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Вступ 

 

Литва надає вищу освіту через свої державні, приватні університети та 

неуніверситетські установи.  Завершення середньої освіти є обов'язковою 

умовою для зарахування в одне з цих вищих навчальних закладів.  Литва є 

домом для шести незалежних університетів;  три є загальноосвітніми 

університетами, а решта три спеціалізовані.  Крім того, є 29 науково-дослідних 

установ, які проводять фундаментальні дослідження в університетських 

містечках.  Прикладні дослідження переважно проводяться в 

неуніверситетських установах.   

Існують різні рівні навчання в університеті.  Перший рівень називається 

щаблем бакалавра з програмою бакалаврату, яка триває до чотирьох років.  Це 

включає в себе загальну теорію, спеціальні предмети і практичні предметні 

модулі, які можуть привести до професійної кваліфікації.  Другий етап 

називається магістратами.  Ця магістерська програма включає в себе більш 

поглиблену теорію і спеціальний предметний модуль, а також 

міждисциплінарні курси.  Ці дослідження можуть тривати до трьох років з 

поданням необхідної дисертації.  Третій етап, Daktaras, являє собою докторську 

програму, яка зазвичай завершується за п'ять років, причому перші три 

зарезервовані для курсової роботи.  Останній етап, Habilituotas Daktaras, 

вважається найвищою з академічних дослідницьких кваліфікацій і 

присуджується власникам докторських ступенів науково-дослідними 

інститутами (EuroEducation Net 1996). 

Ведучий інститут вищої освіти Литви - Вільнюський університет.  Інші 

литовські університети включають Вітаутаса Магнуса в Каунасі і новий 

університет в Клайпеді.  Ці установи були засновані за американською 

моделлю литовцями в Сполучених Штатах.  Литовські університети 

відрізняються від своїх радянських колег тим, що вони повністю самоврядної і 

гарантовані їх незалежністю відповідно до закону (Державний департамент 

США, 1998 г.). 
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У даній роботі буде розглянуто освітню систему Литви в розрізі 

підготовки юридичних кадрів.  
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1. Освітня система Литви 

 

Вища освіта в Литві має глибоке коріння і багату історію - перший 

литовський університет є одним з найдавніших в Північній і Східній Європі.  

Саме він, Вільнюський університет, входить в рейтинг кращих вузів світу.  

Литва - на 4 місці за освіченістю населення в Європі, тому якість вищої освіти 

тут не викликає сумнівів.  [2] 

Дипломи литовських вузів котируються в усьому світі і користуються 

повагою серед роботодавців.  Особливо популярні серед студентів такі 

напрямки як міжнародні відносини, медицина, дизайн і медіа.  Однак найбільш 

престижні технічні спеціальності: інженерія, інформаційні, лазерні, біо- і 

нанотехнології. 

Завдяки багатовіковим традиціям в науці і відкритості до інновацій, 

Литва створює всі умови для різнобічного розвитку студентів та підтримки їх 

починань.  Іноземні студенти можуть вибирати з більш ніж 500 навчальних 

програм з викладанням англійською або російською мовою, пропонованих 

литовськими університетами і коледжами. [1] 

Система вищої освіти Литви складається з трьох рівнів: 

 • бакалаврат (академічний і професійний); 

• магістратура (включаючи MBA); 

• аспірантура (докторантура; резидентура). 

Всі три ступені можуть бути присвоєні випускникам університетів.  

Ступінь бакалавра і професійну кваліфікацію можна також отримати в коледжі. 

Деякі вищі навчальні заклади пропонують онлайн форму навчання. 

Навчальний рік: 

• починається у вересні або жовтні (в залежності від вузу); 

• закінчується в середині червня або в липні (в залежності від вузу); 

• ділиться на весняний та осінній семестри. 

Деякі університети здійснюють весняний прийом на програми, навчання 

на яких починається в січні або лютому. 
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Переваги вищої освіти в Литві: 

Співвідношення ціни та якості.  Вища освіта в Литві приблизно в 4 рази 

дешевше, ніж у Великобританії і Швейцарії.  Але диплом приймається 

роботодавцями у всій Європі 

Великий вибір технічних спеціальностей (лазерні, біологічні та 

нанотехнології, і багато іншого) 

Вигідне проживання - ціни на харчування, оренду житла, транспорт і 

зв'язок значно нижче, ніж в інших європейських країнах 

Можливість для студентів працювати під час навчання 

Шанси на різні стипендії в Литві від міжнародних програм або самих 

університетів 

Високий рівень життя і динамічний розвиток країни дозволить під час 

утворення йти в ногу з наукою і найактуальнішими запитами роботодавців 

Типи навчальних програм: 

Професійний бакалаврат (3-4 роки) - навчання в колегії (коледжі).  По 

закінченню студенти можуть або почати практику, або продовжити навчання в 

магістратурі, відучившись додатковий рік. 

Бакалаврат (3-4 роки) - навчання в університеті.  Зі ступенем бакалавра 

можна відразу вступати на магістратуру. 

