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Програма Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) 
«Нове правосуддя» визнає 
принципове значення якісної 
юридичної освіти для належ-
ного функціонування судової 
і правової системи в демокра-
тичному суспільстві, а також її 
нерозривний зв’язок зі зміц-
ненням верховенства права 
(правовладдя) та подоланням 
корупції. Підвищення якості 
юридичної освіти є передумо-
вою для посилення спромож-
ності України до подальшої 
модернізації сектора юстиції та 
зростання суспільної довіри до 
правничої професії в довго-
строковій перспективі. 

Чому важливо реформувати 
юридичну освіту?

Які виклики існують у сфері 
юридичної освіти в Україні?

З прийняттям у 2014 році ново-
го Закону «Про вищу освіту» 
Україна поступово запрова-
джує позитивні зміни та інно-
вації, які надають ваги якості 
освіти взагалі й юридичної 
освіти зокрема. Так, загально-
національне незалежне єдине 
фахове вступне випробування 
для вступу на навчання для 
здобуття ступеня магістра в 
2016 році здійснено як експе-
римент, а надалі проводиться 
як обов’язкове за спеціальнос-
тями «Право» - з 2017 року - та 
«Міжнародне право» - з 2018 
року. У 2018 році також підви-
щено мінімальні вимоги при 
вступі до юридичних вишів.

Водночас система юридичної 
освіти в Україні, на загал, ще 
не готує належним чином своїх 
випускників до виконання ними 
функцій та обов’язків правника 
в сучасному глобалізованому 
світі на покращення доступу 
до правосуддя, гарантованого 
захисту основоположних прав 
і свобод, справедливого та 
своєчасного вирішення спорів.
За даними Єдиної державної 
електронної бази з питань 
освіти, понад 300 закладів 
освіти мають ліцензії на під-
готовку правників, з яких 183 
здійснюють підготовку бака-
лаврів з права і 120 готують 
магістрів. Міністерство юстиції 
України з’ясувало, що в системі 
юридичної освіти перебуває 
понад 105 тисяч студентів-прав-
ників (для порівняння – 65 
тисяч студентів, які вивчають 
фінанси і економіку, 25 тисяч – 
комп’ютерні науки, 16 тисяч – 
агроінженерію). При цьому 
за даними Державної служби 
зайнятості, лише один з восьми 
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випускників правничих шкіл 
знаходить роботу за фахом. 
Проведене нещодавно Мініс-
терством юстиції опитування 
роботодавців засвідчило, що 
багато з тих, хто успішно всту-
пають у професію, не можуть 
застосувати теоретичні знан-
ня на практиці, не володіють 
навичками критичного мис-
лення, практичного вирішення 
проблем та знанням іноземних 
мов, а також здебільшого не 
підготовлені діяти з розумінням 
професійних цінностей, відпові-
дальності та високих стандартів 
професійної поведінки. 
Одним із ключових завдань 
реформування юридичної 
освіти залишається забезпе-
чення прозорої та справедли-
вої конкуренції як державних, 
так і приватних правничих 
шкіл за доступ до державного 
фінансування та за кращих 
абітурієнтів. Здатність україн-
ської системи юридичної освіти 
належним чином забезпечува-
ти та винагороджувати якість 
є вирішальною для зміцнення 
її конкурентоспроможності на 
міжнародному рівні.

Як ми допомагаємо українській 
владі у реформуванні 
юридичної освіти?
Програма USAID «Нове правосуддя» надає під-
тримку у діяльності органів влади та правничих 
шкіл, що спрямована на підвищення якості юри-
дичної освіти й просування комплексної рефор-
ми системи юридичної освіти в Україні.

