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Вступ 

 
 

21 та 22 листопада 2014 р. юридичний факультет у 
співпраці з Федеральним міністерством освіти і науки 
ФРН провів Міжнародну науково-практичну конференцію 
на тему «Європеїзація української юридичної освіти: німе-
цько-український досвід». Проведення конференції фінан-
сувалося коштами Федерального міністерства освіти та 
науки ФРН. 

З вітальними промовами виступили посол Німеччи-
ни п. д-р Крістоф Вайль та керівник відділу співробітницт-
ва з державами-членами СНД Федерального міністерства 
освіти і науки Німеччини пан Міхаель Шліхт, проректор 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка П. О. Бех і декан юридичного факультету проф.  
І. С. Гриценко. 

У конференції взяли участь німецькі та українські 
правознавці, юристи-практики, студенти-правознавці, а 
також професійні журналісти. 

Українські організатори конференції, д.ю.н.  
Р. С. Мельник та д.ф.н. О. А. Шаблій, представили широко-
му загалу ініціативи юридичного факультету, спрямовані 
на інтенсифікацію співпраці українських правознавців з 
німецькими колегами, поглиблення вивчення та володіння 
правничою німецькою мовою, розвиток програм співпраці 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка з німецькими університетами та науковими устано-
вами. Зокрема, учасникам конференції було презентовано 
Центр німецького права та його офіційний сайт 
(www.zdr.knu.ua), Бібліотеку німецької правничої літера-
тури, Центр юридичного перекладу та громадську органі-
зацію «Німецько-український правознавчий діалог». 

Протягом першого дня конференції були обговорені 
питання про історію і актуальні форми українсько-
німецької співпраці у сфері університетської правознавчої 
освіти, методологію вирішення спорів у німецькій юридич-
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ні освіті; місце конституційного права України в юридич-
ній освіті; зміст і основні новели Закону України «Про ви-
щу освіту»; досвід проведення семінарів обміну студентами 
юридичних факультетів між німецькими та східноєвро-
пейськими університетами; досвід проведення студентсь-
кого семінару «Взаємодія між Сходом та Заходом / Ost-
West-Netzwerk» між Берліном та Києвом з точки зору нау-
кового консультанта; досвід пілотних проектів «Літня 
школа Право в Німеччині» у Києві, триалог Гейдельберґ-
Краків-Київ та «Школа українського права» у Кракові у 
контексті реформування юридичної освіти; вимоги юриди-
чної практики до юридичної освіти; компаративізацію ні-
мецької юридичної освіти в першій третині ХІХ ст. 

Наступного дня увага учасників конференції була 
зосереджена на таких питаннях: загальні вимоги до рефо-
рмування юридичної освіти; стандартизація вищої юриди-
чної освіти; переваги і недоліки юридичної освіти у Німеч-
чині; запровадження методики вирішення справ у юриди-
чній освіті; реформи юридичної освіти на юридичному фа-
культеті Запорізького національного університету; вимоги 
судової практики у контексті юридичної освіти; реалізація 
інноваційної моделі фахово-мовної підготовки правників, 
нормопроектувальників, держслужбовців; мовна підготов-
ка у післядипломній юридичній освіті; впровадження юри-
дичних клінік в юридичну освіту; наближення українських 
навчальних планів до європейських стандартів.  

Під час підсумкової дискусії було прийнято рішення 
про утворення німецько-української робочої групи з розро-
бки рекомендацій щодо реформування української юриди-
чної освіти з метою її наближення до практичних вимог 
сучасного ринку юридичних послуг та налагодження ефек-
тивного німецько-українського правознавчого діалогу. 
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Барікова Анна Анатоліївна – 
магістрант юридичного факультету  

Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка  

 

Запровадження Wiki-проектів до вищої 
юридичної освіти в Україні на підставі німецького 

досвіду 

 
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що 

в умовах розвитку інформаційного суспільства дистанцій-
на освіта повинна відігравати важливу роль у підготовці та 
перепідготовці кадрів, підтримці самоосвіти, оскільки ус-
пішна кар’єра, існування в соціумі взагалі не мислимі без 
використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних 
технологій. У вищих навчальних закладах, у тому числі 
юридичного спрямування, запровадження дистанційного 
навчання можливе, зокрема, через використання Wiki-
проектів. 

Метою роботи є виявлення та розкриття сутності 
процесу європеїзації вищої юридичної освіти в Україні 
шляхом запровадження Wiki-проектів до навчального про-
цесу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо 
надання дистанційної освіти у вищих навчальних закладах, 
у тому числі юридичного спрямування. Предметом дослі-
дження виступають перспективи запровадження Wiki-
проектів на підставі німецького досвіду до вищої юридич-
ної освіти в Україні.  

Відповідну проблематику розглядали П. Л. Брусилов-
ський, В. Ю. Биков, Г. В. Кедров, А. М. Коротков, О. П. Крюков, 
Є. А. Локтюшин, М. В. Моісєєва, Ю. М. Насонов, Є. С. Полат, 
Д. В. Смолін, Ю. В. Триус та інші. 

Наразі на юридичному факультеті в Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка базою 
для впровадження дистанційної освіти в навчальний про-
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цес є, зокрема, проект «WikiLaw»1. Нормативною базою 
цього проекту є розпорядження декана юридичного факу-
льтету від 12.04.2013 № 150 [1]. 

Існуючі проблеми 
У Федеративній Республіці Німеччина досвід вико-

ристання Wikipedia в навчальному процесі є доволі розви-
неним. Закріплено значну децентралізацію досліджень у 
межах дистанційного навчання та зростання кількості мо-
жливостей дистанційної освіти на центральному рівні уні-
верситетів-кампусів, у відкритих університетах [2, с. 9, 16]. 
В Erasmus Universiteit Rotterdam діє проект «Stekje-wiki», 
а в Universität Koblenz-Landau – Unipedia. Для всіх студен-
тів TU Hamburg – TUHH-wiki. В Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg проект «Translation» із 2006 р. передбачає ознайо-
млення з принципами роботи Wikipedia, що є частиною 
діяльності студентів-учасників проекту.  

В українських вищих навчальних закладах юридич-
ного спрямування питання дистанційної освіти зазвичай не 
пов’язують із Wiki-проектами. Одним із найбільш масшта-
бних прикладів впровадження такої альтернативи тради-
ційним формам навчання є проект «WikiLaw», що призна-
чений для спільної участі викладачів та студентів і реалі-
зується на основі їхньої ініціативної групи, а також відділів 
методичного та видавничого забезпечення навчального 
процесу і технічного та інформаційного його забезпечення. 

Зараз у проекті «WikiLaw» наявні 11 категорій із 
25 об’єктами: адміністративне право (1 об’єкт), господарсь-
ке право (1 об’єкт), земельне право (1 об’єкт), Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка 
(1 об’єкт), кримінальне право (1 об’єкт), кримінологія 
(1 об’єкт), міжнародне приватне право (1 об’єкт), право 
(7 об’єктів), судоустрій (9 об’єктів), цивільне право 
(1 об’єкт), юридичні науки (1 об’єкт) [3]. При цьому перед-
бачено існування 153 категорій необхідних статей, у межах 
яких представлено 1-2 оформлених посилання[4]. Безумов-
но, такої кількості написаних статей вкрай недостатньо 
для повноцінного висвітлення науково-практичної пробле-

                                                           
1
 (http:/ /wiki.law.knu.ua) 
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матики в межах юридичної науки та популяризації диста-
нційної форми навчання. 

Шляхи вирішення 
Необхідним для популяризації Wiki-проектів у ви-

щій юридичній освіті з огляду на розпорядження декана 
юридичного факультету від 12.04.2013 № 150 [1] є: застосу-
вання викладачами завдань із написання статей на проекті 
«WikiLaw» як пріоритетної форми відпрацювань і самос-
тійної роботи; подавати на перше засідання вченої ради 
юридичного факультету в кожному семестрізвіт про кіль-
кість розміщених статей; рекомендувати укладачам при 
складанні ними робочих навчальних програм із дисциплін 
вносити таку форму контролю знань, як «написання статті 
на проекті «WikiLaw» із визначенням максимальної кіль-
кості балів, які студент може отримати за виконану роботу. 

Із німецького досвіду оптимальним є запроваджен-
ня вимоги залучення нових медіа в дистанційному навчан-
ні, власне інтеграція з Wiki-проектами, здійснення перек-
ладу, зокрема юридичного, на базі роботи у Wikipedia. 

Отже, з метою європеїзації вищої юридичної освіти 
в Україні шляхом запровадження Wiki-проектів до навча-
льного процесу доцільно модернізувати українські робочі 
навчальні програми, форми відпрацювань і самостійної 
роботи, застосовувати позитивний німецький досвід. 

 
Список використаних джерел: 

1. Про заходи щодо популяризації проекту «WikiLaw» : роз-
порядження декана юридичного факультету від 12.04.2013 [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://vk.com/deped?z=photo-
46765951_300828659%2Falbum-46765951_00%2Frev. 

2. H.-H. Kappel Distance Education at Conventional Universities 
in Germany / H.-H. Kappel, B. Lehmann, J. Loeper // International Re-
view of Research in Open and Distance Learning. – 2002. – Vol. 2. – 
No 2. – P. 1–21. 

3. Категорії – WikiLaw [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://wiki.law.knu.ua/index.php?title=Спеціальна:Категорії. 

4. Необхідні статті – WikiLaw [Електронний ресурс].– Режим 
досту-
пу:http://wiki.law.knu.ua/index.php?title=Спеціальна:Потрібні_сторін
ки&limit=500&offset=0. 
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Блінова Ганна Олександрівна – 
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Вищого навчального приватного закладу  
«Дніпропетровський гуманітарний університет» 

кандидат юридичних наук, доцент 
 

Формування у процесі навчання юристів 
професійного підходу до використання 

інформації з обмеженим доступом  

Юридична освіта – частина системи спеціалізованої 
освіти, яка забезпечує підготовку правознавців (юристів) 
для роботи в державному апараті, судах, адвокатурі, на-
родному господарстві, правоохоронних органах [6, c. 301]. 
На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства 
як у Федеративній Республіці Німеччина, так і в Україні 
юристи у своїй професійній діяльності незалежно від поса-
ди, яку обіймають, працюючи у державній сфері чи здійс-
нюючи приватну юридичну практику, зустрічаються зі 
значним обсягом інформації з обмеженим доступом. Ця 
інформація за чинним законодавством України поділяєть-
ся на конфіденційну, таємну та службову інформацію [5]. 
Зазначені види інформації охоплюють як публічно-правові, 
так і приватноправові таємниці, оскільки чинне законодав-
ство, що містить визначення таємниць, чітко не вказує на 
характер обмеження доступу до інформації, що їх стано-
вить. Загалом чинне українське законодавство передбачає 
більше двадцяти видів таємниць: усиновлення, листування 
та кореспонденції, комерційна, банківська, адвокатська, 
нотаріальна, податкова, лікарська, службова, професійна 
тощо. Надважливе значення має захист персональних да-
них в умовах активного розвитку процесів інформатизації, 
зазначає В.М. Брижко [4, с. 15]. Персональні дані мають як 
самостійний правовий механізм захисту, так і в межах ре-
жимів окремих видів таємниць.  

Дотримання режимів інформації з обмеженим дос-
тупом є потребою і в сучасній Німеччині. Таким прикладом 
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може бути правова норма ст. 30 Положення про податки та 
платежі ФРН, яка закріпила зміст податкової таємниці 
«Steuergeheimnis» та порядок її використання. Так, подат-
кова таємниця у ФРН використовується як перепона у роз-
голошенні третім особам відомостей, що були отримані 
фінансовими органами у процесі виконання ними податко-
вої діяльності. Змістом податкової таємниці у ФРН є 
обов’язок фінансових службовців зберігати у таємності 
обставини, що стали відомі у процесі здійснення податко-
вої діяльності різними суб’єктами. Це є певною противагою 
обов’язку фінансових службовців давати свідчення, прово-
дити консультації, співпрацювати із платниками податків 
та іншими суб’єктами. Податкова таємниця повинна забез-
печити безпеку публічних відносини фінансових служб та 
платників податків з метою унеможливлення передачі 
конфіденційних відомостей третім особам [1]. Також у за-
конодавстві ФРН закріплені таємниця голосування, стати-
стична, поштова, військова, дипломатична, виробнича, 
службова та інші види таємниць [3, с. 33], прийнято Феде-
ральний закон ФРН «Про захист даних» [2]. Юридична 
практика ФРН напрацювала велику кількість юридичних 
алгоритмів використання та захисту інформації з обмеже-
ним доступом, що вивчаються студентами у процесі отри-
мання юридичної освіти.  

Існуючі проблеми 
Українським студентам-правознавцям не вистачає 

розуміння необхідності дотримання особливих режимів 
використання інформації з обмеженим доступом у своїй 
майбутній практичній діяльності. Це призводить до поши-
рення нотаріусами, адвокатами, прокурорами, суддями 
конфіденційної інформації інших осіб, що в результаті 
порушує права фізичних і юридичних осіб. Для цього, на 
наш погляд, необхідно сформувати розуміння та глибоке 
внутрішнє переконання у майбутніх юристів щодо необ-
хідності поважати чуже право на приватність та дотриму-
ватись правил використання інформації з обмеженим дос-
тупом. Це тільки сприятиме формуванню позитивного імі-
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джу юристів усіх спеціалізацій та підвищить довіру суспі-
льства до правників. 

Шляхи вирішення 
Необхідним є запровадження у навчальних планах з 

підготовки правознавців обов’язкової навчальної дисциплі-
ни «Інформаційне право», яка б розкривала особливості 
інформаційного обміну між учасниками юридичної діяль-
ності, основні принципи регулювання відносин щодо вико-
ристання інформації з обмеженим доступом, формувала 
розуміння цінності конфіденційної інформації та негатив-
ності правових наслідків при порушенні режиму її викори-
стання, дозволила б студентам вивчити правові алгоритми 
при застосуванні механізмів захисту персональних даних, 
адвокатської, нотаріальної та інших видів службових і 
професійних таємниць: лікарської, таємниці сповіді, уси-
новлення, банківської, досудового слідства, нарадчої кімна-
ти, податкової тощо. 

 
Список використаних джерел: 

1. Abgabenordnung Vom 16. März 1976 (BGBl. I, S. 613; 1977 
I, S. 269), in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417).  

2. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 14. Januar 2003. 
3. DüwelPeterDas Amtsgeheimnis – Berlin / Duncker & 

Humblot. – 1965. – 258 s.  
4. Брижко В. М. Організаційно-правові питання захисту 

персональних даних: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право» / В. М. Брижко; Нац. акад. 
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 20 с. 

5. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 
13 січня 2011 року № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. 
– 2011. – № 32. – Ст. 314. – Ст. 6. 

6. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаре-
нко, А. П. Андрушко, Г. П.Базан та ін.; за ред. В. Г. Гончаренка. – 
2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2004. – С. 301. 
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Гайворонська Таїсія Олексіївна – 
декан гуманітарно-правового факультету 

Запорізького національного технічного університету 
кандидат філософських наук, доцент 

 

Юридична освіта в Україні: інноваційні виклики  
і рішення 

 
Сучасна освіта в Україні зазнає значних змін. Голо-

вним чинником цих змін є процес глобалізації, який обумо-
вив інтеграційні процеси в різних сферах, зокрема і у сфе-
рі освіти також. Сьогодні саме знання, його зростання і 
конкурентоспроможність, а відтак і рівень освіти є показ-
никами економічного добробуту та соціальної стабільності 
країни. Входження України в європейський освітній прос-
тір потребує реформування юридичної освіти, у зв’язку з 
чим постає питання про залучення вітчизняних вищих на-
вчальних закладів, які готують правників, до європейсько-
го досвіду в цій сфері. 

Існуючі проблеми 
Однією з головних проблем юридичної освіти є зміст 

навчальних планів та навчальних програм з підготовки 
майбутнього правника. Юридична освіта, яку зараз отри-
мують випускники вищих навчальних закладів України, не 
відповідає сучасним вимогам до фахівців у сфері права, і 
тому багато молодих спеціалістів-правників є незатребува-
ними на ринку праці в юриспруденції. Причина цього по-
лягає в застарілій методології навчання майбутніх правни-
ків, де перевага надається теоретичному навчанню над 
практичним. Студенти під час навчання опановують дис-
ципліни, значна частина яких є суто теоретичною і майже 
не має відношення до практичного застосування. Спеціа-
ліст із дипломом юриста часто не може застосувати набуті 
теоретичні знання тому, що в процесі навчання не навчив-
ся алгоритму дії в ситуації, яка може бути нестандартною, 
не навчився вмінню розв’язання правової проблеми. Відсу-
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тність такого вміння є, зокрема, проблемою виробничих і 
переддипломних практик, на які відводиться недостатньо 
годин в навчальному плані, а тому часто ці практики є фо-
рмальними.  

У вищих навчальних юридичних закладах України 
відсутня традиція вивчення іноземних мов на такому рівні, 
який би відкривав перспективу проходження практики 
студентами в зарубіжних вишах з метою вивчення їх досві-
ду в підготовці правників. 

В Україні існує проблема стандартизації вищої 
юридичної освіти. Це створює значні труднощі для мобіль-
ності студентів у межах країни, а також для стажування та 
подальшого навчання за кордоном. 

Шляхи вирішення 
Сучасна освіта повинна відповідати інноваційним 

викликам. Підготовка правників має бути спрямована на 
формування у майбутніх юристів вміння діяти в будь-якій 
правовій ситуації, використовуючи набуті знання щодо 
розв’язання юридичної проблеми. У сучасному світі знання 
права і законів не є самодостатньою цінністю, цінності во-
ни набувають при можливості практичного застосування. 
Це передбачає освоєння нових технологій навчально-
виховного процесу, методів та засобів навчання, спрямова-
них на формування у майбутніх спеціалістів практичних 
навичок. Упровадження в навчальний процес тренінгів, 
ролевих, ситуаційних ігор, де може бути змодельований 
судовий процес, дозволяє студенту набути вміння 
розв’язання правової проблеми.     

Важливе значення для вирішення цієї проблеми має 
функціонування при юридичних факультетах юридичних 
клінік, на базі яких студенти під керівництвом викладача 
можуть надавати безкоштовні юридичні консультації для 
малозабезпечених верств населення (юридична клініка 
гуманітарно-правового факультету ЗНТУ має позитивний 
досвід такої консультаційної роботи).  

Моделювання правової ситуації з метою навчання 
студентів розв’язуванню проблеми потребує залучення до 
навчально-виховного процесу практикуючих юристів, гро-
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мадських правових організацій. Наприклад, Запорізький 
національний технічний університет і Асоціація адвокатів 
України підписали Меморандум про співробітництво з ме-
тою підготовки і проведення спільних заходів, проектів і 
програм (круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-
класів). 

Інноваційні технології навчання потребують підго-
товки педагогічних кадрів, здатних до освоєння і впрова-
дження нових методів у навчальний процес. 

В Україні однією з проблем вищої освіти є проблема 
фінансування. Однак, розуміючи, що підготовка високок-
валіфікованих юристів потребує значних витрат, слід за-
лучати для цієї підготовки фінанси замовників таких спе-
ціалістів.  

Юридична освіта має бути орієнтована не тільки на 
нагальні потреби сьогодення, а й на розробку стратегії під-
готовки майбутніх спеціалістів у сфері права. Стратегія 
досягнення високого рівня юридичної освіти має бути за-
снована на вихованні у майбутнього спеціаліста прагнення 
до засвоєння нових знань і навчання протягом всього жит-
тя. При цьому слід зазначити, що розробка стандарту по-
винна врахувати не тільки закордонний досвід, а й вітчиз-
няний. 

Сучасна освіта набуває прикладного характеру. 
Юридична освіта має бути спрямована на виховання гар-
монійно розвинутої особистості, здатної в будь-якій ситуа-
ції захищати права і свободи людини і громадянина, забез-
печувати верховенство права. Інтелектуальна та культур-
на місія університетів – це розповсюдження цінностей і 
норм, заснованих на принципах поважання гідності люди-
ни, рівності, відповідальності, дієвої громадської позиції. 
При перегляді навчальних планів важливо орієнтуватись 
не тільки на збільшення кількості дисциплін професійної і 
практичної підготовки, але й на викладання фундамента-
льних гуманітарних дисциплін, таких як філософія, полі-
тологія, професійна етика, які формують світоглядну по-
зицію, не кажучи вже про важливість поглибленого ви-
вчення іноземної мови. 
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Галай Андрій Олександрович – 
член правління Асоціації юридичних клінік  

України, професор кафедри кримінології та  
кримінально-виконавчого права  

Національної академії прокуратури України,  
кандидат юридичних наук, доцент 

 

Впровадження юридичних клінік в юридичну 
освіту: європейський та український досвід 

 
Засади юридичних клінік як безкоштовних право-

вих порадень для малозабезпечених осіб та майстерень 
юридичної освіти студентів-юристів були обґрунтовані у 
1840 році російським викладачем Д.І. Мейєром [1]. Дещо 
пізніше ідея юридичних клінік була обґрунтована у працях 
німецьких авторів А. Штольцеля, О. Фішера, К.Ф. Штоя,  
Г. Фроммгольда, росіянина О.І. Люблінського [2; 3]. Отже, 
юридичні клініки практично існували в зазначених країнах 
у кінці ХІХ – на початку ХХ століття.  

Проте з 1930-х років юридична клінічна освіта у сві-
ті пов’язується з американськими правничими школами. З 
1970-х рр. це явище стало поширюватись у близьких до 
Америки англійських та австралійських системах освіти, а 
з 1990-х – практично на весь світ.  

Юридична клінічна освіта поєднує офіційні та не-
офіційні форми і методи навчання студентів правничій 
професії, засновані на інтеракції, реальному вирішенні 
справ, аналізі існуючих проблем правозастосування та ус-
відомленні соціальної ролі правника у сучасному світі що-
до забезпечення верховенства закону, забезпечення досту-
пу до правосуддя та мирного розв’язання конфліктів, ви-
рішення соціальних проблем [4]. 

Існуючі проблеми  
Незважаючи на досить тривалу історію, що налічує 

півтора століття становлення та розвитку, юридична кліні-
чна освіта подекуди продовжує лише доводити свою необ-



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

20 

 

хідність для традиційно-консервативної вищої школи на-
вчання права.  

З метою дослідження причин зазначеної проблеми 
нами були розглянуті напрацювання мереж юридичних 
клінік США, Азії, Європи (з особливим акцентом на Німеч-
чину та Польщу), пострадянського простору (з особливим 
акцентом на Україну та Росію). Зокрема, юридичні клініки 
діють у всіх провідних юридичних вишах США та Польщі, 
у Бельгії, Великобританії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Ні-
меччині та інших країнах Європи. Найбільше юридичних 
клінік завдяки специфічним організаційним рисам діяль-
ності юридичних вишів діють у Росії (близько 200) та Укра-
їні (близько 100). 

Ключовими проблемами діяльності юридичних клі-
нік були і залишаються: 

• психологічна консервативність університетсь-
кої спільноти та несхильність до живих практико-
орієнтованих форм і методів роботи; 

• недостатнє пропагування ідеї юридичних клінік 
на рівні провідних інституцій вищої юридичної освіти, зок-
рема, з боку національних асоціацій юридичних клінік; 

• недостатня інтеграція юридичних клінік у на-
вчальний процес і, відповідно, в норми обліку навантажен-
ня викладачів (зокрема, у Німеччині та Україні); 

• відсутність системної фінансової підтримки іні-
ціатив юридичних клінік у конкретних країнах з боку про-
відних національних фундацій (зокрема, у Німеччині та 
Україні); 

• особливості національного законодавства щодо 
правової допомоги та можливості її здійснення учасниками 
юридичних клінік; 

• якість надання послуг юридичними клініками. 
Шляхи вирішення 
З іншого боку, вивчення практичного досвіду вдалих 

рішень щодо впровадження юридичних клінік у різних 
країнах світу дозволяє виділити такі шляхи вирішення за-
значених проблем: 
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1. Зміцнення потенціалу національних та міжна-
родних асоціацій юридичних клінік як провідних лоббістів 
ідеї юридичної клінічної освіти, їх співпраці: 

• з університетською спільнотою та координую-
чими вищу освіту державними органами щодо впрова-
дження юридичних клінік у навчальний процес; 

• з інституціями, що координують розвиток безо-
платної правової допомоги, щодо спільного розвитку та 
забезпечення якості; 

• з іноземними асоціаціями юридичних клінік 
щодо співпраці та обміну досвідом; 

• із провідними національними грантодавцями 
щодо фінансової підтримки заходів із підвищення якості 
діяльності юридичних клінік.   

2. Гнучке реагування спільноти юридичних 
клінік на нові виклики з надання правової допомоги. 

3. Становлення юридичної клінічної освіти як не-
від’ємної практики університетських обмінів та програм 
підвищення кваліфікації викладачів. 

4. Утвердження юридичних клінік як особливих 
суб’єктів надання правової допомоги у країні. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. История появления юридических клиник в России 

[Електронний ресурс] / Сайт «Медиатор». – Режим доступу: 
http://mosmediator.narod.ru/publikatsii/istoriya_poyavleniya_yuridic
heskih_klinik_v_rossii/. 

2. Лоджук М. Юридична клініка: від ідей професора Геор-
га Фроммгольда до їх реалізації в сучасній Україні / М. Лоджук // 
Юридичний вісник. – 2011. – № 4. – С. 143–147. 

3. Галай А. О. Юридична клініка як суб’єкт адміністратив-
них правовідносин / А. О. Галай // Бюлетень Міністерства юстиції 
України. – 2013. – № 4 (138). – С. 66–73. 

4. Definition of a Legal Clinic [Електроннийресурс]. – Ре-
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Prof. Dr. Bernhardt Heinrich –  
Juristische Fakultät Lehrstuhl für Strafrecht,  

Strafprozessrecht und Urheberrecht, Ost-West-Netzwerk 
Humboldt-Universität zu Berlin 

 

Erfahrungen aus 15 Jahren studentischer 
Rechtsvergleichender Austauschseminare 
zwischen deutschen und osteuropäischen 

Universitäten 

 
Am Anfang stand wie immer – die Idee. Und diese Idee 

kam nicht von einem unserer Professoren, sondern von unse-
ren Studenten. Und dies ist nun auch schon über 20 Jahre her. 
Kurz nach der großen Wende und dem Fall des „eisernen Vor-
hangs“, der Europa zerschnitt, sprachen einige Studenten 
unserer Fakultät meinen Vorgänger am Lehrstuhl, Herrn Pro-
fessor Krauß, an. Sie wollten ein studentisches Austauschse-
minar mit einigen Studenten in Riga organisieren und würden 
hierzu die Unterstützung der Fakultät benötigen. 

Eigentlich wollten sie alles alleine machen. Alles orga-
nisieren, die Veranstaltung alleine durchführen und strafrech-
tliche Probleme der unterschiedlichen Rechtsordnungen 
durchführen. Sie wollten dafür weder Leistungsnachweise 
noch Studienpunkte erwerben. Sie würden sich einfach nur 
für das fremde Land und die fremde Rechtsordnung interes-
sieren. Sie wollten Studenten in Europa kennen lernen und 
mit ihnen über die Funktion des Rechts in ihrem Staat disku-
tieren. 

Die Unterstützung der Universität würden sie eigent-
lich nur benötigen, damit die Beschaffung der gegenseitigen 
Visa einfacher würde und sie an der Universität die Räumlich-
keiten nutzen könnten, um den Workshop durchzuführen. 

Mein Vorgänger sagte „Ja“ – und das erste allein von 
Studenten organisierte Austauschseminar war geboren. Und 
es wurde ein voller Erfolg. Die Studenten waren begeistert, 
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alles funktionierte wunderbar und auch die Kosten, die noch 
von den Studenten selbst getragen wurden, waren erträglich. 

Das Projekt ging weiter. Auch im nächsten Jahr wurde 
das Austauschseminar fortgesetzt. Und die Studenten wurden 
noch aktiver. Sie sprachen Anwaltskanzleien und Verbände 
an und erhielten finanzielle Zuschüsse. Sie luden Kolleginnen 
und Kollegen ein und baten sie um Vorträge. Und sehr viele 
sagten zu. Sie baten Vertreter aus der Anwaltschaft, aus der 
Wirtschaft und der Politik, während des Workshops zu be-
stimmten Themen zu sprechen – und hatten auch hier Erfolg. 

So wurde die zu Beginn noch recht fixe Idee zum Er-
folgsprojekt. Es wollten viel mehr Studenten teilnehmen als 
es Plätze gab und man überlegte sich auch, das Projekt auf 
andere Länder und Universitäten auszuweiten. Da inzwischen 
auch die Professoren überzeugt waren, dass die Studenten 
nicht nur alleine ein Seminar eigenständig organisieren konn-
ten, sondern dabei auch wissenschaftlich hochwertige Ergeb-
nisse erzielen konnten, griff die Universität zu – und über-
nahm das Projekt. Seit nunmehr 15 Jahren ist es bei uns an 
der Humboldt-Universität eine eigene Lehrveranstaltung. 
Nun mit Studienpunkten und Leistungsnachweisen. Aber das 
Grundkonzept blieb erhalten: 

Es ist weiterhin ein Projekt von Studenten für Studen-
ten. Es wird weiterhin allein den Studenten organisiert, das 
einzige was wir Professoren machen ist: Wir kümmern uns 
nun mit um die Finanzierung, stellen Kontakte zu ausländi-
schen Professoren her und bewerten die jeweiligen Seminar-
arbeiten, damit sie als offizielle Leistungsnachweise zählen 
können. Darüber hinaus mischen wir uns nicht ein. 

