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УДК 378:340

Сучасні підходи щодо модернізації 
юридичної освіти в Україні

Процес становлення вищої юри-
дичної освіти в Україні (далі – ВЮО)
свідчить про те, що, відділившись на
початку 90-х років від радянської
загальносоюзної системи освіти і
науки, в умовах суттєвих трансформа-
цій політичних, соціально-економіч-
них, ідеологічних та інших пріорите-
тів за двадцять років державної неза-
лежності, вона сформувалась як само-
стійна система, до складу якої входить
більше ніж 200 вищих навчальних
закладів, які здійснюють підготовку

юристів. У періоді, що аналізується,
істотно змінилися форми власності
навчальних закладів, які здійснюють
підготовку юристів за широким спек-
тром спеціалізації, що забезпечило
право вибору студентам навчального
закладу форми навчання, а викла-
дачам – право вибору місця праце-
влаштування; помітними стали зміни
не тільки у кількості навчальних за-
кладів, а й у кількості осіб, які стали
дипломованими фахівцями в галузі
права.
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Не заперечуючи досягнутого, дово-
диться констатувати, що українська
система ВЮО, на жаль, не набула тих
бажаних якісних характеристик, які
дозволили би поставити її в один ряд
із аналогічними системами більшості
країн світу, посісти належне місце у
форматі міжнародної співпраці та
конкуренції у сфері освітянських пра-
вових послуг.

Проведений аналіз засвідчує, що в
системі вищої освіти, зокрема і ВЮО,
накопичилося багато проблем, які
потребують системного аналізу та реа-
лізації комплексних заходів щодо їх
вирішення.

Метою цього дослідження є фор-
мування авторських підходів щодо
проблем розвитку ВЮО на сучасному
етапі та напрямів їх вирішення.

Безперечно, наявні проблеми в си-
стемі ВЮО обумовлено низкою фак-
торів, серед яких найбільш вагомими
є такі:

– ВЮО України залишається у
вузьких рамках сформованої в умовах
попереднього тоталітарного режиму
теорії юридичного позитивізму;

– ВЮО не забезпечує на належ-
ному рівні виконання суспільних
завдань із підготовки якісно нового
корпусу правників, здатних: істотно
покращити загальнодержавні показ-
ники рівня захисту прав і свобод гро-
мадян, законних інтересів суб’єктів
економічної та інших сфер суспільно-
го життя; спроможних на необхідно-
му сучасному рівні захистити націо-
нальні інтереси, як у рамках вітчизня-
ної правової системи, так і на міжна-
родному рівні; забезпечувати режим
законності та стверджувати в усіх су-
спільних складових елементи само-
врядності й верховенства права;
долати і протидіяти проявам коруп-
ції, зловживання владою і службовим
становищем, надмірному адміністру-
ванню у сфері державного та місце-
вого управління;

– українська система ВЮО тради-
ційно залишилася  зорієнтованою на

підготовку фахівців переважно для
правоохоронних та інших органів, а
не на правозахисну функцію, що від-
повідно позначилося на змісті юри-
дичної освіти – навчальних планах,
програмах тощо.

Крім зазначеного, необхідно також
констатувати, що за часів державної
незалежності українська ВЮО сфор-
мувала комплекс «перекосів», зокре-
ма: аналізована система надмірно ко-
мерціалізувалася; вона не поставила
дієвих перешкод правовому нігілізму
та підвищеній контраверсійності пра-
вових позицій, що викладаються; до-
пустила інформаційну перевантаже-
ність і невпорядкованість правової
інформації навчального характеру;
сприяла поширенню практики замов-
ного виготовлення та формального
заліку контрольних, курсових, диплом-
них, магістерських та інших самостій-
них студентських робіт, нерідко фор-
мального ставлення до іспитів. Кадро-
вий науково-педагогічний потенціал
системи вищих навчальних закладів
(ВНЗ) у своїй більшості залишається
на позиціях юридичного коментуван-
ня чинного законодавства з ознаками
конформізму та не продуктує того
якісного рівня правової думки, який
об’єктивно очікує суспільство в умо-
вах системного реформування, не за-
безпечує належних темпів відроджен-
ня національної ідеології державо-
творення та правотворення як основи
правового виховання.