Магістратура (2 роки) - навчання в університеті або безперервне, або 

після отримання ступеня бакалавра. 

Докторантура (4-6 років) або докторантура мистецтв. 
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2. Юридична освіта: підготовка юридичних кадрів у Литві на прикладі 

Вільнюського університету 

 

В країні багато абітурієнтів надають перевагу саме юридичній освіті. Є 

діючі університети та коледжі, які дозволяють реалізувати подібні побажання. 

Ось деякі з них: 

Алітус, Литва 

ALYTAUS KOLEGIJA Університет прикладних наук 

типи університетів: коледжі 

статус університетів: державні 

Вільнюс, Литва 

International School of Law and Business 

типи університетів: економіка 

статус університетів: державні 

Вільнюс, Литва 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

типи університетів: університети 

статус університетів: недержавні 

Вільнюс, Литва 

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla 

типи університетів: університети 

статус університетів: державні. 

 

Але одним із найдавніших і найбільших вищих навчальних закладів 

Литви у Вільнюсі є Ві льнюський університе т, котрий ще і великий науковий 

центр. Заснований 1579 року королем Стефаном Баторієм як Віленська 

академія на базі єзуїтського Віленського колегіуму. Початково викладання 

велося латинською мовою, в університеті вивчали теологію, філософію та 

право. Серед випускників академії ранніх років — митрополит Рафаїл Корсак. 
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Університет становлять 12 факультетів, 8 інститутів, 10 дослідницьких 

центрів, найстаріша в Литві бібліотека, 3 університетських лікарні, 

астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, обчислювальний центр і костел 

Святих Іванів (Івана Хрестителя та Івана Богослова) (лит. Šv. Jono Krikštytojo ir 

Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia). Факультет права Вільнюського 

університету виступає в якості науково-правового центру Литви, акумулює 

науковий потенціал країни. 

Юридичний факультет Вільнюського університету (юрфак ВУ; лит. 

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas) - один з факультетів Вільнюського 

університету, найстаріший навчальний заклад в Литві по підготовці юристів і 

знавців права.  Юрфак ВУ виступає в якості науково-правового центру Литви, 

акумулює науковий і вчений потенціал країни. 

Юридичний факультет Вільнюського університету був заснований 11 

жовтня 1641 року, за привілеї короля польського і великого князя Литовського 

Владислава IV (Васа) (1595-1648). 

Факультет знаходиться в 1-му корпусі, де займає 2-й (частково), 3-й і 4-й 

поверхи. 

Педагогічна і наукова діяльність викладачів факультету координується на 

кафедрах, які несуть відповідальність за кілька навчальних програм, тісно 

пов'язаних між собою. 

У складі факультету працюють 3 кафедри [3]: 

Кафедра кримінальної юстиції.  Завідувач кафедри проф.  Гинтарас 

Швядас 

Кафедра приватного права.  Завідувач кафедри проф.  Вітаутас Мізарас 

Кафедра публічного права.  Завідувач кафедри проф.  Егідіюс Курис. 

Весь потенціал наукової діяльності та активна наукова діяльність 

факультету, концентрується в інститутах юридичного факультету.  В даний час 

діють такі інститути: 

Інститут Цивільного процесу і римського права (проф. Вітаутас 

Некрошюс) 
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Інститут трудового права (доц. Томас Давуліс) 

Інститут історії права (проф. Євген Маховенко) 

Інститут міжнародного права і права Європейського Союзу (доц. Дайнюс 

Жалімас). [4] 

Юрфак ВУ включає систему довузівської, вузівської та післявузівської 

освіти. 

Підготовка фахівців-юристів здійснюється протягом 5 (для другої вищої: 

4-5) років. 

Існують аспірантура. 

У структурі факультету є ряд студентських організацій.  Студенти 

факультету мають доступ до бібліотечного фонду ВУ. 

Клініка права при Вільнюському університеті [5] - це спеціальний заклад 

засноване в 1998 році Вільнюським університетом, Студентським 

представництвом і адвокатською конторою «Лідейка, Петраускас, Валюнас і 

LAWIN партнери», в якому тісно взаємодіють наукова і практична діяльність а 

також має місце юридична освіта громадськості  .  Під керівництвом 

досвідчених адвокатів, безкоштовно надають консультації з юридичних питань 

студенти IV-V курсів юрфаку [6]. 

Обов'язкові предмети направлені на отримання поглиблених знань в 

області різних правових систем, а також на ознайомлення з основними 

правовими нормами і їх практичним застосуванням. 

Факультативні предмети дозволяють студентам побудувати 

індивідуальну програму навчання з урахуванням інтересів до різних галузей 

права, а також підготуватися до аналітичної дослідницькій роботі.  Кожен 

предмет включає в себе не тільки лекції, але і час, відведений для практичних 

занять (практикумів, семінарів).  Уміння демонструвати аналітичні навички є 

невід'ємним завданням студента. 