Bald schon konnte das Programm auf andere Universi-
täten ausgeweitet werden und erhielt im Jahre 1997 den noch 
heute gültigen Namen „Netzwerk Ost-West. Neben der staatli-
chen Universität Lettlands in Riga kam schon bald die Juristi-
sche Fakultät der Staatlichen Iwane-Dshawachischwili Uni-
versität Tbilisi in Georgien hinzu. Danach konnte auch die 
juristische Fakultät der Eötvös Lóránd Universität (ELTE) in 
Budapest/Ungarn und zwei russische Fakultäten, die staatli-
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che linguistische Universität in Moskau und die staatliche 
Universität in Sankt Petersburg gewonnen werden. 

Nachdem die russischen Fakultäten dann wieder ab-
sprangen suchten wir neue Partner und es war meinem Mi-
tarbeiter, Herrn Dimitri Kessler, zu verdanken, dass wir im 
Jahre 2010 Kontakt zur juristischen Fakultät der Taras 
Schevtschenko Universität hier in Kiev aufnahmen und ab 
2011 unser Projekt auch auf die Ukraine erstreckten. Im Jahre 
2014 kam dann erstmals auch die russisch-armenische Uni-
versität Slavonic in Jerewan in Armenien hinzu. Derzeit ver-
handeln wird mit der juristischen Fakultät der Karls-
Universität in Prag in Tschechien, um unser dann sechstes 
parallel laufendes Projekt zu eröffnen. 

Wie gestaltet sich nun der Ablauf unseres Programms? 
Im Dezember teilen uns die beiden Studenten, die im 

vergangenen Jahr das jeweilige Projekt organisiert haben mit, 
welche beiden Studenten das Projekt im nächsten Jahr über-
nehmen sollen. Dabei handelt es sich in aller Regel um Stu-
denten, die im vergangenen Jahr als Teilnehmer mitgewirkt 
haben. Das Gleiche passiert in der Partnerfakultät, sodass wir 
von jeder Seite zwei Studenten haben, die nun über ein halbes 
Jahr Zeit haben, das zweiwöchige Seminar, welches immer im 
August stattfindet, zu organisieren.  

Als erstes legen die Organisatoren dann ein Oberthe-
ma für das Seminar fest, welches zwar meistens ein Thema 
aus dem Bereich des Strafrechts ist, aber nicht zwingend sein 
muss. Auch hier haben die Studenten freie Wahl – und sie 
haben bisher immer sehr interessante Themen gewählt. An-
schließend legen sie – ausgehend von diesem Oberthema – 
zehn Seminarthemen fest, die rechtsvergleichend jeweils von 
einem Studenten aus Berlin und einem Studenten der Part-
nerfakultät behandelt werden. 

Schon hier müssen die Studenten koordinieren, denn 
was für das eine Land interessant ist, muss für das andere 
Land nicht unbedingt von Interesse sein. Und schon bei der 
Themenwahl gibt es daher oft Berührungen mit der fremden 
Rechtsordnung und dem fremden Kulturkreis. 
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Die vier Organisatoren werben dann in den nächsten 
Wochen an der Universität und in den Vorlesungen für die 
Teilnahme an dem Seminar und führen in ihrem jeweiligen 
Land eine Informationsveranstaltung durch.  

Da in jedem Projekt jeweils nur 10 Studenten aus bei-
den Ländern teilnehmen können, wir aber regelmäßig wesent-
lich mehr, teilweise bis zu 60 Bewerber haben, führen die Or-
ganisatoren Auswahlgespräche und legen schließlich in einem 
umfangreichen Verfahren fest, welche 10 Studierenden mit-
fahren dürfen. 

Anschließend suchen sich die Studenten aus dem 
Kreise der wissenschaftlichen Mitarbeiter jeweils zwei Tuto-
ren, die für die wissenschaftliche Betreuung und die Begu-
tachtung der Seminararbeiten verantwortlich sind. Auch die-
se Tutoren begleiten das zweiwöchige Seminar, so dass es auf 
jeder Seite 14 Personen sind die an dem Workshop teilneh-
men werden: jeweils 2 Organisatoren, 2 Tutoren und 10 stu-
dentische Teilnehmer. Einen begleitenden Professor brau-
chen die Studenten nicht – das klappt auch alleine immer 
wunderbar. 

Zudem ist es Aufgabe der studentischen Organisato-
ren, Gelder einzuwerben, um über die Basisfinanzierung hi-
naus, die wir ihnen durch die Einwerbung von universitären 
Mitteln zur Verfügung stellen können, das Projekt finanziell 
abzuwickeln.  

Diese insgesamt durchaus anspruchsvolle Tätigkeit 
wird bei uns dann auch mit Studienpunkten belohnt. Denn 
auf der Grundlage unserer Studien- und Prüfungsordnung 
müssen die Studenten bei uns nicht nur eine juristische Aus-
bildung absolvieren, sondern darüber hinaus auch einen 
Nachweis in einer sogenannten „Schlüsselqualifikation“ er-
bringen. Unser Prüfungsamt hat das Netzwerk-Seminar unter 
der Kategorie „Organisation und Durchführung einer interna-
tionalen Konferenz“ als eine solche Schlüsselqualifikation 
anerkannt. 

Nachdem die jeweils 10 Studenten ausgewählt wurden 
beginnen sie mit dem Ausarbeitung einer ca. 20 Seiten um-
fassenden Seminararbeit, die sich erst einmal nur mit dem 
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eigenen nationalen Recht beschäftigt. Dabei nehmen sie aber 
auch schon Kontakt zu ihrem entsprechenden Partner auf, 
der dasselbe Thema aus der Sichtweise des anderen Rechts 
bearbeitet. Die beiden schriftlichen Seminararbeiten, die sich 
jeweils nur mit dem nationalen Recht beschäftigen, müssen 
dann später von den beiden Partnern rechtsvergleichend in 
einem gemeinsamen Vortrag der Gruppe präsentiert werden. 
Daher ist bereit vorher eine Absprache, zumeist per E-Mail 
oder Facebook, erforderlich. 

In den ersten beiden Augustwochen findet dann end-
lich das gemeinsame Seminar mit den insgesamt 28 Personen 
statt: Es beginnt an der ausländischen Partnerfakultät, also 
z.B. hier in Kiew. Nach einer Woche fliegen dann alle Teil-
nehmer nach Berlin, wo die zweite Woche des Workshops 
stattfindet. 

Zu Beginn des Seminars haben die Teilnehmer in 
Kleingruppen jeweils Zeit, ihren gemeinsamen rechtsverglei-
chenden Vortrag fertig zu stellen. Daneben finden oft einlei-
tende Vorträge zum Oberthema seitens der Tutoren oder auch 
durch uns Professoren oder durch andere eingeladene Gäste 
aus Universität, Politik oder Wirtschaft statt. In den folgenden 
Tagen werden dann die vorbereiteten rechtsvergleichenden 
Vorträge in 10 Workshops präsentiert und diskutiert. 

Ein umfangreiches Informations- und Kulturprog-
ramm, wie zum Beispiel der Besuch des nationalen Parlamen-
te, der Botschaft, von Justizvollzugsanstalten, Rechtsanwalts-
kanzleien oder Gerichte rundet das Programm ab. 

Am Ende wird von zwei Studierenden ein qualitativ 
hochwertiges „Journal“ erstellt, welches als Tagungsdoku-
mentation dient. Sowohl der rechtsvergleichende Vortrag als 
auch die Erstellung des „Journals“ sind ebenfalls als „Schlüs-
selqualifikationen“ im Rahmen unserer Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung.  

Im letzten Jahr ist es uns sogar mit dem Projekt in 
Kiev gelungen, außer dem Journal einen richtigen Tagungs-
band zu erstellen, der in einem anerkannten deutschen Ver-
lag veröffentlich wurde. – Für mich im Übrigen ein Nachweis 
dafür, dass die Studenten oft bessere Leistungen erbringen 
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und kreativer sind, wenn man sie alleine organisieren und 
arbeiten lässt und sich die Professoren in manchen Dingen 
heraushalten. 

Für die Studierenden bedeutet dies, dass sie zumeist 
ihre erste wissenschaftliche Publikation veröffentlichen 
konnten – und das teilweise bereits im 2. oder 3. Studienjahr. 

Ein wenig beteiligen wir Professoren uns dann aber 
doch, denn nach Abschluss des Seminars bewerten wir – zu-
sammen mit den wissenschaftlichen Tutoren – die schriftli-
chen Seminararbeiten. Hier kann eine gute Note im Übrigen 
als Nachweis einer besonderen wissenschaftlichen Qualifika-
tion dienen, die später Voraussetzung dafür ist, an unserer 
Fakultät zu promovieren. 

Welche Themen werden nun in dem Seminar behan-
delt? 

Wie bereits erwähnt. Wird in jedem Seminar ein über-
greifendes Thema, vorwiegend mit Bezügen zum Strafrecht, 
aber darüber hinaus auch zum Öffentlichen Recht und zum 
Bürgerlichen Recht, Wirtschaftsrecht und Prozessrecht be-
handelt.  

Das Thema soll von allgemeiner Bedeutung für die be-
troffenen Länder sein und ihre unterschiedlichen Rechtstra-
ditionen berücksichtigen. Der europäische Einigungsprozess 
soll dabei anhand konkreter, praxisorientierter Fragestellun-
gen kritisch beleuchtet werden. 

Daher waren in den letzten Jahren insbesondere Prob-
leme des europäischen und nationalen Verfassungsrechts, der 
Migration, der Minderheitenpolitik und der inneren Sicher-
heit Gegenstand der Seminare. 

Als Beispiele möchte ich die Themen nennen: Organi-
sierte Kriminalität, Das Strafrecht unter dem Einfluss der 
Verfassung und der Europäischen Menschenrechtskonventi-
on, Medienstrafrecht im Rechtsvergleich, Internationales 
Strafrecht mit besonderem Bezug zum Völkerstrafrecht, Inne-
re Sicherheit in Europa sowie europäisches und deutsches 
Wirtschaftsstrafrecht. 

Was sind unsere Ziele? 
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Hauptsächliches Ziel der bilateralen Seminare ist aus 
deutscher Sicht, das Studium um eine rechtsvergleichende, 
projektorientierte Dimension zu ergänzen.  

Die Seminare sollen Verständnis für die gesellschaftli-
chen und rechtlichen Veränderungen im zentral- und osteu-
ropäischen Raum wecken und Grundkenntnisse eines ande-
ren Rechtssystems vermitteln.  

Dadurch soll zugleich die kritische Auseinanderset-
zung mit der eigenen Rechtsordnung gefördert und insgesamt 
einen Beitrag zur Entwicklung einer gemeinsamen europä-
ischen Rechtkultur geleistet werden. 

Den Studenten soll dabei die Möglichkeit vermittelt 
werden, erste Erfahrungen mit einer gemeinsamen interna-
tional ausgerichteten wissenschaftlichen Zusammenarbeit zu 
machen:  

Dabei steht neben der wissenschaftlichen Ausrichtung 
der Seminare aber auch der Erwerb kultureller Kompetenz im 
Mittelpunkt. In gleicher Weise soll das Erlernen von Fähigkei-
ten der Organisation und Durchführung einer wissenschaftli-
chen Veranstaltung und der gemeinsamen Präsentation 
rechtsvergleichender Themen gemeinsam mit einem Partner 
aus einem anderen Sprachkreis gefördert werden. 

Darüber hinaus dient das Programm dem nachhaltigen 
Kontakt insbesondere der ausländischen Studierenden mit 
dem deutschen Rechtssystem und der deutschen Sprache.  

In der Vergangenheit war das Projekt (und die Mög-
lichkeit eines einwöchigen Aufenthalts in Deutschland) für die 
Studierenden ein Ansporn, sich mit der deutschen Sprache 
intensiver zu beschäftigen bzw. diese zu erlernen bzw. zu ver-
bessern.  

Durch die Abhaltung der Seminare in Deutsch werden 
die ausländischen Studierenden auch erstmals mit der The-
matik „Deutsch als Wissenschaftssprache“ konfrontiert. Die 
Erfahrung hat uns gezeigt, dass die Studenten der Partnerfa-
kultäten erstmals erfahren, dass sie auch mit nicht ganz so 
perfekten Sprechkenntnissen einer juristischen Konferenz 
auf Deutsch problemlos folgen können. Sie lernen dabei auch, 
erste Texte auf Deutsch abzufassen.  
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Ziel des Programms ist es insoweit auch, die ausländi-
schen Studierenden für das deutsche Rechtssystem zu begei-
stern und zu motivieren, später ein Master-Programm (LL.M.) 
oder gar eine Promotion in Deutschland zu verfassen. Die 
bisherigen Erfahrungen zeigten, dass dies nach einer Laufzeit 
von 4-5 Jahren tatsächlich der Fall ist.  

An den beteiligten Lehrstühlen (dies sind derzeit in 
Berlin mein Lehrstuhl sowie der Lehrstuhl von Prof. Heger) 
sind inzwischen regelmäßig insbesondere georgische, aber 
auch lettische und ukrainische Master-Studierende, Stipen-
diaten und Doktoranden zu Gast. 

Aus diesem Grund wurde als Seminarsprache auch 
Deutsch gewählt, einerseits um die ausländischen Studieren-
den für die deutsche Sprache zu begeistern, andererseits um 
sie auch zu motivieren, später in Deutschland ihren wissen-
schaftlichen Werdegang fortzusetzen.  

Es kommt hinzu, dass eine Abhaltung des Seminars in 
englischer Sprache, wie dies teilweise gefordert wurde – und 
wie wir es derzeit leider mit unserer armenischen Partnerfa-
kultät durchführen müssen – infolge der dann notwendigen 
„zweimaligen Übersetzung“ große inhaltliche Verluste aufwei-
sen würde. 

Zudem unterscheidet sich das anglo-amerikanische 
Rechtssystem derart von den kontinentaleuropäischen 
Rechtssystemen, dass eine einheitliche Begriffsbildung (was 
für die Übersetzung entscheidend ist) kaum möglich ist.  

Andererseits hat das deutsche Rechtssystem die 
Rechtsordnungen der beteiligten Staaten (insbesondere in 
Riga, aber auch in Georgien, mit Abstrichen auch in der Uk-
raine) schon früh geprägt, sodass sich Begrifflichkeiten dort 
verfestigt haben. 