Реально існує потреба і в посилен-
ні вимог до науково-методичного
забезпечення навчального процесу,
вдосконалення організації практик і
змісту їхнього професійного напов-
нення, а також досконалішого підхо-
ду щодо державної підсумкової ате-
стації.

Аналіз наукових досліджень і
публікацій свідчить, що вагомий вне-
сок у розвиток української юридич-
ної освіти зробили вітчизняні вчені
В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Битяк,
Р. Калюжний, С. Стеценко, Ю. Кон-
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дратьєв, В. Тацій, Ю. Шемчушенко 
та інші.

Але нормативно-правова база ВЮО
не є адекватною запитам суспільства,
юридичної системи та Болонським
принципам організації та підготовки
юристів, а процес її оновлення і вдоско-
налення невиправдано затягнувся.

Виходячи з аналізу ситуації, що
сформувалася в системі ВЮО Украї-
ни, стану наукових розробок, на нашу
думку, основна мета її модернізації
повинна бути спрямована на форму-
вання всебічного розвиненого фахів-
ця (юриста), готового до виконання
складного комплексу сучасних прак-
тичних завдань із захисту інтересів
свого клієнта, прав і свобод людини
та цінностей правового демократич-
ного суспільства.

Метою підготовки сучасних прав-
ників в Україні має стати не стільки
формування фахових знавців чинних
нормативно-правових актів, скільки
підготовка професіоналів, які спові-
дують принцип верховенства права,
мають активну громадянську пози-
цію, готові відстоювати права і свободи
громадян у різних сферах соціального
буття, є непримиренними до випадків
беззаконня, корупції, порушення гро-
мадських свобод, які є опорою Укра-
їнської держави у прагненні до демо-
кратії. На наше переконання, для до-
сягнення зазначеної мети основними
завданнями щодо модернізації ВЮО в
Україні мають бути:

– удосконалення організаційно-пра-
вових основ функціонування вищих
юридичних навчальних закладів, зо-
крема засад їхньої автономності, само-
врядності, питань кафедрального струк-
турування, статусу викладачів (доцен-
тів, професорів) тощо;

– прискорення темпів ціннісної пе-
реорієнтації загальнотеоретичних
курсів, які формують основи право-
розуміння та усвідомлення державо-
творчих процесів, як національних,
так і загальноєвропейських правових
здобутків;

– розроблення курсів і викладання
правових дисциплін з обов’язковою опо-
рою на національну історію виник-
нення та розвитку правових норм,
інститутів, галузей і принципів права;

– посилене та всебічне вивчення
сучасного європейського права;

– розвиток ВЮО за єдиним базо-
вим стандартом для всіх правових
напрямків та умов викладання його на
ліберальній основі;

– побудова ВЮО як єдиного комп-
лексу ВНЗ, юридичної науки, про-
фесійних асоціацій та практикуючих
інституцій, що спільними зусиллями
мають виконувати завдання з вихован-
ня та підготовки правників, оцінюван-
ня їхніх знань і здібностей;

– з опорою на національну мето-
дологію праворозуміння і правозасто-
сування, зміст вітчизняних принципів
права введення у навчальний процес
додаткових курсів для засвоєння сту-
дентами практичних професійних на-
вичок із підготовки правових доку-
ментів, участі в юридичних процеду-
рах, уміння ефективно врегульовувати
правові конфлікти;

– формування у майбутніх правни-
ків стійких навичок щодо здійснення
самоврядності як у межах юридичної
професії, так і на інших соціальних
рівнях;

– на основі співпраці вищих на-
вчальних закладів з юридичною нау-
кою, державними органами та устано-
вами, практикуючими інституціями та
професійними асоціаціями створення
постійно діючого експертного середо-
вища висококваліфікованих фахівців,
яке поряд з експертуванням чинного
законодавства, законопроектів та під-
готовкою правових висновків із прак-
тичних питань повинно узгоджувати
методологію викладання юридичних
дисциплін та упорядковувати правову
навчальну інформацію.