На виконання своїх завдань за напрямком 
«Підвищення якості юридичної освіти» Програма 
USAID «Нове правосуддя» надає допомогу 
урядовим і неурядовим партнерам за такими 
напрямками:

 — розробка національної стратегії та стандар-
тів юридичної освіти і акредитації правничих 
шкіл;

 — розбудова потенціалу українських юридич-
них шкіл на підвищення якості викладання та 
навчання;

 — орієнтація навчального процесу на засвоєн-
ня професійних цінностей, практичне засто-
сування знань та закріплення навичок;

 — впровадження зовнішніх незалежних стан-
дартизованих вступних та випускних випро-
бувань.
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Наші партнери:

 — Рада з питань судової ре-
форми;

 — Міністерство освіти і науки 
України (МОН);

 — Міністерство юстиції 
України;

 — Національне агентство із 
забезпечення якості вищої 
освіти;

 — Український центр оціню-
вання якості освіти;

 — Комітет Верховної Ради 
України з питань науки і 
освіти; 

 — Комітет Верховної Ради 
України з питань верховен-
ства права та правосуддя;

 — Юридичні факультети 
Київського національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка, Національного 
університету «Києво- 
Могилянська Академія», 
Чернівецького національ-
ного університету ім. Юрія 
Федьковича, Національний 
юридичний університет 
ім. Ярослава Мудрого, 
Національний універси-
тет «Одеська юридична 
академія», а також Школа 
права Українського като-
лицького університету;

 — Комітет з юридичної 
освітньої політики Асоціації 
адвокатів України; 

 — Комісія з питань удо-
сконалення юридичної 
освіти Асоціації правників 
України;

 — Ліга студентів Асоціації 
правників України; 

 — Європейська асоціація 
студентів-правників;

 — Офіс Координатора проек-
тів ОБСЄ в Україні; 

 — Проект ЄС «Право – 
Justice».

Основні здобутки у просуванні 
реформи юридичної освіти:

 — Розроблено відповідно до європейських 
стандартів Методику незалежного зовніш-
нього оцінювання якості юридичної освіти 
та апробовано її на юридичному факультеті 
Львівського національного університету ім. 
Івана Франка (2013-2014 рр.);

 — Проведено Всеукраїнське опитування 
роботодавців стосовно професійних знань, 
навичок і цінностей, яких вони очікують від 
випускників правничих шкіл для задоволен-
ня сучасних вимог ринку праці (2014-2015 
рр.);

 — Напрацьовано принципи та рекомендації зі 
стратегічного планування для правничих 
шкіл (2015 р.);

 — Оновлено та доповнено Методику неза-
лежного зовнішнього оцінювання якості 
юридичної освіти й проведено оцінювання 
ще трьох провідних правничих шкіл України 
(2015, 2017, 2018 рр.);

 — Розроблено перші кодекси доброчесності 
спільнотами правничих шкіл (2015 р.);

 — Розроблено перші правила впровадження 
кодексу доброчесності спільноти правничих 
шкіл (2018 р.);
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 — Надана підтримка МОН та 
дев’ятьом провідним прав-
ничим школам у проведенні 
експерименту з впрова-
дження єдиного фахового 
випробування за технологі-
єю зовнішнього незалежно-
го оцінювання при вступі до 
магістратури за спеціальніс-
тю 081 «Право» (2016 р.);

 — Створено перші два центри 
забезпечення якості юри-
дичної освіти в провідних 
правничих школах (2017-
2018 рр.);

 — Проведено перше націо-
нальне опитування суддів, 
працівників апаратів судів 
та практикуючих юристів 
з питань реформування 
юридичної освіти (2017 р.);

 — Розроблено Методику 
зовнішнього незалежного 
оцінюваннях роботи юри-
дичних клінік та апробовано 
її у 12-ти правничих школах 
(2018 р.);

 — Впроваджено в загальнона-
ціональному масштабі єдине 
фахове випробування 
за технологією зовнішнього 
незалежного оцінювання 
при вступі до всіх магістер-
ських програм за спеціаль-
ністю «Право» та «Міжнарод-
не право» (2017-2018 рр.);

 — Розроблено Сучасний 
інструментарій викладання 
права (2018 р.);

 — Розроблено Інноваційний 
навчальний план підготов-
ки правника та надається 
підтримка п’яти правничим 
школам у його впроваджен-
ні (2018-2019 рр.).