Als entscheidender Punkt für das Gelingen der bilate-
ralen Seminare hat sich der intensive soziale Kontakt zwi-
schen den Beteiligten erwiesen. Dieser wird durch die ge-
meinsame Reise, die gemeinsame Unterbringung, gemeinsa-
me Verpflegung und kulturelle Aktivitäten verwirklicht. 

Insgesamt führt der gemeinschaftsorientierte Ansatz 
zu einem vertieften Verständnis des fremden Gastgeberlandes 
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und gibt wichtige Impulse für die Erfassung sozialer und 
rechtlicher Probleme. 

Insgesamt hat sich das gesamte Programm in den letz-
ten Jahren als Erfolgsprojekt gezeigt. Über 400 Studierende 
der Humboldt-Universität konnten in den letzten Jahren oft 
zum ersten Mal in bestimmte Länder Osteuropas fahren. Über 
400 Studierende aus Osteuropa haben im Gegenzug die Mög-
lichkeit erhalten, oft auch das erste Mal in ihrem Leben, nach 
Berlin zu kommen.  

Viele konnten sich nicht nur für das deutsche Recht, 
sondern auch für die deutsche Sprache begeistern. Viele sind 
in Deutschland geblieben, um hier ihr Masterstudium oder 
ihre Promotion zu absolvieren. 

Und viele kennen das Programm. Als ich vor zwei Jah-
ren als Dekan der juristischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin den stellvertretenden russischen Ju-
stizminister durch unser Haus führte, kannte er sich sehr 
schnell aus. Als ich ihn fragte, ob er schon einmal hier gewe-
sen sei, antwortete er in sicherem Deutsch: „Na klar, ich war 
doch vor einigen Jahren Teilnehmer des Netzwerks Ost-
West“. 

Dass unser Projekt aber derart erfolgreich ist, haben 
wir nicht nur unseren Studenten, sondern auch unseren 
Partnerfakultäten zu verdanken, ohne deren Mitarbeit wir die 
Projekte nicht durchführen könnten.  

Besonders lobend hervorheben möchte ich hierbei die 
juristische Fakultät der Taras Schevtschenko Universität hier 
in Kiev. Als ich vor nunmehr 5 Jahren mit meinem Kollegen 
Professor Heger und meinem damaligen Mitarbeiter Dimitri 
Kessler zum ersten Mal hier nach Kiev fuhren, waren wir uns 
ziemlich unsicher, ob das alles hier so klappen könnte, wie wir 
uns das vorgestellt hatten.  

Wir wurden schon am Flughafen von Herrn Miroshny-
chenko herzlich empfangen und haben uns recht schnell hier 
wohl gefühlt. Wir hatten auch sofort den Eindruck, dass wir 
auf Interesse und Unterstützung stoßen würden und wurden 
nicht enttäuscht.  
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Die Unterstützung unseres Projektes hier in Kiev war 
vorbildlich und wir sind überzeugt, dass dieses Projekt zu 
einem der besten Projekte unseres Netzwerks gehört. 

Doch an diesem Punkt ende ich nun, denn wie sich 
unsere Projekt gerade mit ukrainischen Studenten entwickelt 
hat und welche Erfahrungen wir dabei gesammelt haben, da-
zu wird im folgenden Herr Kessler einiges zu berichten ha-
ben, der das Projekt nun schon im fünften Jahr als Tutor wis-
senschaftlich betreut. 
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Запара Світлана Іванівна –  
декан юридичного факультету Сумського НАУ 

доктор юридичних наук, 
професор кафедри правового забезпечення АПК 

 

До питання про якісне кадрове забезпечення 
юридичної освіти 

 Тема підвищення якості юридичної освіти 

тривалий час зберігає свою актуальність. Одним із питань, 
що потребує уваги, на мій погляд, є необхідність забезпе-
чення юридичної освіти якісними науково-педагогічними 
кадрами. Вагомою складовою вирішення даної проблеми є 
залучення до освітнього процесу фахівців-практиків та 
посилення саме практичної складової в освітньому процесі. 

Існуючі проблеми  
Юридичний факультет, надаючи освітню послугу, 

повинен відповідати ліцензійним та акредитаційним вимо-
гам, передбаченим чинними нормативними актами Украї-
ни. Останні містять ряд нормативних вимог до кадрового 
забезпечення діяльності юридичного факультету. Зокрема, 
кількість можливих студентів визначається, виходячи із 
критерію – на одного доктора юридичних наук – двадцять 
п’ять студентів. Об’єктивно, окрім інших вимог до ліцензу-
вання освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціалі-
ста, магістра, основною вимогою впевнено можна назвати 
відповідний кадровий склад. Слід додати, що саме спеціа-
льність, за якою доктор наук здобув науковий ступінь, є 
вирішальною умовою для визначення спеціалізації майбу-
тніх юристів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, 
магістр.  

Натомість якість освітнього процесу – це комплекс-
не явище, яке залежить не лише від тієї обставини, чи здо-
був потенційний викладач науковий ступінь. В Україні 
стати кандидатом або доктором юридичних наук може осо-
ба, яка жодного дня не займалась практичною юридичною 
діяльністю. Відсутня вимога до такої особи і щодо отри-
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мання спеціальних педагогічних знань. От і виходить, що 
головну відповідальність за якість освітнього процесу пра-
вового спрямування покладено на тих осіб, які можуть не 
мати відповідної юридичної практики та педагогічних 
вмінь і навичок. З’являється замкнуте коло. Навіть у най-
кращому варіанті, якщо випускник-відмінник, рекомендо-
ваний педагогічним колективом факультету до навчання в 
аспірантурі, успішно захищає дисертацію, це зовсім не га-
рантує якості навчального процесу. Зазначена обставина 
прямо не впливає на якісний склад науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують навчальний процес відпові-
дної спеціальності відповідно до ліцензійних вимог, які 
вимагають детальної інформації про освіту, науковий сту-
пінь, звання, а щодо практичної підготовки передбачають 
лише зазначення даних про підвищення кваліфікації (зок-

рема, у відповідній таблиці справи про ліцензування спе-

ціальності, що свідчить про якісний склад науково-
педагогічних працівників, є колонка із назвою «Підви-

щення кваліфікації, найменування навчального закладу, 
вид документа, дата видачі»). 

Шляхи вирішення 
Не є таємницею, що особливою популярністю серед 

студентства користуються ті викладачі, які у своїй викла-
дацькій діяльності використовують свій практичний дос-
від, збагачуючи актуальними прикладами лекційний чи 
практичний матеріал. Нерідко можна почути про таких – 
«викладач від Бога». Але, якщо такі викладачі не мають 
наукового ступеня, їх особисті досягнення не можуть 
об’єктивно вплинути на рішення про ліцензування та ак-
редитацію відповідних освітніх спеціальностей. 

Незважаючи на те, що вже тривалий час обговорю-
ється необхідність створення державного стандарту для 
підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство»,і 
досі це питання не здобуло повноцінного вирішення. Однак 
саме цей документ повинен передбачати освітню основу 
для майбутнього юриста, відступ від якої може бути допус-
тимим лише у варіативній частині. Вагомою складовою 
якості юридичної освіти є практична підготовка виклада-
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чів, які повинні не просто пройти стажування чи підви-
щення кваліфікації у відповідній інституції, а професійно 
виконувати ті чи інші обов’язки юридичного спрямування. 
Судді, прокурори, слідчі, адвокати, юристи-практики, по-
єднуючи свою професійну діяльність із викладацькою, по-
винні бути прирівняні до якісного кадрового складу, що дає 
право здійснювати освітню діяльність за відповідною спе-
ціальністю. Позитивним моментом є зміни у нормуванні 
праці освітян (зокрема, 600 годин на рік), що може сприяти 
залученню юристів-практиків до освітнього процесу, адже 
900 годин на рік є завеликим обсягом для таких фахівців.  

З іншого боку, цілком допустимим, на мій погляд, є 
встановлення у державному стандарті у сфері юридичної 
освіти вимоги про юридичну практичну підготовку. Вимоги 
до виробничої практики передбачені у навчальних планах і 
нині, але нерідко виникають випадки неякісного прохо-
дження такої практики. Існує реальна потреба посилення 
контролю за проходженням юридичної практики, адже 
остання є вкрай важливою для здобуття юридичної освіти. 
Можливим є застосування іншої освітньої моделі у сфері 
юриспруденції.  

Пропоную на обговорення критичної аудиторії голо-
вні елементи наступної «експериментальної моделі» юри-
дичної освіти. Так, на мою думку, по завершенні теоретич-
ної підготовки випускник навчального закладу повинен 
складати державні іспити, передбачені вищим навчальним 
закладом. Після успішного складання таких іспитів випус-
кник, на мій погляд, має отримувати лише диплом вищого 
навчального закладу, в якому навчався. Такий диплом по-
винен давати право на роботу за юридичним спрямуванням 
або давати право пройти юридичну практику в інших не 
заборонених формах. Важливо, що випускник юридичного 
факультету повинен не менше одного року реально пра-
цювати за фахом, здобувати практичний досвід та готува-
тися до державних кваліфікаційних іспитів, які гарантува-
тимуть якість освіти. Зокрема, на мій погляд, державні іс-
пити для випускника юридичного факультету повинні 
складатися з екзамену за зразком ЗНО, зміст якого має 



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

35 

 

щорічно розроблятись відповідними фахівцями згідно зі 
змістом державного стандарту, та усного екзамену-
співбесіди, екзаменаторами якого мають виступати досвід-
чені практики, керівники державних служб, правоохорон-
них органів, судів, прокуратури. Саме успішні результати 
на цьому публічно складеному екзамені повинні гаранту-
вати перше робоче місце та належну оплату праці випуск-
нику факультету. Подібний підхід виключить можливість 
появи викладача, відірваного від юридичної практики, та 
водночас «відсіє» недостатньо мотивованих студентів, сут-
тєво вплине на якість юридичної освіти.  
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Заярний Олег Анатолійович –  
асистент кафедри адміністративного права  

Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка 

кандидат юридичних наук 
 

Запобігання правопорушенням в інформаційній 
сфері та сучасна юридична освіта: проблеми 

реформування в умовах європейської інтеграції 

 
В умовах, коли інформація перетворилася не лише 

на товар, інструмент діяльності публічної адміністрації, 
але і стала одним із провідних засобів та безпосереднім 
предметом багатьох інформаційних правопорушень, перед 
юридичною освітою гостро постала проблема розробки та 
впровадження у навчальний процес дисциплін, основним 
предметом дослідження яких виступатимуть делікти в ін-
формаційній сфері, засоби їх запобігання. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 
29.09.2014 № 1081 (Додаток 11), шляхом затвердження пас-
порта відповідної наукової спеціальності, в нашій державі 
за інформаційним правом було юридично визнано значен-
ня окремої наукової спеціальності (галузі науки та компле-
ксу навчальних дисциплін). 

Серед багатьох напрямів дослідження, що охоплю-
ються вказаною спеціальністю, важливе місце посідає про-
блематика, пов’язана із запобіганням, виявленням і припи-
ненням правопорушень в інформаційній сфері; відповіда-
льністю за скоєння інформаційних правопорушень; відно-
вленням порушених прав і свобод в інформаційній сфері. 

Разом з тим, як показує дослідження навчальних 
планів більшості вищих юридичних закладів освіти, акре-
дитованих на території України, проблематика, пов’язана з 
інститутом інформаційних правопорушень, як правило, 
розглядається оглядово при вивченні навчальної дисциплі-
ни «Інформаційне право України» лише на рівні окремої 
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теми або взагалі аналізується через призму правового за-
безпечення інформаційної безпеки. 

Ігнорування в межах навчального процесу наукових 
і практичних проблем запобігання інформаційним право-
порушенням в умовах зростання рівня розвитку деліктнос-
ті в інформаційній сфері призводить до поверхневого (за-
гального) опанування вказаної теми випускниками магіст-
ратури, які готуються за спеціалізацією «Інформаційне 
право». 

Метою цієї роботи є вироблення конкретних пропо-
зицій щодо вдосконалення навчальних планів та дисциплін 
у частині опанування студентами знань і навиків із запобі-
гання правопорушенням в інформаційній сфері. 

1. Серед ключових засобів розв’язання порушеної 
проблеми є запровадження в навчальний процес для магіс-
трів спеціалізації «Інформаційне право» обов’язкового ви-
вчення окремих дисциплін деліктологічного циклу, як то: 
«Теоретичні проблеми деліктології в інформаційній сфе-
рі», «Захист прав особи в інформаційній сфері», «Правове 
забезпечення інформаційної безпеки» – з необхідним нау-
ково-методичним забезпеченням. 

Слід зазначити, що значні кроки у вивченні студен-
тами спеціалізації «Інформаційне право» були зроблені на 
юридичному факультеті Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, де в якості обов’язкових 
спецкурсів з 2012 року викладаються «Дисциплінарна та 
адміністративна відповідальність в інформаційній сфері», 
«Адміністративно-правове забезпечення інформаційної 
безпеки», «Захист прав громадян у сфері обігу інформації». 

2. У процесі підготовки навчальних програм, пред-
метом дослідження яких є інформаційні правопорушення, 
значний акцент слід зробити на практичну сторону відпо-
відних спецкурсів шляхом розробки фабул практичних 
справ, результатом опрацювання яких мають бути підгото-
влені студентами проекти рішень суду, органів виконавчої 
влади щодо правової кваліфікації протиправних діянь. Не 
менш важливою складовою процесу викладання спецкур-
сів деліктологічного спрямування є проведення між студе-
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нтами однієї чи декількох груп модельних судових засідань 
з розгляду і вирішення інформаційних спорів з одночасним 
розподілом функцій учасників процесу. На шляху євро-
пейської інтеграції корисним для професійної підготовки 
магістрів права уявляється вивчення практики Європейсь-
кого Суду з прав людини з розгляду справ про порушення 
права особи на інформацію шляхом підготовки завдань, 
спрямованих на узагальнення студентами справ, розгляну-
тих цією судовою установою. 

3. Окремою складовою предмета вивчення навчаль-
них дисциплін, у межах яких досліджуються інформаційні 
правопорушення, повинні бути засоби та знаряддя вияв-
лення, запобігання таких деліктів, у тому числі методики 
проведення перевірок діяльності учасників інформаційних 
відносин. У цій частині планування та викладання спецку-
рсів вкрай необхідним є застосування інтерактивних мето-
дик, презентацій, перегляд відеороликів про практичні 
заходи запобігання делікатності в інформаційній сфері. 