Аналіз європейського досвіду, ви-
мог, підходів щодо підготовки фахів-
ців із вищою освітою, принципів Бо-
лонського процесу із цих питань свід-
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чить, що державні вимоги, на підставі
яких вищі навчальні заклади органі-
зовують їхню підготовку, навчально-
виховний процес, є досить жорстки-
ми. Адже освіта в сучасному світі – і
це давно продемонстрували найпо-
тужніші країни світу, має: а) бути мак-
симально індивідуалізованою (з ура-
хуванням природних здібностей, пси-
хологічних особливостей індивіда);
б) будуватися на найкращих освітніх
технологіях (щоб навчити людину
вчитися, тобто самовдосконалювати-
ся, знаходити нові знання на базі здо-
бутих); в) бути справді в неперервному
розвитку [1, с. 4].

У наш час переваги вже не визна-
чаються ні розмірами країни, ні бага-
тими природними ресурсами або міц-
ністю фінансового капіталу. Тепер усе
вирішують рівень освіти та обсяг на-
копичених суспільством знань. Тому
цілком очевидно, що надалі зростати-
ме добробут тих держав, які зможуть
перевершити інші в накопиченні но-
вих знань [2, с. 14]. Якість освіти, крім
іншого, забезпечується саме виконан-
ням державних вимог до кадрового,
навчально-методичного, матеріально-
технічного забезпечення навчального
процесу, до організації практик, про-
фесійної підготовленості, підсумкової
державної атестації.

Виходячи з реальної ситуації, що
сформувалась у сфері ВЮО в Україні,
на нашу думку, пріоритетними цілями
повинні стати:

– активне вивчення різних складо-
вих європейського права;

– досягнення демілітаризації ВЮО;
– забезпечення єдності ВЮО та

юридичної практики;
– посилення у ВЮО морально-етич-

ної складової та патріотичної спрямо-
ваності (тобто ідеології національ-
ного державотворення та правотво-
рення).

Суспільство, як ніколи раніше, по-
чинає не тільки розуміти, а й вимага-
ти кваліфікованої правової допомоги,
юридичного супроводження багатьох

процесів, що проходять в ньому. Най-
більша потреба в юристах виникає 
в розвиненому громадянському су-
спільстві і правовій державі, коли
право, правова система досягають
найвищої ефективності.

Водночас рівень реалізації прак-
тично всіх напрямів правового вихо-
вання в Українській державі залиша-
ється низьким. Очевидно, саме це є
причиною низької правової свідомо-
сті українців. Погоджуємося з дум-
кою О. Дзьобаня та Л. Герасіної, що
відсутність змін на краще в системі
правового виховання призведе до
втрати прошарку української молоді
як рушійної сили розбудови держави
[3, с. 70, 74]. Безперечно, сучасна криза
правової культури має коріння у
зламі історичної формації, недостат-
ньому формуванні національної ідеї
та інших зовнішніх факторів. Криза
правової свідомості українців має і
внутрішні причини, вона заснована на
особливості правової ментальності [3,
c. 70–74].

З даними статистики, в Україні
один юрист-практик обслуговує сього-
дні близько десяти тисяч населення.
В розвинених країнах, наприклад, у
Японії на тисячу громадян є 14 квалі-
фікованих юристів, у Німеччині – 17,
у США – 34, а в нас – тільки 3 юристи.