Експертна підтримка 
Міністерству освіти і науки, 
Міністерству юстиції 
і правничим школам у розробці 
та обговоренні документів:

 — Проект Концепції реформу-
вання юридичної освіти; 

 — Проект Національного 
освітнього стандарту за 
першим (бакалаврським) 
рівнем юридичної освіти; 

 — Проект Типового положен-
ня про юридичні клініки 
в Україні;

 — Проект Модельного поло-
ження про Центр забез-
печення якості юридичної 
освіти;

 — Проект Модельної анти-
корупційної політики для 
закладів вищої освіти;

 — Проект Стандартів з 
вдосконалення практики 
студентів-правників.

Ознайомлення українських 
партнерів із зарубіжним досвідом 
щодо підготовки правників і 
забезпечення якості юридичної 
освіти:

 — Навчальний візит до Німеч-
чини (Бонн, Кельн і Дюс-
сельдорф, земля Північний 
Рейн-Вестфалія), організова-
ний спільно з Фондом міжна-
родного правового співро-
бітництва (IRZ) (2016 р.);

 — Навчальна поїздка до США 
задля ознайомлення з 
політикою забезпечення 
якості та процесом підго-
товки правників (м. Вашинг-
тон (округ Колумбія), Шар-
лотсвіль і Лексингтон (штат 
Вірджинія, США) (2017 р.).
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 — Міжнародна конференція 
«Вдосконалення правничої 
освіти в Україні: основи» 
(2013 р., Харків);

 — Міжнародна конференція 
«Сучасні тренди розвитку 
юридичної освіти» (2015 р., 
Львів);

 — Міжнародна конференція 
«Забезпечення якості 
юридичної освіти, універ-
ситетська автономія та 
академічна свобода в кон-
тексті підготовки фахівців 
для правничої професії 
ХХІ сторіччя» (2018 р., Київ);

 — Експертне обговорен-
ня в МОН із залученням 
іноземних експертів по 
темі «Презентація проекту 
Національного освітнього 
стандарту за першим (бака-
лаврським) рівнем юри-
дичної освіти: коментарі та 
рекомендації міжнародних 
експертів» (2015 р., Київ);

 — Круглий стіл-дискусія по 
темі «Оптимальна структура 
юридичної освіти в Україні: 
дворівнева модель (бака-
лавр-магістр) чи наскрізна 
магістерська програма?», 
організований Міністер-
ством юстиції України 
(2016 р., Київ);

 — Національний круглий стіл 
«Модернізація правничої 
освіти в Україні: здобутки 
експерименту з прове-
дення в 2016 р. єдиного 

фахового випробування за 
технологією ЗНО при вступі 
до магістратури за спеці-
альністю «Право» та пре-
зентація проекту Концепції 
розвитку юридичної освіти 
в Україні» (2016 р., Київ);

 — Круглий стіл за участі між-
народних експертів по темі 
«Єдиний державний квалі-
фікаційний іспит як переду-
мова доступу до юридичної 
професії: міжнародний дос-
від та шляхи його реалізації 
в Україні» (2018 р., Харків);

 — Національне змагання 
юридичних клінік з консуль-
тування клієнтів (2017 р.);

 — 1-й та 2-й Харківські між-
народні юридичні форуми 
(2017, 2018 рр.);

 — 5 зимових шкіл від Ради 
молодих юристів Мініс-
терства юстиції України 
(2014-2018 рр.);

 — 3 міжнародні антикорупційні 
семінари у Києві (2017 р.)  
та Харкові (2017, 2018 рр.);

 — 1-й та 2-й Всеукраїнський 
студентський конкурс судо-
вих дебатів з питань запо-
бігання та протидії корупції 
(2017, 2018 рр.);

 — Національні змагання в 
рамках Міжнародного сту-
дентського конкурсу судо-
вих дебатів імені Джесапа 
(2018 р.);

 — 1-а Міжнародна весняна 
школа цифрового права 
в Харкові (2018 р.).