В кінці семестру знання предмета оцінюються тільки в письмовій або в 

письмовій та усній формах, за десятибальною системою.  Деякі курси 
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включають самостійні письмові роботи, бал яких входить в накопичувальну 

оцінку. 

Програма призначена для осіб, які отримали ступінь бакалавра права або 

еквівалентну їй кваліфікацію юриста в вищих навчальних закладах за межами 

Литовської Республіки.  Відбір проводиться на конкурсній основі, під час якого 

розглядається заявка кандидата, підкріплена необхідними документами.  

Відповідний рівень володіння російською або англійською мовами (в 

залежності від групи) необхідний для належної участі в лекціях, практикумах і 

семінарах, читання спеціалізованої літератури та нормативних актів, а також 

написання есе.  Заява на вступ приймаються цілий рік, але набір в групу 

поточного року закінчується 1 травня.  Навчання починається з вересня. 
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3. Особливості навчального процесу в області права 

 

Навчальний процес на факультеті права орієнтується на західні 

університетські моделі.  Цей вибір був зроблений в результаті необхідності 

підготовки висококваліфікованих правознавців широкого профілю, які 

отримують ліберальну освіту, володіють правовим англійською та мають досвід 

роботи в Литві і за кордоном.  В даний час факультет пропонує інтегровану 

навчальну програму, що охоплює рівні бакалаврату та магістрантури.  

Випускники отримують звання магістра права і професійну кваліфікацію 

юриста.[8] 

Студенти факультетів права мають можливість поряд з дипломом 

магістра отримати і сертифікат Мічиганського державного університету по 

транснаціонального права.  Сертифікат засвідчує в тому, що випускники 

факультету успішно пройшли основні курси міжнародного права і володіють 

юридичним англійською мовою. 

Юридичні факультети виділяються, завдяки методам викладання, коли 

застосовуються так звані сократовські методи навчання.  Монотонне 

конспектування і читання лекцій поступається місцем нестандартного підходу, 

практикується в найбільш авторитетних американських університетах.  Під час 

дискусій і практичних занять студенти аналізують особливі випадки, що 

вимагають застосування тієї чи іншої правової норми, і дозволяють правові 

колізії, застосовуючи формулу Q & A.  Лектори переймають педагогічний 

досвід кращих правових шкіл Америки і Європи.  Інший аспект, що сприяє 

теплою і колегіальної атмосфері взаємин, полягає в тому, що колектив 

викладачів факультету утворюють молоді й багатообіцяючі лектори, які 

цінують самостійність, ініціативу і креативність студентів. [8] 

Викладають висококваліфікованим ванні вчені і фахівці в своїй галузі 

(цивільного, кримінального, адміністративного права та ін.), Впевнені в тому, 

що студентам передаються необхідні знання та навички, в яких потребують 

практикуючі професійні правознавці Литви.  Оскільки багато викладачів 
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юридичних факультетів є практикуючими юристами, студенти знайомляться не 

тільки з особливостями литовського права, але і з проблемами юридичної 

практики. 

Вчені факультетів приділяють належну увагу впливу процесу глобалізації 

на правові науки.  Навчальний матеріал постійно оновлюється.  Результати 

досліджень надаються на спеціальних конференціях, організованих 

факультетом і англомовним науковим журналом «Baltic Journal of Law & 

Politics», який видавався факультетом права спільно з факультетом Політичних 

наук і дипломатії деяких університетів. [6] 

Чимало курсів, пропонованих факультетом, викладається правознавцями і 

експертами права з вищих шкіл США, Великобританії, Швейцарії, Італії, 

Іспанії та інших країн. 
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Висновки 

 

Таким чином, провівши дослідження освітньої програми Литви в розрізі 

підготовки юридичних кадрів, можна зробити наступні висновки: 

1. Юридичний факультет - найстаріша і найпрестижніша юридична 

школа Литви. 

2. Програма, розроблена для найбільш актуальних і сучасних курсів за 

трьома різними напрямками (міжнародне право і права людини; технічне право; 

комерційне право). 

3. Студенти мають право брати участь в міжнародних конференціях та 

інших академічних заходах. 

4. Викладачами є видатні професори з усієї Європи. 

Метою навчальної програми є підготовка юридичних експертів і фахівців 

в області юридичних послуг, що володіють всебічними і глибокими знаннями 

про міжнародні, міжнародно-регіональних і європейських правових нормах, які 

впливають на найбільш важливі області національних правових систем, а також 

на розробку, інтерпретацію і практику застосування цих правових норм;  

здатність виявляти, аналізувати і вирішувати складні проблеми, пов'язані з 

законотворчістю і правозастосування в контексті міжнародного та 

європейського права;  вміння застосовувати отримані знання в професійній 

практиці інноваційним і комплексним чином для вирішення спорів і правових 

конфліктів, що виникають в міжнародному середовищі;  критичний підхід і 

навички проведення незалежних досліджень і пропозицій, заснованих на 

науковому аналізі. 
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