Але проблема України полягає не
тільки в кількості юристів, а й в ефек-
тивності діяльності вищої юридичної
школи, яка їх готує. Саме тому про-
блема модернізації системи ВЮО на-
буває не лише теоретичного, а й прак-
тичного змісту. На нашу думку, основ-
ними напрямами такої модернізації
можуть бути:

а) модернізація системи стандар-
тизації юридичної професії.

Формування сучасних стандартів
ВЮО в Україні пов’язане, насампе-
ред, із панівними поглядами на роль
правоохоронних органів, судів у су-
спільстві. Відповідно до основних
принципів ООН щодо суспільної ролі
і місця правника, що юрист – це від-
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крита та доступна для клієнта особа,
яка на засадах здобутої кваліфікації,
дотримання високих стандартів мораль-
ності та професійної етики провадить
діяльність із захисту прав і законних
інтересів клієнта з урахуванням публіч-
ного порядку держави.

Тому основні напрями модерніза-
ції системи стандартів повинні забез-
печити надання особі належної про-
фесійної кваліфікації, а це – знання
правового порядку держави та вміння
застосовувати законодавство для ви-
рішення конкретних справ у поєднан-
ні з вихованням професійних ідеалів і
поваги до морального обов’язку, прав
і свобод людини, відповідно до Реко-
мендацій Ради Європи щодо свободи
здійснення юридичної професії. Адже
право стає надійним порядком захи-
сту і спокою лише тому, що завдяки
організованій державній владі отри-
мує надійний шанс утілення в життя
[4, c. 200].

Нині у світі, а частково і в Україні,
сформовано деякі загальні вимоги
щодо юридичних професій – це пра-
вила поведінки суддів, прокурорів,
адвокатів, юристів – держслужбовців.

Відповідно, модернізація системи
стандартів юридичної професії повин-
на передбачати:

– розроблення та затвердження
МОНС України відповідних стандар-
тів щодо підготовки молодших спе-
ціалістів, бакалаврів, спеціалістів та
магістрів права;

– підвищення значення аксіологіч-
них (морально-ціннісних) засад у підго-
товці юриста через коригування від-
повідних програм із урахування реаль-
ної суспільної ролі юриста в сучасному
суспільстві;

– формування у студентському се-
редовищі нетерпимості до будь-якої
дискримінації, всебічного заохочення
прояву індивідуальної наукової та
практичної активності;

– вдосконалення системи підготов-
ки юристів як фахівців практичної
спрямованості, запровадження розгля-

ду реальних практичних ситуацій пра-
возастосування, стимулювання робо-
ти юридичних клінік, обміну досвіду
між студентами та визнаними фахів-
цями в галузі права.

Необхідно модернізувати такі на-
прями правового виховання, як юри-
дичну практику, що формує повагу до
права, і правову освіту, яка доносить
до осіб розуміння правових цінностей
[5, с. 88]. Метою правового виховання
має бути: формування системи право-
вих знань, правової переконаності;
формування мотивів і звичок право-
мірної поведінки [3, с. 20].

Дуже важливо, щоби процес модер-
нізації системи стандартизації ВЮО 
в Україні проходив не тільки з ураху-
ванням власного досвіду, специфіки
правової системи та її суб’єктів, а й із
максимальним використанням євро-
пейського досвіду;

б) модернізація сфери публічного
сприйняття юридичної діяльності.

У сучасному українському суспіль-
стві існує певне позитивне ставлення
до юридичної професії як однієї з най-
більш поважних і престижних.