Основні заходи на підтримку 
реформування юридичної освіти:
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Розроблено та впроваджено 
основні курси в рамках освітніх 
програм:

 — Серія публічних лекцій 
«Верховенство права 
(Правовладдя)» у співпраці 
із Центром верховенства 
права Українського ка-
толицького університету 
(2015 – 2018 рр.);

 — Міжнародний антикорупцій-
ний онлайн курс у співпраці 
зі Школою права Універ-
ситету Вашингтона і Лі за 
участі восьми провідних 
українських правничих 
шкіл (2015, 2016, 2017, 
2018 рр.);

 — Навчальна програма 
українського компоненту 
міжнародного онлайн кур-
су «Запобігання та протидія 
корупції» (2017 р.); 

 — Навчальна програма курсу 
«Професійна відповідаль-
ність правника» (2018 р.);

 — Навчальна програма курсу 
«Вступ до верховенства 
права» (2018 р.).

Українські правничі школи, що 
пройшли зовнішнє незалежне 
оцінювання якості юридичної 
освіти:

 — Юридичний факультет 
Національного Львівського 
університету ім. Івана Фран-
ка (2014 р.);

 — Юридичний факультет 
Чернівецького національ-
ного університету ім. Юрія 
Федьковича (2015 р.);

 — Національний університет 
«Одеська юридична акаде-
мія» (2017 р.);

 — Національний юридичний 
університет ім. Ярослава 
Мудрого (2018 р.).

Семінари та тренінги для 
українських викладачів і 
студентів за ключовими темами:

 — Стратегічне планування 
для правничих шкіл;

 — Інтерактивні та засновані 
на досвіді методи викла-
дання права;

 — Забезпечення якості юри-
дичної освіти, внутрішні й 
зовнішні оцінювання якості 
освіти;

 — Розробка та апробація 
якісних тестових завдань;

 — Керівництво студентською 
практикою; 

 — Професійна відповідаль-
ність та етика правника.
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Підтримка USAID 
реформування юридичної 
освіти у ключових цифрах:

33 000+
випускників 

правничих шкіл

скористалися єдиним 
фаховим випробуван-
ням за технологією 
зовнішнього незалеж-
ного оцінювання при 
вступі до магістратури 
за спеціальностями 
«Право» та «Міжнарод-
не право»

пройшли підготовку з 
основ інтерактивного 
викладання права 
й професійної 
відповідальності для 
правників

в яких взяли участь 

Ці лекції переглянули

пройшли підготовку з 
основ забезпечення 
якості юридичної 
освіти 

пройшли підготовку 
щодо розробки 
якісних тестових 
завдань

100+
викладачів 

та керівників 
правничих шкіл

100+
викладачів

65+
викладачів

35+
публічних лекцій 

з питань
верховенства

права

800+
студентів-
правників, 
науковців, 

суддів й інших 
практикуючих 

правників

35 000+
відвідувачів 

мережі Інтернет

пройшли навчання 
щодо впровадження 
Методології 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання якості 
юридичної освіти

отримали підтримку для 
участі у національних 
та міжнародних 
студентських змаганнях 
з моделювання 
судового розгляду

отримали експертну 
та іншу технічну 
допомогу від USAID

пройшли навчання 
з управління 
студентською 
практикою

пройшли незалежне 
зовнішнє оцінювання 
або самооцінювання 
якості юридичної 
освіти за підтримки та 
сприяння USAID

30+
викладачів та 

адміністраторів

25+
керівників та 
викладачів 

правничих шкіл

20+
команд 

українських 
студентів-
правників 

7
українських 

правничих шкіл 

15+
українських 

правничих шкіл
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