З метою розвитку юридичної освіти та модернізації правової підготовки
для задоволення потреб економічного і соціального розвитку, а також з
огляду на геополітичне становище Білорусі та України в центрі Європи до
заявки був підготовлений і поданий до Європейської комісії для конкурсного
відбору в березні 2013 проект 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
«Навчання альтернативному врегулюванню суперечок як підходу до
забезпечення прав людини».
Даний проект схвалений Європейською Комісією, якою підписаний
контракт на виділення фінансових коштів. Проект реалізується консорціумом
партнерів із країн ЄС, Білорусі та України у складі 10 вузів і одного
громадського об’єднання.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна став
учасником проекту (координатором по Україні) «Навчання альтернативному
вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини» (№ 543990TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR

«TRADIR»)

у

межах

програми

TEMPUS.
Мета проекту – розробка практично орієнтованого навчального плану та
відповідного наукового, навчально-методичного забезпечення підготовки
магістрів за спеціалізацією з економічного права і альтернативного
вирішення спорів.
Унікальна магістерська програма «Альтернативне вирішення спорів»,
метою

якої

є:

підготовка

висококваліфікованих

фахівців

у

сфері

юриспруденції, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з
сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати
та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи,
здатні до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових
дослідженнях,

здатні

займатися

експертно-консультаційною

правотворчою,

діяльністю,

а

також

правозастосовною,
надавати

незалежного посередника (медіатора) на професійній основі.

послуги

02.10.2015 відбулася робота моніторингової комісії національного
ТЕМПУС ERASMUS + офісу в Україні. В результаті моніторингу проекту,
робочою комісією були висловлені певні слушні рекомендації, щодо
удосконалення подальшої роботи проекту. Всі висловленні рекомендації
були сприйняті та належним чином втілені у розвиток проекту.
По-перше, щодо посилення взаємодії із зовнішніми зацікавленими
сторонами, то з впевненістю можна говорити, що участь у даному проекті
сприятиме обміну досвідом та поглибленню і зміцненню довгострокового і
взаємовигідного партнерства між нашими навчальними закладами та всіма
партнерами які беруть участь у проекті. Також ведеться пошук інших
партнерів які могли би брати участь та які були б зацікавлені у подальшому
розвитку цього проекту. Ця робота ведеться завдяки особистим контактам
учасників проекту, завдяки висвітленню та обговоренню проекту на
конференціях, студентських круглих столах та інших зустрічах. Наприклад,
У неділю, 13 березня члени команди Харківського відділення Ліги студентів
Асоціація правників України провели набір в актив серед студентів
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. На співбесіду
прийшли

найактивніші

і

найперспективніші

студенти

юридичного

факультету університету. Також на зустрічі — кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Віктор Савченко провів
презентацію щодо дипломованої програми «Альтернативне вирішення
спорів».
По-друге, стосовно питання про те, що проект повинен активізувати свої
зусилля для зовнішнього поширення. В рамках цієї роботи, ведеться активна
агітація поширення розробленої магістерської програми, як в Україні так і
закордоном. Пропонується іншим закордонним Вузам партнерам існуюча
магістерська програма, для координування сумісних зусиль та обміну
студентами, для отримання останніми подвійних дипломів.
По-третє, щодо бізнес-плану для комерціалізації університетських
послуг. В цьому питані головне є те що, з наступного учбового року набір

студентів-магістрів буде здійснюватися тільки на платній основі, тобто за
контрактом. Також активно поширюються пропозиція, щодо можливості
навчання за програмою «Альтернативне вирішення спорів», для всіх верств
населення, як другої Вищої освіти, звісно на платній основі.