Утім, така цілком позитивна думка
ґрунтується не на усвідомленні особ-
ливої ролі фахівця-юриста, а частіше
за все на враженні про прибутковість
такої діяльності та певній суспільній
інерції. Причому престижним уважа-
ється не тільки сама професія, а факт
навчання особи у вищому юридично-
му закладі, що вже є підставою для
стверджування про певне соціальне
та матеріальне становище студента та
його сім’ї. Зазначені процеси пере-
шкоджали формуванню особистості
майбутнього фахівця як юриста за
переконаннями, негативно відобра-
жалися на професійних якостях такої
особи та призводили до неконкуренто-
спроможності кадрів, інших негатив-
них наслідків, якими сьогодні «хво-
ріють» наші судові, правоохоронні 
та інші державні органи. Кризу юри-
дичної практики влучно оцінює 
І. В. Яковюк: «у суспільстві не дотри-

280

Публічне право № 4 (8) (2012)



мують основних прав і свобод людини
і громадянина, систематично і грубо
порушують Конституцію і закони,
правопорядок стикається з масовими
проявами сваволі бюрократичного
апарату, панує корупція, існує некон-
трольована злочинність» [5, c. 88].

На жаль, сьогодні в суспільстві від-
сутні об’єктивні показники з оціню-
вання якості сучасного випускника-
юриста. Ми погоджуємось із думкою
професора В. Навроцького, що сьо-
годнішні випускники вищої юридич-
ної школи зовсім не схожі на своїх
колег 70–80-х, навіть 90-х років. Вони
не тільки інші, вони – надзвичайно
прагматичні фахівці [6, с. 8].

Суттєвою проблемою для суспіль-
ства залишається диспропорція в
оцінюванні юридичної освіти між
державними і приватними юридични-
ми школами. Нездоланним протягом
багатьох років залишається стерео-
тип щодо надання переваг у праце-
влаштуванні випускникам окремих
загальнонаціональних навчальних
закладів.

Проведений аналіз дає підстави
стверджувати, що процес модернізації
сфери публічного сприйняття юри-
дичної професії повинен передбачати:

– системне й поглиблене інтегру-
вання ВЮО із загальноосвітньою
середньою школою, що сформує
основу для професійного самовизна-
чення учнів, сприятиме формуван-
ню у них правової культури та свідо-
мості, сприятиме покращенню іміджу
юридичної професії, ролі юриста в су-
спільстві;

– формування в суспільстві уяв-
лення про те, що тільки високий
рівень опанування навчальних дисци-
плін загальноосвітньої школи формує
належні підвалини для майбутнього
засвоєння правничої професії, і на-
самперед – українська мова і літера-
тура, історія, основи правознавства,
а також інші дисципліни – алгебра,
основи економіки, хімія, біологія, іно-
земна мова тощо;

– зближення ринку праці щодо
правових професій із навчальним
середовищем (дні правничої кар’єри,
стажування у приватних компаніях і
державних установах, введення інсти-
туту інтернатури та ін.), що дасть
можливість забезпечити безперешкод-
не працевлаштування випускників і під-
вищити їхню конкурентоспроможність;

– поглиблення співпраці вищих на-
вчальних закладів різних форм влас-
ності із закордонними закладами, між-
народними науковими громадськими
та іншими неурядовими організаціями.

Реформування ВЮО на сучасному
етапі має відбуватися з урахуванням
змін, обумовлених взаємодією з регіо-
нальними та світовою системами
права. Основними напрямами таких
змін в українській системі права є
такі: відбувається рецепція галузей та
інститутів права; на регіональному та
світовому рівнях визначаються пріо-
ритетні напрями правового регулю-
вання, що відповідно сприймається
національною системою права; постій-
но змінюється галузь міжнародного
права (як публічного, так і приватно-
го) [7, c. 101].

в) модернізація способів доступу
до вищої юридичної освіти.

Із запровадженням в Україні зов-
нішнього незалежного оцінювання
знань ситуація з доступом громадян 
до державних закладів ВЮО істотно
покращилась. Ситуація із чесністю,
об’єктивністю і прозорістю вступних
компаній до юридичних навчальних
закладів поступово змінюється на кра-
ще, і цю позитивну тенденцію суспіль-
ству необхідно підтримувати, закріп-
лювати і стимулювати.

