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I. ВСТУП 
 

Фундаментальна юридична освіта має важливе значення для того, щоб стати 

компетентним і доброчесним юристом. Американська Асоціація юристів (ABA/ААЮ) 

протягом багатьох років регулювала питання юридичної освіти в США шляхом процесу 

акредитації юридичних шкіл. Цей Звіт містить деталі певних найкращих практик 

Американської асоціації юристів (ААЮ), практики, що можуть бути впроваджені 

Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України чи українськими 

асоціаціями юристів в рамках українського контексту юридичної освіти для того, щоб 

забезпечити, аби студенти-випускники правничої спеціальності були найкраще навчені і 

підготовлені для роботи в правничій професії.                        

 
II. АМЕРИКАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЮРИСТІВ (ABA/ААЮ)  

 

Американська Асоціація юристів (ABA/AАЮ) є найбільшою добровільною 

організацією професійного членства в світі, що налічує близько 400 000 членів. Вона є 

єдиною схваленою організацією з проведення акредитації для юридичних шкіл, 

ABA/ААЮ також працює над покращенням процесу здійснення правосуддя, просуває 

програми, які допомагають юристам та суддям у їх роботі, забезпечує безперервну 

юридичну освіту та працює над популяризацією у всьому світі важливості верховенства 

права. Юридичні школи, які отримали схвалення ABA/ААЮ, забезпечують юридичну 

освіту, яка відповідає мінімальному комплексу стандартів, оприлюдненому Радою та 

Акредитаційним комітетом Відділу ABA/ААЮ з юридичної освіти і доступу до правничої 

професії. Випускники юридичних шкіл, схвалених ABA/ААЮ, мають право брати участь 

у іспиті на допуск до юридичної практики в рамках відповідної юрисдикції.1 Деякі штати 

допускають до складання такого іспиту студентів з неакредитованих юридичних шкіл, але 

вони знаходяться в меншості. У більшості штатів особа може здавати іспит на допуск до 

юридичної практики, якщо тільки вона щонайменше має ступінь юріс доктор (Juris Doctor 

(JD)), що є першим юридичним освітнім ступенем в США, отриманий в юридичній школі, 

схваленій ABA/ААЮ.2 Це визначається законодавчими органами кожного штату. 

A. Акредитація 

 

Хоча Департамент освіти США (ДО США) не проводить акредитацію освітніх 

закладів або програм, він публікує перелік національно визнаних акредитаційних 

агентств, які визначаються як надійні уповноважені інституції в питаннях забезпечення 

якості освіти .3 Рада Відділу з юридичної освіти і доступу до правничої професії ААЮ є 

єдиним національним органом з акредитації програм в США, навчання на яких веде до 

отримання ступеню юріс доктор. ДО США визнає її таким органом з 1952 року. 

ABA/ААЮ встановила Стандарти, яких юридичні навчальні заклади повинні 

                                            
1 http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/frequently_asked_questions.html 
2 http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/frequently_asked_questions.html 
3 http://ope.ed.gov/accreditation/ 
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дотримуватися для отримання акредитації. Рада оприлюднює ці Стандарти та правила для 

схвалення юридичних шкіл. Такі стандарти встановлюють вимоги щодо забезпечення 

надійної програми юридичної освіти. Школи, що не схвалені ABA/ААЮ, не повинні 

дотримуватися стандартів ABA/ААЮ, а ABA/ААЮ не надає жодного підтвердження 

щодо якість освіти, що пропонується в цих школах. 

 

Процедура схвалення юридичної школи, встановлена Радою, покликана 

забезпечити ретельну та комплексну оцінку юридичної школи та її відповідність 

Стандартам.4 Юридична школа, яка бажає отримати схвалення Ради, повинна 

продемонструвати, що вона здійснює свою діяльність відповідно до Стандартів.5  Існує 

два типи схвалення: тимчасове та повне. Школа повинна спочатку подати заяву та 

отримати тимчасове схвалення, перш ніж подати заявку на повне схвалення. Рада надасть 

Тимчасове схвалення юридичній школі, якщо така юридична школа демонструє суттєве 

дотримання Стандартів та представляє надійний план для того, щоб привести юридичну 

школу до повного дотримання кожного стандарту протягом трьох років після отримання 