4. Існуючі на сьогоднішній день в Україні підручни-
ки з інформаційного права та його окремих інститутів тра-
диційно розкривають навчальний матеріал через аналіз 
наукових концепцій, понять, доктринальних класифікацій, 
у зв’язку з чим практичні проблеми запобігання інформа-
ційним правопорушенням не знаходять свого наукового 
висвітлення. Відправною підвалиною розв’язання вказаної 
проблеми, на наш погляд, є нагальна необхідність підготов-
ки підручників, навчальних посібників з інформаційного 
права, зміст яких повинен обов’язково підкріплюватися 
витягами з матеріалів судової практики, індивідуальними 
адміністративними актами про запобігання інформаційним 
правопорушенням. 

У цілому розвиток юридичної освіти у сфері запобі-
гання інформаційним правопорушенням на сьогоднішній 
день перебуває у форматі поступового розвитку і вимагає 
передусім зближення теоретичних концепцій із потребами 
та реаліями правозастосовчої діяльності в інформаційній 
сфері. 
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Dimitri Kessler – 
Juristische Fakultät Lehrstuhl für Strafrecht,  

Strafprozessrecht und Urheberrecht,  
Ost-West-Netzwerk, 

Humboldt-Universität zu Berlin, 
 

Aufbau und Durchführung eines studentischen 
Austauschseminars Netzwerk Ost-West 

zwischen Berlin und Kiew aus der Sicht eines 
wissenschaftlichen Tutors 

 
Ich möchte mehr über den typischen Ablauf eines sol-

chen Seminars aus der Sicht eines sog. Tutors erzählen, vom 
ersten Konzept im Vorfeld bis zum Abschluss durch Noten-
zertifikate oder eine Veröffentlichung. Vielleicht können Sie 
einige praktische Erfahrungen in Ihrer Lehre gebrauchen 
oder für die bei der Organisation von andere ähnlichen Pro-
jekte berücksichtigen. 

Kurz zu mir selbst: Ich bin selbst in der Ukraine, in 
Dnepropetrowsk aufgewachsen, habe in Berlin an der Hum-
boldt Uni Jura studiert und Referendariat gemacht. 

Gegenwärtig bin ich Doktorand am Lehrstuhl von 
Prof. Heinrich und habe das Austauschseminar zwischen Ber-
lin und Kiew bereits vier Mal als einer der wissenschaftlichen 
Tutoren betreut. Dabei  war ich für das wissenschaftliche 
Konzept und die Organisation der Anfertigung von Seminar-
arbeiten, Seminarvorträge und anschließenden Diskussionen 
zuständig. Die übrige Organisation, etwa Flüge, Unterkunft 
und Kulturprogramm, übernehmen traditionsgemäß unsere 
studentischen Organisatoren.  

(Vorbemerkungen) 
Doch bevor ich den Ablauf des Seminars schildere, 

möchte ich ein Paar grundsätzliche Punkte ansprechen, die 
die Gestaltung des Seminars beeinflussen.  

Natürlich hat so ein internationales Seminar zunächst 
mit einigen Risiken zu kämpfen. Vor allem: eine Sprachbar-
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riere, die dadurch entstehen kann, dass ukrainische Studen-
ten die Seminarsprache Deutsch nicht genügend beherrschen 
und z.B. bei den Diskussionen mit ihren deutschen Kommili-
tonen nicht mehr mitmachen. Wie Prof. Heinrich aber schon 
gesagt hat, halten wir bewusst an der Seminarsprache 
Deutsch fest, um doppelte Übersetzung zu vermeiden und 
ukrainische Studenten besser in das deutsche Rechtssystem 
einführen zu können. Bisher haben die Seminare in Deutsch 
auch sehr gut funktioniert, zur Not mit einer gelegentlichen 
kleinen Übersetzungshilfe. 

Ein weiteres Risiko entsteht dadurch, dass es für alle 
Studenten ein freiwilliges Seminar ist, sodass ihnen keine 
Nachteile im Studium drohen, sollten sie nicht engagiert ge-
nug mitmachen oder gar ihre Teilnahme ganz abbrechen. 
Man sollte sich als Tutor also gut überlegen, wie man die Stu-
denten von Anfang an zum „Durchhalten“ motiviert. 

Auch die Vorfeldorganisation und Kommunikation 
sind aus der Ferne schwieriger als an einem Ort. Klar, es gibt 
Emails, Facebook und Skype, aber sie können den persönli-
chen Kontakt noch nicht zu 100% ersetzen.  

Aber gleichzeitig liegen in diesen Schwierigkeiten gro-
ße Chancen für den Erfolg des Seminars. Gelingt es die Stu-
denten zu motivieren und eine produktive Atmosphäre zu 
schaffen, so können sie in der kurzen Zeit sehr viel lernen, 
sowohl sprachlich als auch im Umgang mit den Leuten aus 
dem anderen Land und deren Kultur. Genauso ist es schönes 
Gefühl für die Studenten, wenn es zu einer Veröffentlichung 
kommt, denn damit sind sie ihren Kommilitonen in der Regel 
weit voraus.  

Doch nun komme ich zu den wichtigsten Phasen in un-
serem Seminar, in deren Rahmen ich auch die von Prof. Hein-
rich bereits angesprochenen Punkte weiter erläutern werde. 

(1. Phase) 
Die Vorbereitung unseres Seminars beginnt typi-

scherweise schon im Dezember-Januar. Zu diesem Zeitpunkt 
stehen die Teams der Tutoren und Organisatoren auf der 
deutschen und der ukrainischen Seite meistens schon fest. 
Sehr gut ist es, wenn die Organisatoren sich schon aus dem 



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

41 

 

Vorjahr kennen und schnell einen funktionierenden Kom-
munikationsweg finden. Bei den Organisatoren, wie auch bei 
den Studenten setzen wir auf Rotationsprinzip – jeder Stu-
dent darf nur ein Mal als Teilnehmer und anschließend ein 
Mal als Organisator mitmachen. So stellen wir sicher, dass 
möglichst viele Studenten in das Programm einbezogen und 
als Multiplikatoren für die Popularisierung des Projekts ein-
gesetzt werden. 

In enger Absprache zwischen der deutschen und der 
ukrainischen Seite wird zunächst ein geeignetes Thema für 
das Seminar ausgesucht. Es muss breit genug sein, um 10 
Unterthemen für Seminararbeiten bilden zu können. Bei-
spielsweise haben wir bereits Seminare zu Themen wie „Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention“, „Grundlagen des 
Straf- und Strafprozessrechts“, „Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität“ und andere durchgeführt.  

In dieser Phase werden auch Teilnehmer ausgesucht. 
Wir versuchen immer einen Mix aus Studenten verschiedener 
Semester zu nehmen, erfahrungsgemäß haben wir in Deutsch-
land mehr Anfragen aus den ersten 4 Semestern, da die höhe-
ren Semester schon wenig Zeit haben, weil sie sich auf das 
Examen oder Schwerpunktstudium konzentrieren möchten. 
Entsprechend achten wir darauf , dass die Unterthemen der 
Seminararbeiten ungefähr zum Stand des Studiums der Stu-
denten passen.  

Außerdem achten wir darauf, dass das jeweilige Thema 
der Seminararbeit wissenschaftlich diskussionswürdig ist, 
einen allgemeinen informativen Wert für die Studenten aus 
dem anderen Land hat und sich auch länderübergreifend für 
alle Studenten im Seminar diskutieren lässt. Darüber versu-
chen wir sicherzustellen, dass die Unterthemen ungefähr die 
wesentlichen Punkte des Oberthemas abdecken, um evtl. eine 
sinnvolle Veröffentlichung zu ermöglichen. Es ist oft schwie-
rig, alle diese Punkte in Einklang zu bringen, dieser „Spagat“ 
ist uns zumindest bisher aber ganz gut gelungen. 

(2. Phase) 
Die nächste Phase beginnt mit der Vergabe der einzel-

nen Themen für Seminararbeiten an die Studenten. Die Bear-
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beitungszeit beträgt für die Studenten der Humboldt-Uni tra-
ditionell die Monate Mai und Juni. Dadurch stellen wir sicher, 
dass unsere Studenten die Arbeit vor der „heißen“ Klausu-
renphase abgeben uns sich dann in Ruhe ihren Klausuren 
widmen können. In Kiew verschiebt sich die Abgabe wegen 
der Prüfungskampagne in Juni meistens auf Mitte-Ende Juli. 

Da es sich, wie gesagt, um ein freiwilliges Seminar 
handelt, dessen Leistungen sich nicht direkt auf das Fort-
kommen im Studium auswirken, sind wir auch sehr großzü-
gig, was die Hilfestellung an die Studenten angeht. Als Tuto-
ren stehen wir mit Studenten im ständigen Kontakt, sei es per 
Email oder durch gelegentliche persönliche Treffen.  

Wir geben den Studenten Tipps, sowohl zu Formalia als 
auch zum Inhalt der Arbeit und versuchen also bereits im Laufe 
der Bearbeitung etwas vorzusteuern, damit die Seminararbeiten 
sich in die für uns gewünschte Richtung entwickeln.  

Die deutschen Tutoren stehen im Regelfall auch mit 
ukrainischen Tutoren in ständigen Kontakt, um die Bearbei-
tung zu koordinieren, etwa gleiche Schwerpunkte zu setzen 
und entstehende Fragen einheitlich zu lösen. Gleichzeitig 
ermuntern wir die Studenten, die das gleiche Thema aus 
deutscher und ukrainischer Sicht bearbeiten, einen direkten 
Kontakt aufzunehmen und den Inhalt ihrer Arbeiten zu koor-
dinieren, was meistens gut funktioniert.  

Wir haben einmal auch versucht, die Studenten eine 
gemeinsame Seminararbeit über das Programm Google-Docs, in 
dem mehrere Autoren gleichzeitig eine Datei im Internet bear-
beiten und kommentieren können, im Vorfeld des Seminars 
anfertigen zu lassen, was aber leider nicht geklappt hat. Neben 
den technischen Schwierigkeiten waren die etwas versetzten 
Bearbeitungszeiten und fehlender persönlicher Kontakt im Vor-
feld dafür verantwortlich. Deswegen haben wir von einer solchen 
Aufgabenstellung inzwischen Abstand genommen. 

(3. Phase) 
Nachdem die Seminararbeiten fertig und alle Klausu-

ren und sonstige regulären Prüfungen geschafft sind, findet 
Anfang/Mitte August das eigentliche Seminar statt. Das ist 
natürlich die interessanteste, intensivste und spannendste 
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Phase des Austausches, um die es uns eigentlich auch geht. 
In den zwei Wochen erlebt man nicht nur sehr viel zusammen 
und schaut sich die Sehenswürdigkeiten von Berlin und Kiew 
an. Die ukrainischen Studenten beschäftigen sich auch inten-
siv mit der deutschen Sprache und alle lernen sehr viel im 
Rahmen des Seminarthemas sowie üben so wichtige Fertig-
keiten wie Vortragstechnik und spontanes Reagieren in Dis-
kussionen. 

Am Anfang des Präsenzseminars bekommt jedes Teil-
nehmerpaar ca. 1,5 Tage, um in kleinen Gruppen auf der 
Grundlage ihrer Seminararbeiten eine 20-30 minutigen Vor-
trag zu ihrem Thema vorzubereiten und evtl. eine Power-
Point-Präsentation oder ein Handout mit den wichtigsten Vo-
kabeln zu erstellen. Die Tutoren stehen währenddessen bera-
tend zur Verfügung, geben Tipps etwa zum Eingrenzen des 
Stoffes oder genaue rechtliche Auskunft. 

Dann werden im Laufe der restlichen Tage die 10 Vor-
träge mit jeweils ca. 1 Stunde anschließenden Diskussionen 
abgehalten. Die Aufgabe von Tutoren liegt dabei in der Mode-
ration der Diskussion und dem Aufwerfen von weiterführen-
den Fragen an die Referenten oder an die ganze Runde. Oft 
übernehmen die vortragenden Studenten dies auch selbst, 
sodass kaum ein Eingreifen nötig ist. Im Anschluss an jeden 
Vortrag, versuchen die Tutoren direkten Feedback zum rech-
tlichen Inhalt, Vortragsweise und der Diskussionsbeteiligung 
der Referenten zu geben, um den Lerneffekt zu steigern so-
wie eine realistische Einschätzung eigener Leistungen den 
Studenten zu ermöglichen. 

Wenn die Zeit es zulässt, führen wir zusätzlich einen 
Moot-Court zu einem gerade relevanten gesellschaftlich-
politischen Thema, z.B. Zulässigkeit von religiösen Beschnei-
dungen oder von der aktiven Sterbehilfe durch. Dabei werden 
Studenten zufällig der Gruppe mit der vorgegebenen Position 
zugeteilt, erhalten wenig Zeit, um sich mit den vorgegebenen 
Argumenten zu beschäftigen und müssen diese in der Gruppe 
präsentieren sowie im Streitgespräch verteidigen. Hier haben 
wir die Erfahrung gemacht, dass auch ukrainische Studenten 
– trotz der meist geringer Vorbereitungszeit und Notwendig-
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keit der spontanen Reaktion – immer sehr engagiert mitma-
chen. 

(4. Phase) 
Nach dem Ende des Präsenzseminars ist die Arbeit für al-

le Beteiligten, einschließlich Tutoren bei weiten nicht vorbei.  
Sind wir mit den Seminararbeiten und der geführten 

Diskussionen zufrieden und Studenten weiterhin motiviert, 
so nehmen wir die Veröffentlichung eines Sammelbandes in 
Angriff. Hierzu erhalten die Studenten die Aufgabe, das wich-
tigste aus ihren ukrainischen und deutschen Seminararbeiten 
unter Berücksichtigung der in den Diskussionen gewonnenen 
Erkenntnisse zu einem gemeinsamen Beitrag zu komprimie-
ren. Dabei stellen wir genaue Anforderungen an die Länge, 
Aufbau und Formalia des Beitrags auf. Die Endfassung über-
nehmen dabei erfahrungsgemäß die deutschen Studenten, da 
es ihnen vom sprachlichen Niveau etwas leichter fällt. 

Gleichzeitig ist es für die Studenten eine Möglichkeit, 
durch ihre gesamte Seminarleistung und dadurch die Semi-
narnote um einige Punkte zu verbessern, was den meisten 
Studenten auch gelingt. 

Sind die einzelnen Beiträge fertig, was wegen der son-
stigen Hausarbeiten und Pflichtpraktika erfahrungsgemäß 
erst gegen Anfang November möglich ist, übernehmen die 
Tutoren die Vereinheitlichung und die inhaltliche Vollendung 
der Beiträge sowie das Erstellung von den Stichwort- und Ab-
kürzungsverzeichnissen. Gelingt es einen Verlag für die Veröf-
fentlichung zu interessieren, so fungieren die Tutoren als He-
rausgeber.  

