювання 

діяльності підприємницьких товариств зумовлює об’єктивну потребу переосмислення 

цілої низки положень, у тому числі, в освітянській та науковій сферах. 

Додатковим фактором, що обумовлює значимість якісної науково-теоретичної 

підготовки фахових молодших бакалаврів виступає перманентне оновлення 

нормативно-правової бази корпоративного права, а також розширення диспозитивних 

засад їх регулювання, зокрема й через механізм нещодавно запровадженого 

корпоративного договору. 

Закон України «Про освіту» вимагає дотримуватися співвідношення рівнів 

галузевих рамок кваліфікацій з відповідними рівнями Національної рамки



 

кваліфікацій. Об’єднуючим чинником для рівнів як Національної, так і галузевих рамок 

кваліфікацій, без сумніву, є вимога забезпечити професійну компетентність студента, 

тобто його здатність до виконання певного виду діяльності, що виражається через 

знання, розуміння, вміння, цінності, досвід та інші особисті якості. 

Україна приєдналася до Болонського процесу в 2005 році на конференції міністрів 

освіти країн Європи. Підсумкове комюніке підкреслило важливість партнерських 

зв'язків, у тому числі зацікавлених сторін - студентів та роботодавців. 

Приєднанням до Болонського процесу Україна прийняла систему, що головним 

чином ґрунтується на двох основних циклах - додипломному та післядипломному. 

Ступінь, що присвоюється після першого циклу, має бути затребуваним на 

європейському ринку праці як відповідний рівень кваліфікації. 

Досягнення цих цілей залежить від якісно розробленої ОСВІТНЬО-професійної 

програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» у сфері 

фахової передвищої освіти. 

Важливою умовою побудови системи якісної вищої освіти є її практична 

зорієнтованість, спроможність включити до навчально-методичних планів потреби і 

запити роботодавців, забезпечити відповідність змісту освітнього процесу реаліям 

сьогодення, а також перспективним запитам ринку праці. 

Зокрема, стаття 39 Закону «Про освіту» передбачає право роботодавців 

розробляти професійні стандарти (вимоги до компетентностей працівників, що 

слугують основою для формування професійних кваліфікацій). У теорії науки 

стверджується, що професійно-ціннісні мотиви відображають прагнення студента 

отримати професійну підготовку для участі у продуктивній сфері життєдіяльності. Для 

роботи у сфері правового забезпечення діяльності господарських товариств вже 

недостатньо простого знання чинного законодавства. Це пояснюється тим, що до 

процесу реформування (оновлення) корпоративного права звернена увага інвестиційної 

спільноти. Потреба часу зумовлює необхідність у розвитку високого професіоналізму 

юриста у сфері корпоративного права. 

Освітньо-професійна програма «Право» зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 

Право, розроблена проектною групою Циклової комісії з права Коледжу ПЗВО 

«Київський міжнародний університет», спрямована на студентоцентроване навчання, 

самонавчання, електронне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання 

шляхом проведення практик і виконання робіт у галузі права, має чітко сформульовані 

цілі та очікувані результати, обґрунтування необхідності її запровадження, відповідає 

потребам і запитам здобувачів вищої освіти, враховує потреби стейкхолдерів. Програма 

сприяє реалізації місії і стратегії Коледжу ПЗВО «Київський міжнародний 

університет». У документах відображено перспективні пріоритетні напрями реалізації 

освітньої програми з урахуванням динаміки змін ринку освітніх послуг, потреб 

абітурієнтів, ринку праці. В освітній програмі подано компоненти для підготовки до 

професійної діяльності, що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та 

академічні навички, відображають вимоги суспільства та ринку праці. Фахові 

компетентності мають практичний зміст і можуть бути використані у професійній 

діяльності майбутніх правників. Навчальний план підготовки фахових молодших 

бакалаврів освітньо-професійної програми «Право» повністю відповідає завданням 

освітньо-професійної програми. 