тимчасового схвалення. Цей етап схвалення також зазначає, що «юридична школа, яка 

отримала попереднє схвалення, може подати заяву на отримання повного схвалення не 

раніше ніж через два роки після отримання тимчасового схвалення та має отримати повне 

схвалення протягом п'яти років після отримання тимчасового схвалення або повторно 

подати заявку на тимчасове схвалення, оскільки воно припиняється по завершенню п'яти 

років».6 Рада згодом надає повне схвалення до попередньо затвердженої юридичної 

школи, якщо школа демонструє, що вона повністю відповідає кожному Стандарту. Якщо 

надано повне схвалення, тоді школа повинна подати заявку на затвердження кожні сім 

років після цього, щоб зберегти свою акредитацію. Рада згодом надає повне схвалення для 

попередньо схваленої юридичної школи, якщо школа демонструє, що вона у повній мірі 

відповідає кожному Стандарту.7 У разі отримання повного схвалення, школа після цього 

повинна подавати заявку на схвалення кожні сім років, щоб зберегти свою акредитацію. 

 

 

В. Стандарти 

 

Стандарти, яких слід дотримуватись, підпадають під вісім конкретних категорій, 

включаючи Організацію та Адміністрування, Програму юридичної освіти, Професорсько-

викладацький склад, Прийом та служби для студентів, Бібліотечні та Інформаційні 

                                            
4   Процес акредитації юридичної школи, Відділу ABA/ААЮ юридичної освіти і надання допуску до 

юридичної практики (2013 р.), 3-4 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/2013_revised_accreditation_brochu

re_web.authcheckdam.pdf 
5  Загальні цілі і практики, Стандарти та правила для схвалення юридичних шкіл 2015-2016 рр., 1 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_2016_chapter_1.au

thcheckdam.pdf 
6  Див. Стандарти 4-5 
7  Див. там само 
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ресурси та Матеріальна база, Обладнання та Технологічне забезпечення. Усього існує 53 

стандарти, кожен з яких супроводжується від одного між п'яти запропонованих 

тлумачень. Стандарти є досить конкретними, приписуючи, наприклад, роль 

адміністраторів та професорів, пояснюючи необхідну основну навчальну програму та 

ретельно перевіряючи доступність бібліотечних фондів.8 

Нижченаведене підсумовує і описує приклади Стандартів, яких необхідно 

дотримуватись в рамках їх особливих категорій.9 

Організація і адміністрація 

Сім Стандартів підпадають під рамки категорії Організація та адміністрування. 

Вони займаються питаннями шкільного управління, ресурсів, декану, недискримінації та 

рівних можливостей, різноманітності та інклюзивності, а також розміщення людей з 

особливими фізичними потребами. Стандарт щодо управління призначає «основні 

відповідальності і повноваження для планування, адміністрування програми з юридичної 

освіти юридичної школи» декану і професорсько-викладацькому складу. І декан, і 

професорсько-викладацький склад відіграють значну роль у визначенні освітньої політики 

школи.10  

Ця група стандартів також включає в себе «самостійне навчання», оцінку школою 

його ефективності, сильних та слабких сторін. Самостійне навчання є необхідним кроком 

для заяви школи на отримання та продовження акредитації.  

Програма юридичної освіти 

Цей набір стандартів вимагає від юридичної школи «підтримувати програму 

юридичної освіти з жорсткими вимогами» і визначає мінімальні результати навчання та 

навчальний план. Він також описує, які курси моделювання та юридичні клініки мають 

запропонувати, а також встановлює керівні принципи, які застосовуються для 

стаціонарного навчання, для навчання поза аудиторією, навчання закордоном та 

дистанційного навчання. Цей розділ також включає в себе вимоги для юридичних шкіл 

стосовно наукового керівництва та підтримки, керівні принципи для розрахунку годин, 

кількість яких треба набрати для отримання заліку (кредитних годин), кількість кредитних 

годин, керівництва з оцінювання студентів та здачі іспитів на допущення до юридичної 

практики. Наприклад, принаймні у трьох з п'яти останніх завершених календарних років, 

показник щорічного складання іспиту на допуску до юридичної практики, про які 

повідомила школа, повинен бути «не більше ніж на 15 балів нижче середнього показника 