Das Ergebnis des Seminars 2013 zur Organisierten 
Kriminalität können sie hier sehen. Die Beiträge aus dem Se-
minar 2014 werden gerade durch Tutoren gesichtet, sodass 
wir uns dementsprechend gerade in dieser Phase befinden. 

(5. Phase) 
Und zum Abschluss des Seminars erhalten die Stu-

denten ihre Teilnahmezertifikate. Die Basis für die Benotung 
bildet die Seminararbeit. Selbstverständlich werden auch die 
Leistungen bei dem Vortrag und die mündliche Beteiligung 
während der Diskussionen berücksichtigt.  
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Haben die Studenten einen Beitrag für die Veröffentli-
chung abgegeben oder sonst nachträglich ihre Seminararbeit 
verbessert, so bringt es ihnen auch zusätzliche Punkte ein. 
Bei den ukrainischen Studenten versuchen wir generell we-
niger die sprachlichen Fähigkeiten, sondern den inhaltlichen 
Beitrag und das Engagement zu bewerten, wobei das Eine das 
Andere natürlich oft beeinflusst. 

Die ukrainischen Studenten erhalten dabei Zertifikate 
der Humboldt-Uni mit ECTS-Punkten, die sie bei Bewerbung 
für das Masterstudium oder Aspirantur benutzen können. 

Für die deutschen Studenten bringen die guten Semi-
narscheine eine Möglichkeit mit sich, ohne ein vollbefriedi-
gendes Examen später zu promovieren. Außerdem gibt es 
Scheine als Schlüsselqualifikation für die Erstellung des 
Journals und Vorträge. 

Am schönsten für alle, sowohl die Tutoren als auch 
Studenten ist es natürlich, wenn man eine eigene Veröffentli-
chung vorweisen kann! 

Abschließend möchte ich anmerken, dass wir versu-
chen, den Kontakt mit den Teilnehmern weiterhin zu erhal-
ten, ukrainische Studenten und Tutoren bei weiteren Auf-
enthalte sie für weitere Studienaufenthalte in Deutschland zu 
unterstützen und auch länderübergreifenden Austausch zu 
ermöglichen. Gegenwärtig arbeiten wir am Aufbau eines 
Alumni-Netzwerks Ost-West, der der Umsetzung dieser Ziele 
dienen wird. So erhalten unsere Alumnis regelmäßig aktuelle 
Informationen über Facebook, wir möchten außerdem zumin-
dest einmal im Jahr ein Treffen für alle Mitglieder in Berlin 
organisieren. 

Wir hoffen, dass auch unser Projekt einen Beitrag für 
den erfolgreichen Weg der ukrainischen Juristenausbildung 
auf dem Weg zu den europäischen Standards leisten kann. 
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Кресін Олексій Веніамінович – 
кандидат юридичних наук, доцент, член-

кореспондент Міжнародної академії порівняльного пра-
ва, завідувач Центру порівняльного правознавства  

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького  
НАН України 

 

Компаративізація німецької юридичної освіти  
в першій третині ХІХ століття: 

перша модель європеїзації після краху  
ius commune 

Існуюча проблема 
Для розвитку порівняльного правознавства суттєве 

значення має його становлення як навчальної дисципліни. 
Вважалося, що це пов’язано із заснуванням у 1831 р. кафе-
дри у Колеж де Франс у Парижі. Водночас, наскільки нам 
відомо, рання історія викладання порівняльного правоз-
навства в Німеччині предметом дослідження поки не була 
і, наскільки можна судити зі спеціалізованих нарисів, су-
часним ученим не відома. 

Шляхи вирішення 
Умови правового та інтелектуального розвитку ні-

мецьких держав початку ХІХ ст. виявилися сприятливими 
для розвитку порівняльно-правового компонента юридич-
ної освіти. Раціональний чинник – економічні зв’язки, а 
також ідеологічний – свідомість національної, історичної та 
культурної єдності, певною мірою прагнення єдності полі-
тичної – вимагали постійного порівняння правових систем 
цих країн та конструювання на цій основі загальнонімець-
кого права. Окрім того, з часів Реформації у німецьких 
державах співіснувало католицьке і протестантське церко-
вне право, для юриста було важливо знати це право неза-
лежно від його особистої конфесійної належності. 

Недавні реалії французької окупації та запрова-
дження французького Цивільного кодексу, дискусії (А. Ти-
бо, Ф. К. фон Савіньї, П.Й.А. фон Фейєрбаха та ін.) щодо 
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наслідування французького досвіду кодифікації викликали 
інтерес до французького та іншого зарубіжного права, а 
також усвідомлення німецького права як цілісного і від-
мінного від інших феномена, який міг бути уявлений лише 
на основі порівняльно-правових досліджень. Цей процес 
відображався у працях німецьких мислителів. Важливим 
було нове бачення науки загалом і юридичної науки зокре-
ма. І. Кант виразно відокремив емпіричне (чуттєве) пі-
знання від метафізичного апріорного філософствування. 
Саме перше з них мало стати підставою формування су-
часних наук. Як зазначав М. Рейманн, нове посткантівське 
бачення юридичної науки можна вважати саме німецьким 
винаходом.  

Важливим чинником у всіх цих процесах стала ви-
ща юридична освіта, надзвичайно для того часу розвинена 
у німецьких державах завдяки великій кількості універси-
тетів та академічній мобільності викладачів і студентів, а 
також інша юридична інфраструктура, в тому числі дедалі 
більша кількість спеціалізованих журналів і наукових то-
вариств.  

Ми проаналізували програми викладання на юриди-
чних факультетах німецьких університетів 1825-1828 рр. (з 
необхідними екскурсами від 1818 до 1848 року), на основі 
чого можна відтворити певний, хоч і неповний, «зріз» юри-
дичної освіти в цій країні у відповідний час. 

У значній частині університетів продовжувало ви-
кладатися природне право, але воно розглядалося як філо-
софська система концепцій і понять. Про трансформацію 
дисципліни «Природне право» у філософію права свідчать 
такі назви предметів, як «Природне і міжнародне право у 
порівнянні з позитивним правом: наука прав» (Лейпціг) та 
ін. Німецька юридична освіта починає спиратися не на ме-
тафізичні побудови (належне), а на вивчення позитивного 
права (дійсне). Підтвердженням цього є й викладання у всіх 
німецьких університетах енциклопедії та методології пози-
тивного права, в межах яких викладалося порівняльне 
правознавство. 

На всіх юридичних факультетах поширилося ви-
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кладання загальних і галузевих курсів із загальнонімець-
кого права (незважаючи на існування автономних право-
вих систем у кожній німецькій державі), а також чинного 
католицького та протестантського церковного права, побу-
дованих на порівняльно-правовій основі. Також із 1820-х 
рр. у програмах німецьких університетів вже були присут-
ні правокраїнознавчі курси, бінарні та загальні порівняльні 
галузеві дисципліни.  

Найбільш чітко і недвозначно визначені як порівня-
льні дисципліни в програмах німецьких університетах 
«Порівняльне правознавство» та «Порівняльна історія 
права». У 1818 р. з’явилася дисципліна «Загальна порівня-
льна історія права» (Vergleichende Rechtsgeschichte) – у Вюрц-
бурзькому університеті. Навчальні дисципліни, присвячені 
загальній частині порівняльного правознавства (Vergleichende 
Jurisprudenz, Vergleichende Rechtswissenschaft) – його філо-
софії, теорії, методології, з’явилися у 1820-х рр. (вперше – у 
1827 р. в Галлє та Ерлангені). 

Можна говорити про глибинну компаративізацію 
німецької юридичної освіти у 1810-1820-х рр. Її передумови 
мали як об’єктивний (необхідність реагувати на політико-
правові зміни), так і суб’єктивний (розвиток філософської 
та юридичної думки: формування нового бачення юридич-
ної науки як системи знань про позитивне право, вчення 
про націю як основний суб’єкт правового розвитку, ідея 
про емпіричне пізнання як основний спосіб набуття знання 
про право, розвинена науково-освітня юридична інфра-
структура) характер.  

Взаємопов’язані позитивізація і компаративізація 
німецької вищої юридичної освіти у 1810-1820-х роках ви-
явилися у: 1) перетворенні дисципліни природного права 
на філософію (позитивного) права; 2) узагальненні і тран-
сформації знання догматики чинного права в систему 
знань і дисципліну «Енциклопедія (чинного) права», яка 
стала також «яслами» для нових юридичних наукових дис-
циплін; 3) формуванні порівняльно-правових дисциплін, 
присвячених загальнонімецькому світському і церковному 
праву та його історії; 4) зміні підходу до викладання римсь-
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кого права – вже не як ідеального, а позитивного феномена, 
який має вивчатися в історичному та порівняльному аспе-
ктах; 5) виникненні порівняльно-правових дисциплін, при-
свячених пізнанню зарубіжного права: (а) порівняльного 
правознавства, (б) порівняльної історії права, (в-г) загаль-
них і галузевих порівняльних правокраїнознавчих, (д) пра-
ворегіонознавчих, (е-є) бінарних і загальних галузевих по-
рівняльно-правових дисциплін. 

«Вінцем» компаративізації стала поява дисциплін, в 
основі яких лежить ідея порівняльного правознавства як 
відносно самостійної юридичної науки. Можна відзначити 
два підходи до викладання загального порівняльного пра-
вознавства. Перший передбачав його інтеграцію до «Енци-
клопедії права». Цей підхід був сприйнятий значною час-
тиною викладачів. Другий підхід – перетворення загальної 
частини порівняльного правознавства на самостійну на-
вчальну дисципліну. Теоретично і методологічно близькою 
до порівняльного правознавства навчальною дисципліною 
стала «Порівняльна історія права».  

Суттєва компаративізація вищої юридичної освіти в 
німецьких державах у 1810-1820-х рр. є переконливим свід-
ченням динамічності розвитку порівняльного правознавст-
ва в цей час та зростання його визнання. Цей процес відбу-
вався раніше і значно масштабніше, ніж досі було прийня-
то вважати. 
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Вимоги для зайняття посади судді: національне 
законодавство та німецький досвід 

 
Отримання юридичної освіти є досить складним та 

тривалим процесом як в Україні, так і в буд-якій європей-
ській країні, зокрема і в Німеччині.  

Існуючі проблеми 
Особа, яка отримала диплом юриста та займає від-

повідну посаду в органах внутрішніх справ, прокуратурі, 
інших правоохоронних органах, а тим більше в суді, по-
винна мати високі професійні якості, які можуть набувати-
ся під час навчання і відповідної тривалої практичної дія-
льності. Ця вимога є універсальною для юриста кожної 
демократичної країни світу. 

Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 
127 Конституції України, на посаду судді може бути реко-
мендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин 
України, не молодший двадцяти п’яти років, який має ви-
щу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш 
як три роки, проживає в Україні не менш як десять років 
та володіє державною мовою [1]. Такі вимоги є досить лоя-
льними як щодо вік, так і щодо практичного стажу роботи. 

Відповідно до статті 94 КПК України, суд при дослі-
дженні та оцінці доказів керується своїм внутрішнім пере-
конанням та законом для прийняття відповідного процесу-
ального рішення [2].  

Цей принцип оцінки доказів блискуче виражений А. 
Ф. Коні: «Суддя, вирішуючи справу, повинен говорити: я не 
можу інакше, не можу тому, що логіка речей, і внутрішнє 
почуття, і життєва правда, і сенс закону твердо та неухи-
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льно підказують мені моє рішення, і проти всякого іншого 
говорить моя совість як судді і людини»[4]. 

Цілком зрозуміло, що розслідувати справу, викону-
вати функції правосуддя, вирішувати людські долі, керую-
чись при цьому внутрішнім переконанням та знанням 
норм законів, зможе лише така людина, яка має немалий 
життєвий, а найголовніше професійний досвід та практич-
ний стаж. Певному віку притаманні й певні властивості 
особи: світосприйняття, характер, уява про майбутнє, по-
ведінка та ін. Наприклад, емоційність, нестриманість, ка-
тегоричність, висока самовпевненість та іноді безглузда 
сміливість є характерними для молодих осіб. Цілком зро-
зуміло, що чим доросліша людина, чим більший її життє-
вий та професійний досвід, тим більш виваженими стають 
її рішення, тим більш вміло користується вона своїми спе-
ціалізованими знаннями, набутими протягом певного стро-
ку практичної діяльності в тій чи іншій сфері. 

Шляхи вирішення 
Характерною особливістю системи юридичної осві-

ти Німеччини є те, яку б юридичну професію не обрав май-
бутній фахівець (адвокат, прокурор, нотаріус, суддя), йому 
в обов’язковому порядку необхідно успішно скласти дер-
жавний іспит, тобто набути здатність обіймати посаду суд-
ді1.  

Після успішного складання першого державного ек-
замену треба зачекати мінімум три місяці, а то й півроку до 
того, як розпочнеться так званий референдаріат – навчан-
ня юристів, яке має більш практичне спрямування. Студе-
нти знову ходять на лекції, але вже маленькою групою, по 
30-35 осіб. Це значно краще, ніж в університеті, де сидять 
100-300 осіб в одній аудиторії і де спілкування із професо-
ром узагалі неможливе. Офіційна мета референдаріату – 
другий державний екзамен. Ці люди вже не студенти, у 

                                                           
1
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1
%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%
B0 - cite_note-5. 
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деяких землях вони стають співробітниками держслужби – 
тимчасово, на два роки. Вони навчаються, а крім цього, 
працюють у суді (допомагають судді), у прокуратурі, в ад-
міністрації, тобто у всіх сферах, де працюють юристи. Але 
головне – навчання. Чому навчають у референдаріумі? Усе 
спрямоване на те, щоб людина отримала здатність стати 
суддею [6].  

Переважна більшість конституцій держав світу ре-
гламентують принципи виключності та незалежні судової 
гілки влади, що в свою чергу підносить суддів на вершину 
«піраміди юридичних професій» у кожній окремій країні. 
Цим і пояснюється необхідність оволодіння значним обся-
гом теоретичних знань та практичних вмінь їх застосуван-
ня особою, яка виявила бажання посідати саме таке місце в 
цій «піраміді». 

Тому цікавим для нас є досвід Німеччини. Спираю-
чись на традиції німецької системи отримання юридичної 
освіти, а саме її поетапність та максимальне використання 
набутих на першому початковому етапі теоретичних знань, 
вважаємо за необхідне запропонувати нашому законодав-
цю внести зміни до відповідних нормативно-правових ак-
тів, що регламентують вимоги до особи, яка може бути в 
Україні призначена суддею. 