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих 

фахівців у галузі права, що наділені компетентностями, необхідними для розуміння 



 

природи і функцій права, правових цінностей і принципів, процесу правотворення, 

змісту основних правових інститутів і галузей права, для здійснення правозастосування 

у різних сферах суспільних відносин та втілення етичних стандартів правничої професії 

у практичну діяльність. 

Практична підготовка здійснюється шляхом проходження практики в установах 

та організаціях, які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на базі 

юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також у судах, 

прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті. 

Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає потребам ринку праці. 

До розроблення програми було залучено Міністерство юстиції України, суддів, 

нотаріусів, адвокатів, юрисконсультів, працівники юридичних відділів суб’єктів 

господарювання. Передбачені програмою компетентності відповідають Національній 

рамці кваліфікацій. 

Структура освітньо-професійної програми дає змогу здобувачу освіти досягти 

передбачених програмою цілей формування у здобувачів теоретичних та практичних 

компетентностей та навичок необхідних для застосування права, розуміння змісту 

основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних 

відносин та здобути відповідний ступінь вищої освіти в межах запланованого часу. 

Фахівці з права мають бути повноцінними членами громадянського суспільства, мати 

активну, громадянську та життєву позиції та діяти згідно з принципами добра та 

справедливості та здобути відповідний ступінь вищої освіти в межах запланованого 

часу. Програма поділяється на освітні компоненти (курси та/або модулі), на яких 

здобуваються відповідні компетентності та знання. Кожен окремий компонент 

допомагає досягти загальних цілей програми та запланованих результатів навчання. 

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із самостійною 

роботою здобувача освіти. Освітньо-професійна програма зорієнтована на практичну 

освіту. Освітній процес базується на застосуванні інноваційних технологій навчання, 

використанні проблемних лекцій, лекцій - прес-конференцій, ділових ігор, 

кейс-методів, новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні аудиторних 

занять. Програма реалізується у співпраці з провідними українськими правознавчими 

науковими установами, професійними асоціаціями правників, державними 

інституціями, що здійснюють правозастосовну діяльність, на базі яких проводиться 

виробнича практика студентів. Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття 

компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є основою для 

прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує засвоєння сучасних 

концепцій права, формує навички володіння інструментарієм інституційно-правового й 

прикладного аналізу, розвиває гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче 

мислення професіонала у галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію. 

Методи навчання, а саме: відвідування лекцій, семінарів та консультацій; 

конспектування, участь у заняттях з вирішення проблем, пошук необхідних матеріалів 

в бібліотеках та он-лайн; написання групових проектів; підготовка і виступ з усною 

презентацією тощо охоплюють самостійну дослідницьку діяльність здобувача освіти, 

за змістом та обсягом необхідну для досягнення заявлених цілей програми. 

Перевагами підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою є володіння 

глибокими знаннями у галузі правничої діяльності, уміння застосовувати 

матеріально-правові та процесуально-правові норми та механізми захисту прав і 



 

законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, юридичне забезпечення 

різноманітних сфер суспільної діяльності. 

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються закладом 

вищої освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей. 

Коледж ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує проведення 

періодичного оцінювання актуальності змісту освітньої програми та діяльності за цією 

програмою викладачами циклової комісії з права, а також проектною групою. 

Перелік та обсяг нормативних дисциплін відповідають структурно-логічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запиту підприємницьких 

товариств, як потенційних роботодавців. 

Підсумовуючи викладене, компанія ВІКТОРІА ЛЕГІС зацікавлена у випускниках 

вищих закладів освіти України, в тому числі Коледжу ПЗВО «Київський міжнародний 

університет», які, маючи бажання працювати у сфері корпоративного права, 

підготовлені фахово до реального сприйняття всіх складнощів майбутньої професії. 

Рецензована освітньо-професійна програма має для цього підґрунтя та, за умови її 

виконання учасниками освітньої програми, випускники Коледжу гідно 

конкуруватимуть на ринку праці юристів 

 

Директор з правових питань Шаповал 

Святослав Михайлович 