щорічного складання іспиту на допуску до юридичної практики для випускників 

                                            
8  Джон Додіг, Чи має значення акредитація ABA/ААЮ у еру скорочення бажаючих поступити до 

юридичних шкіл? Нудл (11 лист.  2015 р.) https://www.noodle.com/articles/what-aba-accreditation-means-to-law-

school-students163 

9  Стандарти ABA/ААЮ, 2015-2016 рр.. Стандарти та правила для схвалення юридичних шкіл, 

http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/standards.html надає повне керівництво 
10   Стандарти ABA/ААЮ, 2015-2016 рр.. Стандарти та правила для схвалення юридичних шкіл,  

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_2016_chapter_2.au

thcheckdam.pdf 

http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/standards.html
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юридичних шкіл, акредитованих ABA/ААЮ, які проводять іспит на допуску до 

юридичної практики у тих самих юрисдикціях.» 

Професорсько-викладацький склад 

Що стосується професорсько-викладацького складу, ABA/ААЮ перелічує 

стандарти, що стосуються кваліфікації професорсько-викладацького складу, кількості 

шатних викладачів професорсько-викладацького складу та їхніх обов'язки, а також 

професійну середу, яку повинна підтримувати школа, включаючи політику стосовно 

терміну перебування на посаді та свободи викладання, що повинні бути встановлені. 

Прийом та служби для студентів 

Цей розділ охоплює 10 стандартів стосовно Зарахування, Освітніх вимог, Іспиту на 

вступ, Кваліфікаційних вимог щодо допуску до юридичної практики, Служби з підтримки 

студентів та Обов’язкове розкриття інформації. Обов'язкове розкриття інформації 

включає, наприклад, типи посад, які студенти-юристи обіймають по черзі після закінчення 

навчання. Щорічно юридичним школам необхідно повідомити ABA/ААЮ, скільки 

різноманітних робочих місць отримали їх останні випускники після випуску.11 Стандарти 

ABA/ААЮ вимагають від юридичних шкіл детально висвітлювати різні типи робіт, а 

також статус працевлаштування та тривалість роботи. Це передбачає, наприклад, чи 

робота кожного випускника була довгостроковою, визначається як така, що тривала 

щонайменше рік, - або короткострокова; чи це була робота на повний або неповний 

робочий день; і чи така роботи вимагала проходження іспиту на допуск до юридичної 

практики.12 

Бібліотечні і інформаційні ресурси 

Цей розділ передбачає, що юридична школа повинна утримувати юридичну 

бібліотеку, яка «надає підтримку через експертні знання, ресурси та послуги, які 

дозволяють юридичній школі виконувати її програму юридичної освіти, виконувати свою 

місію та підтримувати стипендіальні та дослідницькі програми».13 З цією метою 

стандарти цього розділу вирішують питання адміністрування бібліотеки та юридичної 

школи, бібліотеки, яка потребує директора, персоналу бібліотеки та збору матеріалів, що 

повинна містити бібліотека. 

Матеріальна база, обладнання та технологічне забезпечення 

Останній набір стандартів обговорює потужності юридичної школи, такі як 

відповідна кількість класів і семінарських приміщень, офісних приміщень для 

професорсько-викладацького складу, а також відповідний і достатній простір для 

студентів та викладачів як для спокійного навчання та досліджень, так і для групового 

                                            
11 Робер Морс, Методологія: Найкращі за рейтингом юридичні школи 2017 р., Звіт U.S. News and World 

(15 березень 2016 р.) http://www.usnews.com/education/best-graduate-schools/articles/law-schools-

methodology 
12  Див. там само 
13   Див. Стандарт на стор.39. 
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навчання та спільної роботи. Цей розділ також стосується зарахування та розміщення для 

людей з обмеженими фізичними можливостями.14 

 

B. Обсяг діяльності ABA/ААЮ 

 

Незважаючи на те, що Міністерство освіти уповноважене акредитувати юридичні 

школи в Сполучених Штатах, ABA/ААЮ, як і інші установи з акредитації, є незалежною 

організацією, яка фінансується завдяки членським внескам, оплатою за акредитацію від 

юридичних шкіл та іншим добровільним пожертвуванням.15 Вона не отримує фінансових 

внесків від Міністерства освіти, але отримує підтримку Міністерства у формі 

затвердження у якості агентства з акредитації. Хоча, можливо, Асоціація широко відома 

своєю роллю як агентство з акредитації, ABA/ААЮ вже давно займається багатьма 

різними аспектами сприяння верховенству права. 