Тобто необхідним є створення умов для реалізації 
відповідного механізму, коли особа, яка бажає зайняти по-
саду судді, окрім обов’язкової вимоги отримання юридичної 
освіти початкового рівня (5-6 років), ще й зобов’язана 
отримати відповідний стаж в органах внутрішніх справ, 
прокуратурі або суді на певних посадах не менше п’яти 
років, а в цей час продовжувати навчання за певною юри-
дичною спеціалізацією (подібно системі німецького рефе-
рендаріату). Таким чином автоматично буде підвищено 
вимогу вікового цензу до осіб, які бажають займати суддів-
ську посаду, а також значно збільшиться практичний стаж 
не тільки в галузі права в цілому, а й у відповідній сфері 
знань, обов’язкових для майбутнього судді. Такий складний 
та довгий шлях витримають лише ті фахівці, які насправді 
гідні посади судді. 
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Вступ 
Порівняльне правознавство є однією з наймолодших 

за віком наук, які досліджуються і викладаються в юриди-
чних університетах. Історія порівняльного правознавства 
починається лише на межі ХІХ і ХХ століть, коли відкри-
ваються спеціалізовані кафедри у провідних університетах 
Європи. Якщо перша кафедра порівняльного правознавст-
ва була відкрита у 1831 році у Коледжі де Франс (Париж), 
то на початку ХХ століття аналогічні кафедри лише у 
Франції функціонували у дванадцяти університетах. Де-
який спад порівняльно-правових досліджень у Західних 
країнах між двома світовими війнами закінчився бурним 
розвитком у післявоєнні роки. Порівняльне правознавство 
розвивалося у двох аспектах: як окрема юридична наука та 
як навчальна дисципліна, що викладалася студентам-
юристам у всіх провідних юридичних школах світу.  

Існуючі проблеми 
Українська юридична наука, яка більшу частину ХХ 

століття була частиною радянської науки, відчувала дуже 
слабкий вплив цих загальносвітових тенденцій, що позна-
чилося на значному відставанні у дослідженні та викла-
данні порівняльного правознавства. У радянський період 
порівняльне правознавство розглядалося як частина бур-
жуазного права, до якого було негативне ставлення. У цьо-
му аспекті А. Х. Саїдов відмічає, що праці радянських ком-
паративістів мали ідеологічну забарвленість та були спря-
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мовані на боротьбу з буржуазними концепціями порівня-
льного правознавства [1].  

Організація Об’єднаннях Націй з питань освіти, на-
уки і культури (ЮНЕСКО),метою якої є досягнення поваги 
та розуміння між народами шляхом розвитку співробітни-
цтва у сфері освіти, науки та культури, ще у 1946 році ви-
знала порівняльне правознавство однією з двох юридичних 
наук, яку необхідно розвивати та викладати в усіх держа-
вах-членах ООН [2]. 

Видатні німецькі науковці Карл Цвайгерт та Хайн 
Кетц передбачали, що молоде покоління юристів найближ-
чім часом зіштовхнеться із безпрецедентною інтернаціо-
налізацією правового життя у всьому світі, яка вимагатиме 
знань про інші правові системи [3]. Їх прогноз значною мі-
рою почав збуватися наприкінці ХХ та початку ХХІ століт-
тя. Такі явища, як глобалізація, торкаються зараз усіх сфер 
життя людини, в тому числі позначаються на більш тісній 
взаємодії правових систем світу. Для України одним із най-
більш важливих аспектів є проголошена європейська інтег-
рація, яка вимагає від науки та практики знань про правові 
системи європейських країн та Європейського Союзу. 

Після здобуття незалежності у 1991 році досліджен-
ня порівняльного правознавства на пострадянському прос-
торі пришвидшилося. Почали відкриватися спеціалізовані 
кафедри, проводитися наукові дослідження, друкуватися 
необхідна література, утворюватися асоціації компаративі-
стів. Проте і досі викладання порівняльного правознавства 
відбувається не у всіх юридичних університетах; досить 
часто цю навчальну дисципліну відносять до нео-
бов’язкових та викладають лише частині студентів; кафед-
ри з порівняльного правознавства створені лише в деяких 
університетах України; самостійний науковий статус не 
визнається, що тягне за собою відповідне невизнання порі-
вняльного правознавства у номенклатурі спеціальностей 
для захисту дисертацій. Усе це гальмує як розвиток науки 
порівняльного правознавства, так і викладання цього пре-
дмета для майбутніх юристів. 
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Відомий американський науковець Кристофер Оса-
кве, підкреслюючи його визначний статус, зазначив, що 
порівняльне правознавство руйнує правову ксенофобію у 
студентів, полегшує розуміння зарубіжних правових сис-
тем, сприяє дослідженню та використанню власного націо-
нального права, підвищує культурний рівень студентів та в 
кінцевому рахунку підкріплює фундаментальність юриди-
чної освіти [4].   

Шляхи вирішення 
По-перше, враховуючи визначальний вплив компа-

ративістики на розвиток юриспруденції у ХХІ столітті та 
певне відставання вітчизняної науки, вважаємо необхідним 
розширення дослідження порівняльного правознавства в 
усіх юридичних університетах України, створення відпові-
дних кафедр, виокремлення порівняльного правознавства 
в окрему юридичну науку.  

По-друге, ця учбова дисципліна, відповідно до реко-
мендації ЮНЕСКО, повинна набути статусу обов’язкової 
дисципліні для всіх студентів-юристів.  

По-третє, необхідне поступове розширення обсягу 
викладання порівняльно-правових досліджень у всіх галу-
зях юридичної науки на всіх правових кафедрах, запрова-
дження лекційних курсів із порівняльного цивільного, 
кримінального, податкового, сімейного права тощо.  

 
Список використаних джерел: 

1. Саидов А. Х. Развитие советского сравнительного пра-
воведения / А. Х. Саидов // Сравнительное правоведение (основ-
ные правовые системы современности): учебник / под ред.  
В. А. Туманова. – М.: Юристъ, 2000. – С. 92. 

2. UNESCO and the social sciences // International Social 
Science Bulletin. – 1949. – V.I. – 1–2. – P. 9.  

3. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в 
сфере частного права / К. Цвайгерт, X. Кетц.– Т.1.: Основы. – М.: 
Наука, 1995. – С. 36. 

4. Осакве К. Размышления о природе сравнительного 
правоведения: некоторые теоретические вопросы / К. Осакве // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного право-
ведения. – 2006. – № 3. – С. 59. 



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

57 

 

Майданик Роман Андреевич – 
доктор юридических наук, профессор 

академик Национальной академии  
правовых наук Украины, 

заведующий кафедры гражданского права  
Киевского национального университета  

имени Тараса Шевченко 
 

Методология решения юридических споров 
в частном праве Украины и Германии 

I. Формирование методологии рационалистиче-
ского правоприменения в Украине 

1. Стабильный и эффективный правопорядок любой 
страны, в том числе Украины и Германии, невозможен без 
формирования системной методологии правоприменения в 
конкретно-исторический период определенного государст-
ва и общества. 

2. Революционные события последнего десятилетия в 
Украине (2004, 2013-2014 гг.) подтвердили неэффективность 
механизмов юридического позитивизма и естественно-
правовой школы в условиях реализации народом права на 
сопротивление власти и восстановление юридической спра-
ведливости посредством формального нарушения закона. 

3. В контексте юридической методологии изменение 
государственной власти вследствие силового противостоя-
ния государственного аппарата принуждения и представи-
телей гражданского общества является результатом отста-
вания и неадекватного отражения в нормах формального 
(государственного) права существующих в реальной дейст-
вительности общественных отношений. 

4. Учет в будущем этого урока истории, являющего-
ся примером произвольного управления государством и 
обществом, требует реформирования правопонимания по-
средством приближения формирования и применения 
правовых норм к динамике реально существующих обще-
ственных отношений, осуществляемых в современном гло-
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бализированном мире посредством внедрения рационали-
стического правопонимания. 

5. В отличие от юридического позитивизма с прису-
щим ему отождествлением права и закона, рационалистиче-
ская концепция правопонимания признает правом не столь-
ко формально закрепленную в законе «мертвую» норму», как 
созидание права вследствие правоприменения уполномочен-
ными публичными органами и частными лицами. 

6. Внедрение рационалистической концепции, осно-
ванной на экономическом анализе права Украины, преду-
сматривает изменения акцентов в понимании сущности 
права как самодостаточного явления, активно влияющего 
на другие, неправовые, социальные явления (экономика, 
этика, религия и т. п.). 

Это приводит к ослаблению притяжения украин-
ской юриспруденции к римскому и немецкому пандектно-
му праву, основанному на идеях формально-юридического 
закрепления существующих в определенное историческое 
время общественных отношений. 

7. Внедрение рационалистического правопонимания 
требует перестройки методологии применения права суда-
ми и юридического образования в университетах на прин-
ципах современного ему «жизненного права». 

8. Для современной Украины, как и большинства 
других стран европейского права, актуальным остается 
утверждение Рудольфа Штамлера о том, что «практиче-
ское право на юридических кафедрах профессора игнори-
руют искусственно, «отделяют пропастью» от любимого 
ими, но далекого от жизни «школьного права». Вследствие 
этого выпускники юридических факультетов не способны 
решать «прикладные юридические задачи», путают про-
стые юридические понятия, не говоря уже о практическом 
правовом регулировании конкретных общественных от-
ношений». 

9. Обратной стороной этого вопроса на этапе осущест-
вления юридической практики является неготовность от-
дельных судей, иных категорий практикующих юристов 
обосновать методологически выверенный, мотивированный 
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и справедливый для конкретного случая вывод в юридиче-
ском споре по результатам последовательного правового 
анализа фактических обстоятельств, надлежащей правовой 
нормы, проверки ее соответствия фактическим обстоятель-
ствам и мотивировки обобщающего вывода в споре.  

10. Частично восполнить этот пробел в методологи-
ческой подготовке юристов можно через внедрение кон-
цепции правоприменения на основе социологического пра-
ва и экономического анализа права.  

На уровне университетского юридического образо-
вания и специализированной подготовки практикующих 
юристов (судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, юри-
стов высших государственных органов и органов местного 
самоуправления) реализация такого рода либерального 
типа правопонимания предусматривает подготовку и сис-
темное использование практикующими юристами и сту-
дентами-юристами общепризнанных методических реко-
мендаций мотивированного рассмотрения дел и сборников 
юридических споров (сформированных и постоянно обнов-
ляемых по систематизированному каталогу категорий спо-
ров). Решение юридических споров на основе экономиче-
ского анализа права должно быть обязательной состав-
ляющей практической подготовки и аттестации выпускни-
ков юридических вузов и практикующих юристов.  

11. Методология нормативизма и рационализма 
права существенно отличаются в вопросах сферы взаимо-
влияния экономики и права.  

Методология рационалистического правопонимания 
основывается на принципах юридически-экономического 
изучения сущности и признания права независимой от 
материальных отношений и определяющей для экономики 
формой социальной жизни. 

В отличие от юридико-экономического детерминиз-
ма рационалистического правопонимания, юридическому 
позитивизму присущий метод материалистической диа-
лектики, фактически предусматривающий экономический 
детерминизм и ограничение роли права преимущественно 
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нормативным отражением материальных (экономических) 
отношений. 

12. Рационалистическая методология способствует 
системному и глубокому применению права как динамич-
ного процесса отражения реально существующих явлений. 

Подобная социологическая модель правопонимания 
предполагает толкование и применение норм в неразрыв-
ной связи юридического и экономического анализа права. 

Правоприменение с использованием методологии 
экономического анализа права придает глубину и точность 
правовым знаниям, выявляет немало фактов сложных 
экономических отношений, которые могут оставаться без 
внимания судей, других участников процесса применения 
права. 

13. Право не только отражает экономические отно-
шения, но является самодостаточной силой, стимулирую-
щей, развивающей либо тормозящей экономику. 

Урегулирование экономических противоречий воз-
можно также с помощью законодательной деятельности 
государства, а также путем юридических договоров и неза-
висимого правосудия. Судебные решения по конкретным 
делам следует рассматривать как осуществление контроля 
над экономикой (институционный подход в теории эконо-
мического анализа – Дж. Коммонс, Дж. Гелбрейт). 

14. Экономический анализ права в процессе право-
применения, в частности при совершении правосудия, 
включает три различные, но связанные сферы:  

а) предсказание последствий юридических правил 
(согласно теории цены); 

б) определение экономически эффективных юри-
дических правил и рекомендаций, какими такие нормы 
должны быть (согласно экономической теории благосос-
тояния); 

в) предсказание, какими будут юридические прави-
ла (согласно теории общественного выбора) (Д. Фридмен). 

15. В современном транзитивном (переходном) эта-
пе, на котором находится Украина, ведущую роль берет на 
себя право (а не экономика). 
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Однако в публичной жизни общества соотношение 
между правом и экономикой одинаково направлено на их 
социализацию – достижение достойного уровня жизни че-
ловека, возрастание благополучия всего общества. 

16. Активное введение отдельных концептуальных 
положений рационалистического правопонимания наблю-
дается в украинском законодательстве и правопримени-
тельной практике, в частности в вопросах поведенческого 
(объективного) понимания вины в гражданском праве, до-
пустимого медицинского вмешательства в сфере охраны 
здоровья, правотворческой роли суда при осуществлении 
правосудия высшими судами (Верховным Судом Украины, 
Конституционным Судом Украины), расширения источни-
ков права за пределы нормативно-правовых актов публич-
ных органов (признание источником права судебной прак-
тики и решений Европейского суда по защите прав чело-
века, гражданско-правового договора и т. п.). 

17. В условиях формирования традиций рационали-
стического правопонимания в Украине возникает острая 
необходимость отражения его основных положений (основ) 
в методологии правового мышления украинских юристов и 
правоприменения, в частности, при рассмотрении судеб-
ных дел судьями и решении юридических казусов студен-
тами юридических факультетов. 

II. Методика решения юридических споров в ча-
стном праве Украины и Германии 

18. В соответствии с правом Украины и Германии, 
решение юридического спора (казуса) должно основываться 
на правилах юридического мышления стран континенталь-
ного (гражданского) права, предусматривающих проведение 
правового анализа актов «писаного права» (то есть актов за-
конодательства) как отправной точки юридического мышле-
ния во всех странах романо-германской правовой семьи. 

19. Методика решения юридического спора (казуса) 
в украинском праве основывается на характерном для кон-
тинентального права логическом правиле – правовой ана-
лиз проводится от общего к конкретному, а именно – кон-
кретные жизненные обстоятельства подводятся 



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

62 

 

подабстрактныеправилаповеденияпосредствомраспростра
нениянадлежащейправовойнормы на фактические обстоя-
тельства юридического казуса. 

20. В праве Украины решение юридического спора 
(казуса) представляет собой процесс правоприменения, 
предусматривающий установление и анализ фактических 
обстоятельств, определение юридической природы право-
отношений, поиск и применение правовой нормы, отве-
чающей природе данных правоотношений, вынесение и 
надлежащее оформление решения казуса. 