На жаль, існує проблема пільг,
передбачених значною кількістю га-
лузевих нормативно-правових актів,
кількість яких є значною. Залишаєть-
ся відкритим питання щодо додатко-
вих, понаднормативних випробувань,
не передбачених законодавством, у де-
яких особливо престижних навчаль-
них закладах ВЮО.
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Не покращує іміджу державних
ВНЗ і наявність угод про співпрацю
між ними та закладами середньої осві-
ти (спеціалізованими правничими
гімназіями, ліцеями тощо), за якими
випускники останніх можуть зарахо-
вуватися в обхід загального конкурсу.
Потребує вдосконалення регламента-
ція вступу до закладів ВЮО для людей
з особливими потребами, переможців
учнівських олімпіад.

Вказані факти істотно нівелюють
ідею зовнішнього незалежного оці-
нювання та зарахування до правничих
навчальних закладів за об’єктивними,
неупередженими критеріями.

Змінені правила вступу до ВНЗ
дозволяють стверджувати, що подіб-
них випадків у майбутньому не буде,
а корупція залишиться в минулому.

Здобуття професійної кваліфіка-
ції за напрямом «право» повинно
ґрунтуватися на вільному її виборі та
глибокому особистому усвідомленні
суспільної значущості, гуманістичної
спрямованості цієї спеціальності.
Таке ставлення до свого професійного
вибору може сформуватись у майбут-
нього юриста лише за умов засвоєння
ним знань про сутність прав і свобод
людини, виховання поваги до них,
усвідомлення гуманістичних правових
ідей, культивування загальнолюдсь-
ких і національних правових цінно-
стей та відповідального ставлення до
законності і правопорядку.

Тож на сучасному етапі для підви-
щення якості ВЮО дуже важливим 
є комплексне впровадження в систе-
му загальної середньої освіти відпо-
відних освітніх напрямів;

г) модернізація управління юри-
дичними закладами та навчальним
процесом у них.

Реформування ВЮО в Україні
ускладнюється значною мірою через
розпорошеність ВНЗ за їхньою під-
порядкованістю. Саме це є сьогодні
перепоною для підвищення ефектив-
ності управління ними, поліпшення
якості вищої освіти та інтеграції 

в єдиний європейський освітній про-
стір.

Вирішити зазначені проблеми мож-
ливо тільки створенням єдиної систе-
ми адміністративного та методичного
управління ВЮО, підпорядкування всіх
державних ВНЗ МОНС України,
створення реальної конкуренції між
вищими юридичними закладами різ-
них форм власності.

Навчальний процес ВЮО в Украї-
ні, а він побудований згідно з устале-
ним поглядом на роль юриста в су-
спільстві, перевантажений норматив-
но-теоретичним навчанням, слабко
орієнтований на практику фахівців.

Навчальні плани не завжди вра-
ховують неправову сферу діяльності
юриста (ділову комунікацію, тактику
дій, конструктивний аналіз, моделю-
вання ситуацій та ін.) – сфер, що 
не є суто правовими, але становлять
важливу прагматичну складову по-
всякденної активності фахівця у праві.

Вузьким місцем для випускників
ВНЗ залишаються: володіння юри-
дичною технікою, уміння вирішувати
конкретні юридичні проблеми, здат-
ність знаходити альтернативні рішен-
ня, володіння технікою аргументації,
здатність працювати в команді, знання
української ділової мови, іноземних
мов, прикладних комп’ютерних про-
грам тощо.