Створена у 1879 році, Асоціація визначила свої цілі в першій статті свого статуту: 

«Її метою є вдосконалення науки про юриспруденцію, сприяння здійсненню правосуддя та 

уніфікованості законодавства в усіх Сполучених Штатах, підтримка честі юридичної 

професії і заохочувати щирих відносин серед членів американської адвокатури».16 У 1916 

році ABA/ААЮ почав публікувати свій друкований орган «Журнал Американської 

Асоціації юристів». Стандарти Асоціації для юридичної освіти вперше були представлені 

в 1921 році, а наступного року були схвалені і прийняті. Ці стандарти привели до 

розробки офіційної програми схвалення та в подальшому акредитації юридичних шкіл у 

1952 році. 

У 1924 році ABA/ААЮ прийняла перші керівні рекомендації щодо етичної 

поведінки для суддів, що призвело до розробки Типового кодексу суддівської поведінки 

1972 року, який згодом був переглянутий у 1990 і 2007 роках. До 1927 року кількість 

членів в ABA/ААЮ перевищила 26 тисяч. У 1947 році ABA/ААЮ та Американський 

інститут права спільно здійснили першу національну програму безперервної юридичної 

освіти (БЮО). Для того, щоб зберегти свою ліцензію у якості адвоката у Сполучених 

Штатах, юристи щороку повинні провчитись певну кількість кредитних годин за 

програмою БЮО. Ці кредитні години отримуються шляхом участі у семінарах, 

конференціях та інших спільних заходах, попередньо затверджених ABA/ААЮ. Кількість 

кредитних годин, які адвокати повинні пройти, визначається асоціацією юристів штату. 

До 2012 року ABA/ААЮ випускає понад 700 національно-акредитованих програм БЮО 

щорічно. 

Натхнений тодішнім Президентом ABA/ААЮ, 1 травня 1957 році Президент США 

Ейзенхауер оголосив перше національне святкування Дня права, «присвячений 

принципам правової держави». З того часу 1 травня кожен президент США видає щорічне 

проголошення. У 1961 році ABA/ААЮ сформувала об’єднаний комітет з Американським 

товариством суддів та Інститутом судової адміністрації, що призвело в подальшому до 

                                            
14  Там само  
15  Наприклад, оплата за заяву на отримання тимчасового схвалення становить 100 000 дол. США, а за 

повторне схвалення – 15 000 дол. США щорічно. Див. Розклад оплат юридичних шкіл 

http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/accreditation/schedule-of-law-school-fees.html 
16  Див. Історія розвитку ABA/ААЮ, http://www.americanbar.org/about_the_aba/timeline.html 
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створення Національного коледжу суддів з метою розвитку судової освіти. В 1908 році 

ABA/ААЮ прийняв Канони професійної етики. Постійний комітет з професійної етики 

був створений у 1913 році і з 1971 року став відомий як Постійний комітет з питань етики 

та професійної відповідальності. 

На веб-сайті ABA/ААЮ пропонуються такі ресурси, як перелік юридичних шкіл, 

схвалених Асоціацією, копія Типових правил професійної поведінки та навіть інформація 

про вимоги кожного штату до безперервної юридичної освіти (БЮО). 

 

III. ПРИСВОЄННЯ РЕЙТИНГУ ЮРИДИЧНИМ ШКОЛАМ 

 

Акредитація та присвоєння рейтинг - це різні форми механізмів забезпечення 

якості, що, як очікується, дозволять системі вищої освіти підтримувати її якість. Основна 

відмінність між рейтингом та акредитацією полягає в тому, що установа, яка присвоює 

рейтингової оцінки здійснює це з огляду і по відношенню до інших, але акредитаційна 

установа17 акредитує юридичні школи незалежно від інших, орієнтуючись виключно на 

Стандарти акредитації. 