Напрямами модернізації навчаль-
ного процесу ВЮО повинні залишатися:

• збалансування співвідношення
загально-правових дисциплін та юри-
дичної казуїстики, а також обсягів і
форм навчального процесу. Співвід-
ношення має змінюватися в бік збіль-
шення годин на практичні заняття 
залежно від року навчання;

• активне заохочення самостійної
роботи студентів із аналізу нормативно-
правових актів, судової та адміністра-
тивної практики, спеціальної літерату-
ри, подальшого обговорення виявлених
проблем під керівництвом викладача
та відповідного «кредитування» в мо-
дульній системі навчання;
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• введення якомога ширшого кола
курсів імітаційних (ігрових) судових
засідань, адміністративно-правових
процедур із запрошенням арбітрів –
практикуючих юристів;

• формування основ професійної
активності у студентів, розроблення
та написання юридичних документів,
етики діяльності з представництва
інтересів громадян і компаній в су-
дах, інших державних інститутах
влади;

• запровадження нових форм і ме-
тодів у вивченні дисциплін: юридичне
та ділове письмо, юридична конфлік-
тологія, юридична техніка тощо.

• розширення системи спеціалізо-
ваних факультативних курсів з окре-
мих юридичних дисциплін.

Підводячи підсумок дослідження,
можна зробити такі висновки.

1. Модернізація ВЮО повинна від-
буватися системно, комплексно і па-
ралельно з реформуванням усієї си-
стеми освіти в Україні.

2. Реалізація заходів із модернізації
ВЮО в Україні має відбуватися публіч-
но, із залученням до обговорення моде-
лей розвитку цієї системи громадсько-
сті, професійних об’єднань, професор-
сько-викладацького складу, наукових
працівників, аспірантів, студентів, прак-
тичних юристів і роботодавців, супро-
воджуватися широкою інформаційною
підтримкою та постійним моніторингом
змін у системі вищої юридичної ВЮО.

3. Основною ідеєю модернізації
навчального процесу повинні стати
поглиблення та інтенсифікація загаль-
нообов’язкових курсів і розширення
переліку спеціалізованих, практично
спрямованих дисциплін.
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Задояний М. Т., Оксьом І. Г. Сучасні підходи щодо модернізації юридичної осві-
ти в Україні

У статті проаналізовано проблеми підготовки юристів в Україні та запропоно-
вано способи їх вирішення. Модернізація ВЮО в Україні – це складна, комплексна
проблема суспільства і держави, вирішення якої залежить не тільки від соціально-
економічного стану України, а  й від становлення і розвитку в нашій країні сучас-
ного, цивілізованого стану державності та праворозуміння, визнання і забезпечен-
ня в ній свободи людини, верховенства права, незалежності суду, демократичності
функціонування всіх державних інститутів, органів та установ.

Ключові слова: система вищої юридичної освіти, правове регулювання вищої
освіти, стандартизація юридичної професії, організаційно-правові засади діяль-
ності вищих навчальних закладів, система оцінювання знань.
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Задояный М. Т., Оксём И. Г. Современные подходы к модернизации юридиче-
ского образования в Украине

В статье проанализированы проблемы подготовки юристов в Украине и пред-
ложены пути их решения. Модернизация ВЮО в Украине – это сложная, комп-
лексная проблема общества и государства, решение которой зависит не только 
от социально-экономического положения Украины, но и от становления и разви-
тия в нашей стране современного, цивилизованного состояния государственности
и правопонимания, признания и обеспечения в ней свободы человека, верховен-
ства права, независимости суда, демократичности функционирования всех госу-
дарственных институтов, органов и учреждений.

Ключевые слова: система высшего юридического образования, правовое
регулирование высшего образования, стандартизация юридической профессии,
организационно-правовые основы деятельности высших учебных заведений,
система оценивания знаний.

Zadoyanyi M., Oksyom I. Modern approaches to the modernization of legal educa-
tion in Ukraine

The article analyzes the problems of lawyers in Ukraine and proposed solutions.
Modernization of higher legal education in Ukraine is a complex, scabrous problem of
society and the state, whose solution depends not only on socio-economic situation in
Ukraine, and the formation and development in our country a modern, civilized state of
statehood and the right understanding, recognition and support in her freedom, rule of
law, judicial independence, democratic functioning of state institutions, agencies and
institutions.

Key words: system of higher legal education, legal regulation of higher education,
standardization of the legal profession, organizational and legal framework of higher
education, system of assessment.