 

Ані Американська Асоціація юристів (ААЮ), ані її Відділ з юридичної освіти і 

надання доступу до правничої професії не підтримують, не співпрацюють або не 

надають даних будь-якій системі рейтингу юридичних шкіл. Існує декілька 

організацій, що присвоюють рейтинг або оцінюють юридичні школи; однак ААЮ надає 

лише офіційний звіт щодо статусу акредитації. ААЮ не намагається наближатись або 

захищати інтереси жодної рейтингової або рангової системи юридичних шкіл.18 ААЮ 

заохочує майбутніх студентів до вивчення різноманітних факторів у виборі серед шкіл. У 

рамках процесу акредитації юридичної школи Акредитаційний комітет Відділу ААЮ з 

юридичної освіти і доступу до правничої професії вимагає від акредитованих юридичних 

шкіл заповнювати всеохоплюючу щорічну анкету, яка описує факти, які мають 

відношення до постійного дотримання Стандартів акредитації. Анкета містить 

інформацію та дані стосовно навчальної програми, професорсько-викладацького складу, 

матеріальної бази, фіскальної та адміністративної спроможності, технологічних ресурсів, 

профілів студентів, балів складання іспитів на допуск до юридичної практики та дані про 

влаштування студентів на роботу.19 Як правило, з цієї інформації та даних, більшість 

розкриття більшості з яких вимагає ААЮ від окремих шкіл на їх веб-сайтах, 

рейтингові агентства створюють свої списки шкіл з присвоєними рейтингами. 

 

 

                                            
17   Емон Нанді та Саумен Чаттопадхіай, Якість, Акредитація та Глобальний Університет: Питання 

рейтингу, що стоять перед вищою освітою Індії, 168, 

http://www.idfc.com/pdf/report/2012/Chapter_15.pdf.http://www.idfc.com/pdf/report/2012/Chapter_15.pdf 
18   Офіційний звіт ABA/ААЮ щодо акредитації юридичних шкіл  
19   Див. там само 
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Показники присвоєння рейтингу Йю.Ес. Ньюз 

Кожну весну «Йю.Ес Ньюз і Ворлд Ріпорт» випускає список рейтингів юридичних 

шкіл того року. «Йю.Ес Ньюз і Ворлд Ріпорт» є найвідомішим і широко розповсюдженим 

переліком рейтингів юридичних шкіл, і в цьому Звіті ми розглянемо показники, які 

показники він використовує для оцінки якості кожної школи в порівнянні з іншими. 

Рейтинги цього агентства 196 юридичних шкіл, які повністю акредитовані ААЮ, 

базуються на зваженому середньому показнику якості аспектів, що описані нижче. Ці 

конкретні дані були зібрані восени 2015 року та на початку 2016 року 

Бал оцінки якості (зважений на 0,40) 

Бали оцінки колегами (0,25): деканів юридичних шкіл, деканів з навчальної 

роботи, призначених голів професорсько-викладацького складу, найновіших членів 

професорсько-викладацького складу просять оцінити програми за шкалою оцінок від 

незначної (1) до відмінної (5). Тих респондентів, що недостатньо ознайомлені зі школою, 

щоб чесно оцінити її, просять зазначити «не знаю». Відповіді «не знаю» не зараховуються 

ані на користь, ані проти школи. 

Бали оцінки юристами та суддями (0,15): професійним юристам, включаючи 

найманих партнерам з юридичних фірм, практикуючим адвокатам та суддям, було 

запропоновано оцінити програми за шкалою оцінок від 1 (незначної) до 5 (відмінної). 

Прізвища таких опитуваних були надані Йю.Ес Ньюз самими юридичними школами. 

Оцінкою школи є середнє значення оцінок усіх цих респондентів, які оцінили її за останні 

три роки. Відповіді «не знаю» не зараховуються ані на користь, ані проти школи. 

Відбір (зважений на 0,25) 

Середні оцінки Проходження вступного тесту до юридичної школи (LSAT) 

(0,125): це комбінація середніх балів за результатами вступного тесту до юридичної 

школи усіх абітурієнтів, які поступають на стаціонарну і заочну форму навчання за 

програмою юріс доктор (Juris Doctor (JD)) за  2015 р. 

Середні бали атестату випускників базової вищої освіти (0,10): це комбінація 

усередненого балу атестатів випускників базової вищої освіти, які поступають на 

стаціонарну і заочну форму навчання за програмою юріс доктор за  2015 р. 

Показник зарахування абітурієнтів (0,025): це комбіноване співвідношення 

абітурієнтів, які поступають на стаціонарну і заочну форму навчання за програмою 

бакалаврату юридичних наук, до зарахованих на таку програму навчання у 2015 р. 

Показник успішності влаштування на роботу (зважений на 0,20): успіх 

визначається шляхом розрахунку показників зайнятості у випускників навчальних 

закладах після випуску 2014 року (вага - 0,04) та через 10 місяців після випуску (вага -

0,14), а також показника проходження іспиту на доступ до юридичної практики. Повна 

вага була надана випускникам, які мали постійну штатну роботу, які не фінансувались 

юридичною школою або університетом, що тривала принаймні рік, і для якої вимагались 

проходження іспиту на юридичну практику або ступінь юріс доктор. Більшість фахівців з 
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юридичної освіти вважають, що це є дійсно робочі місця в сфері юриспруденції. Менша 

вага призначається довгостроковим робочим місцям з повною зайнятістю, як 

професійним, так і ні, що не вимагають проходження іспиту на доступ до юридичної 

практики; які потрібні для досягнення додаткового вченого ступеню; або у разі отримання 

роботи, початок якої був відкладений. Найменша вага присвоюється робочим місцям, які 

класифікуються неповним робочим днем, так і короткостроковістю, а також тим робочим 

місцям, для яких юридична школа не може визначити тривалість зайнятості або чи була це 

робота на повний робочий день. Йю.Ес Ньюз ігнорує оцінку робочих місць, що обіймали 

випускники, якщо вони фінансувались юридичною школою або університетом. 

Показник проходження іспиту на доступ до юридичної практики (0,02): це 

співвідношення показника складання іспиту з допуску до юридичної практики 

випускниками 2014 року відповідної юрисдикції штату до загального показника тих, хто 

пройшов такий іспит з першого разу взимку і влітку 2014 року. 

Ресурси професорсько-викладацького складу (зважений на 0,15) 

Витрати на одного студента: це усереднені витрати на одного студента на 2014-

2015 фіскальні роки. Оцінюються середні витрати на навчання, бібліотеку та допоміжні 

служби (0,0975), як і всі інші статті витрат, включаючи фінансову допомогу (0,015). 

Співвідношення студент – професорсько-викладацький склад (0,03): це 

співвідношення студентів до професорсько-викладацького складу для 2015 року, 

змодельоване за визначенням Американської Асоціації юристів за попередні роки. 

Бібліотечні ресурси (0,0075): це загальна кількість томів та назв у юридичній 

бібліотеці школи наприкінці 2015 фінансового року. 

 

Загальний рейтинг 

 

Дані стандартизуються відповідно їх середніх значень, і стандартизовані бали 

зважуються, об'єднуються та ще раз і оцінюються, таким чином, щоб школа на 

верхівці рейтингу отримала 100; а інші отримали свій відсоток від такої найвищої 

оцінки. Потім юридичні школи розставляються в цифровому спадному порядку, 

відповідно до їх балів.  

 

Критика 

Перелік рейтингу юридичних шкіл «Йю.Ес Ньюз і Ворлд Ріпорт» піддавався 

критиці за деякі показники, які в ньому використовуються, і за вагу, яка ним надається. 

Юридичні школи були піддані критиці за те, що вони зосереджують свою увагу передусім 

на рейтингах, а не на інших речах. І також стверджувалось, що студенти з базовою 

юридичною освітою, занадто одержимі рейтингом школи. 

Як зазначив один оглядач, «можливо, найбільш проблемним аспектом методології 

присвоєння рейтингів Йю.Ес Ньюз є видатки на студентський компонент, який фактично 
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включає в себе два пов'язані показники. Перший, який становить 9,75% від загального 

рейтингу, - це сума, витрачена на професорсько-викладацький склад, персонал та послуги, 

розділена на загальну кількість студентів програми бакалаврату юридичних наук. Другий, 

що становить 1,5%  від загального рейтингу, додає до цього рівняння суму, витрачену на 

фінансову допомогу».20 

Інша проблема з рейтингом в цілому полягає в тому, що він може спричинити до 

того, що школа концентруватиметься на суб'єктивно неправильних аспектах для 

покращення свого рейтингу. Якщо школа, наприклад, отримає низький бал в категорії 

«Бібліотечні ресурси, очевидно, що простий спосіб покращити цей показник для неї 

полягає в тому, щоб перенацілити більше грошей у цей напрямок. Хоча це може бути 

нібито хорошим способом підвищення якості освіти, а також рейтингу, але дехто 

стверджуватиме, що вливання грошей на те, що неминуче застаріє, є марною тратою 

коштів, які можуть бути використані на щось більш корисне, наприклад, стипендіальні 

програми чи технологічні ресурси.  

 

Поради 

Дехто пропонує «виправити» методологію присвоєння рейтингу шляхом 

коригування деяких використовуваних показників.21 Один критик, наприклад, пропонує 

два альтернативні показники, кожен з яких можна використати для заміни показників 

«Витрати на одного студента». У першому він пропонує, замість того, щоб вимірювати 

витрати на одного студента, можна було б виміряти витрати на високоякісне робоче місце. 

У цій моделі чисельником будуть сукупними витратами (ті самі, що використовуються в 

поточному показнику), тоді як знаменник включатиме високоякісні робочі місця, що 

вимірюється роботами, де необхідно скласти іспит на допуск до юридичної практики, або 

перевагою вважається наявність ступеню бакалавра юридичних наук. У кінцевому 

підсумку, чисельник високоякісного робочого місця має на меті розібратися, що студенти 

повинні вибрати для вивчення в юридичній школі.22 Наприклад, хоча більшість студентів, 

напевно, відвідують юридичну школу, щоб пізніше гарантувати собі роботу у якості 

юристів, правнича професія може бути і не кінцевою метою для деяких з них. 

Передбачається, цей показник, продемонструє, що школа, яка витрачала менше грошей, є 

відносно кращою, аніж школа, яка витрачала більше грошей, щоб досягти такої ж 

кількості високоякісних робочих місць. Інакше кажучи, цей показник оцінює 

ефективність, пов’язуючи загальні витрати з бажаними результатами. 

Інший варіант полягає в тому, щоб оцінити дохід від навчання у порівнянні до 

високоякісного робочого місця. У цьому показнику чисельник буде загальним доходом від 

навчання та плати, які школа отримує від певної когорти студентів протягом визначеного 

періоду часу. Когорти можуть включати всіх студентів або всіх випускників. Цей період 

може бути останнім роком або комбінацією його і попередніх років. Знаменник буде 

таким самим, як і в попередньому варіанті. 

                                            
20   Кайл МакЕнті, Як виправити систему Йю.Ес Ньюз з присвоєння рейтингу (12 січень 2016 р.) 

http://abovethelaw.com/2016/01/how-to-fix-the-u-s-news-law-school-rankings/?rf=1 
21  Там само 
22  Там само 
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Використовуючи цей показник, школа, яка стягувала меншу суму плати з студентів 

була б, припустимо, відносно кращою, ніж школа, яка стягувала більше грошей з 

студентів для отримання однакової кількості високоякісних робочих місць. Тобто, 

показник оцінюють ефективність, пов’язуючи загальну суму коштів, витрачених 

студентом для отримання бажаного результату. 

Стимул тут полягає в тому, щоб школи брали якомога менше грошей від студентів, 

і в той самий час надалі забезпечували можливість доступу до високоякісних робочих 

місць. Школа з великим фондом пожертв не постраждає у разі застосування цього 

показника, оскільки витрати, що надходять від повернення на пожертви, не будуть 

враховуватись. Аналогічно, школи, що отримують гроші з альтернативних джерел, таких 

як гранти, державна підтримка чи інші джерел, не помітять, що їхня заможність шкодить 

їм. Школи можуть витрачати кошти, інші аніж ті, що надійшли за навчання, проте їх вибір 

не передбачатиме санкцій при присвоєнні рейтингу.23 

Іншою рекомендацією було б відмовитися від показника співвідношення студент – 

викладач, оскільки багато хто вважає, що це застаріла міра якості, і сама ААЮ більше не 

використовує її при оцінці шкіл в процесі акредитації. 

Існує безліч способів для розрахунку рейтингу, оскільки існують різні показники, з 

яких можна зробити вибір. З огляду на то, що ААЮ є незалежною та нейтральною 

організацією, яка залучається до присвоєння рейтингу шкіл, що, можливо, не сприяє її 

місії щодо просування «найвищої якості юридичної освіти».24 При запиті схвалення від 

ААЮ, школи повинні дотримуватись певних стандартів, без оцінювання, наскільки добре 

або наскільки близько вони досягли цих стандартів, таким чином ААЮ забезпечує якісну 

освіту.  

Хоча рейтинги можуть сприяти здоровій конкуренції серед шкіл, якщо то саме 

агентство, що акредитує школи, буде складати рейтинг, це може істотно перешкодити 

багатьом школам досягти достатнього рейтингу, щоб вважатись «схваленими». 

Наприклад, навіть якщо школа акредитована, і те саме агентство потім присвоює їй оцінку 

в літерному вигляді, таку як D, або ранг, такий як 73 за шкалою, де 1 є найвищим рангом; 

схоже, що таке агентство, очевидно, спростовує власну акредитацію школи. Тим не 

менше, агентства з акредитації в деяких країнах, у тому числі в Індії та Австралії, 

оцінюють школи у такий спосіб, щоб одночасно акредитуючи їх та присвоїти рейтинг.25 

 

 

 

 

                                            
23  Там само  
24  Місія та цілі ABA/ААЮ://www.americanbar.org/about_the_aba/aba-mission-goals.html 
25  Див. Емон Нанді та Саумен Чаттопадхіай, Якість, Акредитація та Глобальний Університет: 

Питання рейтингу, що стоять перед вищою освітою Індії 

http://www.idfc.com/pdf/report/2012/Chapter_15.pdf 
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IV. ВИСНОВКИ 
 

Для впровадження системи акредитації юридичної освіти в Україні асоціації 

українських юристів можуть створювати відділи, як це зроблено в ABA/ААЮ, в межах 

своїх асоціацій для вирішення питань юридичної освіти. Деякі асоціації юристів вже 

створили свої комітети для сприяння реформи правової освіти. Наприклад, Згідно з 

рекомендаціями Проекту USAID «Справедливе правосуддя» 28 січня 2016 р. Асоціацією 

адвокатів України (ААУ), а 18 лютого 2016 р. Асоціацією правників України (АПУ) були 

створені комітети з модернізації юридичної освіти. Це вперше, коли юридична спільнота 

була залучена до розробки стандартів для юридичної професії, що слугуватимуть 

підґрунтям для стандартів юридичної освіти. Ви можете знайти більше інформації про 

Комісію з питань удосконалення юридичної освіти Асоціації правників України (АПУ) 

українською мовою за посиланням: http://uba.ua/ukr/news/4179/. 

З інституалізацією ААУ та АПУ їхньої ролі як активних зацікавлених сторін в 

сфері юридичної освіти, вони зараз будують свою спроможність щодо наведення мостів 

між юридичними школами та юридичною професією. Проте, українські асоціації юристів 

повинні зробити ще багато чого, до того як Міністерство освіти і науки України та 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти зможе розглянути можливість 

вибору для затвердження однієї чи більше з їх відділів у якості інституції із забезпечення 

якості юридичної освіти та акредитації.  

 

Тут варто зазначити, що труднощі, які можуть виникнути, якщо буде офіційно 

затверджений відділ з юридичної освіти в декількох організаціях, полягає в тому, що це 

може призвести до слабкого регулювання процесу акредитації юридичних шкіл. Школа 

може бути не акредитована однією організацією, і тому звернеться до іншої. Ця інша 

організація могла б стягувати більшу плату, але в той самий час бути більш схильною до 

надання акредитації. Такий підхід не тільки сприятиме корупції, але і створить ще одну 

перешкоду для рішення студентів при виборі юридичних шкіл: тобто, чи є школа 

акредитована, і якщо так, то якою організацією? У кінцевому підсумку, саме рішення 

Міністерства освіти визначить роль, якщо така буде, зовнішньої організації у акредитації 

юридичних шкіл. Використовуючи знання та досвід, накопичений ААЮ протягом більш 

ніж 100 років її існування, Україна зможе сприяти отриманню суспільством вигоди від 

системи юридичної освіти, у свою чергу, підвищуючи ефективність правової системи 

країни. 

 

 