21. Украинская методика решения юридических ка-
зусов не основывается на каком-либо формально опреде-
ленном алгоритме в виде четко определенных и последова-
тельных этапов определения применимого права, проверки 
юридической природы правоотношений, вынесения и 
оформления решения юридического спора (казуса). 

22. В самом общем порядке совокупность последо-
вательных этапов решения судебного спора определяется в 
рекомендательных по своему характеру постановлениях 
пленумов высших специализированных судов, иных разъ-
яснениях высших судов. 

23. Методика решения казусов в юридических выс-
ших учебных заведениях Украины не имеет какого-либо 
формального закрепления. Обычно несистематизирован-
ные элементы такой методики содержатся в различного 
рода сборниках задач, практикумах, учебных пособиях. 

24. В частном праве Украины сформировались фак-
тически автономные и отличающиеся между собой этапа-
ми и их последовательностью методики решения юридиче-
ских споров (казусов) в материальном национальном праве 
и международном частном праве. 

Автономность методик материального и междуна-
родного частного права обусловлена отличиями методов 
внутринационального и международного (коллизионного) 
частного права и различными целями решения юридиче-
ского спора (казуса) в национальном и международном ча-
стном праве. Решение казуса в национальном праве пре-
следует материально-правовое урегулирование спора, а в 
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международном частном праве – определение применимо-
го национального права. 

25. Немецкая методика решения юридических спо-
ров (казусов) основывается на логическом алгоритме опре-
деления применимого права, проверки правопритязания и 
формулирования вывода путем осуществления ряда по-
следовательных и взаимосвязанных этапов (рабочих ша-
гов) относительно правовой квалификации фактических 
обстоятельств дела. 

26. Цель применения права (применимого) состоит в 
том, чтобы сформулированное в обще-абстрактных право-
вых положениях право найти и конкретизировать согласно 
сущности определенных фактических обстоятельств. 

27. В Германии применимое право определяется 
вследствие осуществления последовательных этапов (ра-
бочих шагов), которые следуют от определения состава 
фактических обстоятельств через правовые нормы, про-
верку соответствия фактического состава правовой норме 
(субсумция) до провозглашения правового последствия 
(вывода). 

28. Рабочие шаги при правоприменении в Германии 
следующие: 

(а) максимально точное понимание/формулирование 
состава фактических обстоятельств (фактический состав); 

(b) найти, по возможности, соответствующие нормы 
права (содержащие состав деяния и правовые последст-
вия/санкции [«если–тогда–вывод/результат»]; наряду с этим 
есть различные вспомогательные нормы);  

(c) субсумция= проверка, отвечает ли установлен-
ный фактический состав составу деяния соответствующей 
нормы; 

(d) провозглашение выявленной санкции. 
29. Целесообразно изучить возможность имплемен-

тации в право Украины успешного опыта формализации 
(алгоритмизации) и применения немецкой методики реше-
ния казусов в правоприменительной деятельности (прежде 
всего в судах) и при подготовке студентов-юристов. 
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Макушев Петро Васильович – 
декан юридичного факультету 

Вищого навчального приватного закладу  
«Дніпропетровський гуманітарний університет» 

кандидат юридичних наук, доцент 
 

Навчання державних виконавців у системі 
юридичної освіти 

 
У різних країнах світу, в залежності від судової та 

виконавчої гілок влади, розвинулись різні системи приму-
сового виконання. Так, існує три основні системи: держав-
на, приватна та змішана [5]. В Україні реалізація виконав-
чого провадження регулюється Законом України «Про ви-
конавче провадження1“ від 21 квітня 1999 року. Так, згідно 
зі статтею 2 глави 1 Закону, примусове виконання рішень в 
Україні покладається на Державну виконавчу службу. Від-
повідно до Положення про Державну виконавчу службу 
України, затвердженого Указом Президента України від 06 
квітня 2011 року № 38, ДВС України є центральним орга-
ном виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Мініст-
ра юстиції України, входить до системи органів виконавчої 
влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
організації примусового виконання рішень судів та інших 
органів відповідно до законів [4]. Інші органи, установи, 
організації і посадові особи здійснюють виконавчі дії у ви-
падках, передбачених законом, на вимогу чи за дорученням 
державного виконавця. Таким чином, в Україні встановле-
но державну систему виконання судових рішень.  

Аналіз законодавства Німеччини виявляє, що сис-
тема органів примусового виконання складається із судів 
судових виконавців та служби земельного кадастру, оскі-
льки кожний із цих органів наділений повноваженнями 

                                                           
1
 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=606-14 
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щодо примусового виконання рішень [7, c. 815]. У Німеччи-
ні примусове виконання рішень юрисдикційних органів є 
виключною компетенцією державних органів. Ключовим 
нормативно-правовим актом, який регулює виконавче про-
вадження в Німеччині, є Книга 8 «Виконавче проваджен-
ня» Цивільного процесуального кодексу від 30 січня 1887 
року [1, c. 102]. Судовий виконавець у Німеччині є держав-
ним службовцем, призначається на посаду головою регіо-
нального суду, закріплюється за окружним судом того 
округу, де працюватиме, та підпорядковується голові від-
повідного суду. Цікавим є те, що при виконанні своїх про-
фесійних обов’язків судовий виконавець діє незалежно, на 
власний розсуд та під власну відповідальність, при цьому 
він наділений державно-владними повноваженнями [2]. 
Таким чином, у Німеччині діє змішана система примусово-
го виконання: державно-судова з елементами приватної. В 
Україні активно ведеться обговорення проблематики ін-
ституту приватних виконавців, можливість впровадження 
якого в Німеччині у цілому оцінюється критично.  

Існуюча проблема 
Отримання в Україні освіти державними виконав-

цями відбувається в рамках загальної системи юридичної 
освіти і з подальшим проходженням стажування на посаді 
державного виконавця відповідно до Положення про поря-
док стажування у державних органах [3]. Ця система не 
дозволяє у повному обсязі врахувати особливості професії 
та на високому фаховому рівні забезпечувати виконання 
судових рішень. На наш погляд, назріла потреба у право-
вому закріпленні статусу приватних виконавців, що у свою 
чергу потребує відповідних змін у законодавстві про вико-
навче провадження та системі їх підготовки. 

Шляхи вирішення 
Вважаємо за потрібне якнайшвидше реалізувати 

потребу у спеціалізації окремих навчальних груп у вищих 
навчальних закладах, що готують юристів, за напрямком 
виконавчого провадження та проходженні ними 
обов’язкової виробничої практики саме в системі органів 
виконавчого провадження. Це скоротить час їх стажування 
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на посаді державного виконавця та дозволить професійні-
ше виконувати свої обов’язки. Також є необхідним прове-
дення при ВНЗ України окремих тренінгових курсів як для 
державних виконавців-початківців, так і для підвищення 
кваліфікації вже працюючих державних виконавців. 
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Die juristische Methodenlehre in der deutschen 
Juristenausbildung 

 
Wenn wir heute zusammen gekommen sind, um über ei-

ne Europäisierung der ukrainischen Juristenausbildung zu spre-
chen, dann verstehe ich das so, dass wir uns auf die gemeineu-
ropäischen Wurzeln der Juristenausbildung besinnen wollen. 
Meinen Auftrag sehe ich daher darin, Ihnen aufzuzeigen, wie wir 
die juristische Methode, die allen europäischen Rechtsordnun-
gen gemein sein sollte, in unser Studium einbauen.  

Anders als in der Ukraine ist das Studium in Deutsch-
land viel stärker darauf ausgerichtet, die Studierenden in die 
Lage zu versetzen, praktische Fälle selbständig mit den Mit-
teln juristischer Methodik lösen zu können. Wie in allen 
Rechtsordnungen sind - gerade in Deutschland - die Gesetze 
zahlreich und ihr Inhalt vielfältig. Das Ziel eines juristischen 
Studiums kann es nach unserer Auffassung nicht sein, die 
Studenten die aktuellen Inhalte von Gesetzen auswendig ler-
nen zu lassen. Das wäre ein falsches Ziel, denn wenn die Stu-
denten die Universität verlassen, hat sich der Inhalt der Ge-
setze vielleicht schon wieder geändert.  

Ziel unserer Bemühungen muss es vielmehr sein, den 
Studenten das Handwerkszeug in die Hand zu geben, das sie 
im Berufsleben in die Lage versetzt, sich auch durch eigenes 
juristisch-methodisches Können in ihnen bislang unbekannte 
Rechtsmaterien einzuarbeiten.  

Vor diesem Hintergrund wird es in der Juristischen 
Ausbildung einerseits darum gehen, die Studenten mit den 
Grundstrukturen und den Besonderheiten der einzelnen 
Rechtsgebiete bekannt zu machen. Ohne ein Wissen um die 
Systematik des Bürgerlichen Gesetzbuchs, ohne die Kenntnis 
der Merkmale eines Verwaltungsakts oder die Voraussetzun-
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gen einer Strafbarkeit des Versuchs wird man auch in 
Deutschland kein Studium erfolgreich abschließen können. 
Darüber hinaus verfolgen wir aber andererseits das Ziel, die 
Studenten zu befähigen, auch bei ihnen bislang unbekannten 
Rechtsfragen juristisch geordnet Stellung zu beziehen und 
die hinter diesen Rechtsfragen stehenden wirtschaftlichen 
oder sozialen Probleme zu lösen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, den 
Studenten bereits ab dem ersten Semester Kenntnisse und 
Fertigkeiten in der wissenschaftlichen Arbeitstechnik und in 
juristischer Methodik zu vermitteln und sie diese Kenntnisse 
auch einüben zu lassen.  

I. Juristische Methodik als Fach im Lehrangebot 
Eigentlich sollten Studienanfänger bereits in der Lage 

sein, effizient zu lernen, indem sie Gedanken Dritter zur 
Kenntnis nehmen, sie verstehen, komprimiert wiedergeben, 
in andere Gedanken einordnen und sich mit ihnen kritisch 
auseinandersetzen können. Anscheinend ist dies jedoch eine 
von der heutigen Realität in den Schulen weit entfernte Er-
wartungshaltung, da schon die ersten Arbeitsschritte (Lesen, 
Verstehen, Festhalten) manchem Studienanfänger ungeahnte 
Schwierigkeiten bereiten. So müssen dann die für ein wissen-
schaftliches Studium erforderliche Treffsicherheit und 
Schnelligkeit der Informationsgewinnung, die eigentlich be-
reits in der Schulzeit hätte eingeübt werden sollen, in den An-
fangssemestern erst noch mühsam erworben werden.  

Hilfe bei diesem Unterfangen bieten den Studienan-
fängern allgemeine Einführungen in Lerntechniken und Ver-
anstaltungen zur juristischen Methodenlehre und Arbeits-
technik, die für alle Erstsemester verpflichtend angeboten 
werden. Hier werden den Studenten u.a. auch die klassischen 
juristischen Auslegungsmethoden vorgestellt und die für die 
Klausuren wichtige Gutachtentechnik beigebracht. 

1. Auslegungsmethoden 
Bei der Korrektur von Klausuren und Hausaufgaben 

wird stets großer Wert auf überzeugende Gesetzesinterpreta-
tionen gelegt. Hier kann der studentische Bearbeiter zeigen, 
dass er es gelernt hat, die für die Entscheidung in einem 
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konkreten Interessenwiderstreit einschlägigen Normen zu 
finden, ihre Aussagen zur Entfaltung zu bringen und damit 
die Basis für korrekte Subsumtionen zu legen. Gesetzesausle-
gung darf sich in einem freiheitlichen Rechtsstaat nicht in 
bloßem Meinen oder subjektivem Für-Richtig-Halten seitens 
des Richters oder Verwaltungsbeamten erschöpfen. Vielmehr 
muss anhand rechtswissenschaftlich-objektivierbarer Krite-
rien eine für andere nachvollziehbare, plausible und überzeu-
gende Auslegung gefunden werden.  

Ziel ist dabei die Ermittlung des rechtlich relevanten 
Aussagegehalts von Vorschriften zum Zwecke der aktuellen 
Rechtsanwendung. Um die Anforderungen an eine akzeptable 
Gesetzesauslegung im Rahmen einer Klausurbearbeitung 
erfüllen zu können, ist die Kenntnis der bei der Gesetzes-
interpretation heranzuziehenden Auslegungselemente uner-
lässlich. Aufbauend auf den Erkenntnissen Savignys haben 
Wissenschaft und Rechtsprechung einen Kanon von im We-
sentlichen vier Auslegungskriterien bei der Gesetzesinterpre-
tation entwickelt, die als Gemeingut europäischer Methodik 
gelten dürfen und den Studenten gleich zu Beginn des Stu-
diums in der Methodikvorlesung beigebracht werden sollen; 
die grammatische, die systematische, die historische und die 
teleologische Auslegung. 

a) Die grammatische Interpretation 
Sie ermittelt - als erster Schritt der Auslegung - den 

Wortsinn einer Vorschrift Den Wortlaut eines Gesetzes ernst 
zu nehmen, besteht umso mehr Anlass, wenn dieser während 
des Gesetzgebungsverfahrens mehrfach geändert wurde. Dies 
ist allerdings keine rein philologische Angelegenheit, denn 
bei der wörtlichen Gesetzesauslegung ist sowohl der - aller-
dings selten eindeutige - allgemeine umgangssprachliche 
Sinn der im Rechtssatz verwendeten Worte und deren gram-
matikalischer Zusammenhang als auch der spezifisch juristi-
sche Sprachgebrauch, meist noch der spezielle in Ansehung 
eines bestimmten Gesetzes oder gar der einer besonderen 
gesetzlichen Vorschrift zu berücksichtigen.  

b) Die systematische Interpretation  
Sie erforscht um der Widerspruchsfreiheit der Rechts-
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ordnung willen den Standort einer Bestimmung im Gesetz, 
ihre Stellung und Funktion im Gefüge der Rechtsinstitute 
und ihr Zusammenspiel mit anderen Vorschriften innerhalb 
der Normordnung. Das Bundesverfassungsgericht beschreibt 
dieses Auslegungskriterium so: "Bei der systematischen Aus-
legung ist darauf abzustellen, dass einzelne Rechtssätze, die 
der Gesetzgeber in einen sachlichen Zusammenhang gestellt 
hat, grundsätzlich so zu interpretieren sind, dass sie logisch 
miteinander vereinbar sind. Denn es ist davon auszugehen, 
dass der Gesetzgeber sachlich Zusammenhängendes so gere-
gelt hat, dass die gesamte Regelung einen durchgehend ver-
ständlichen Sinn ergibt." Für die systematische Auslegung ist 
also der Sinnzusammenhang der konkreten Vorschrift und 
ihre Einordnung in das Gesamtgefüge entscheidend. 

c) Die historische Interpretation  
Sie untersucht die Entstehungsgeschichte einer Norm 

und zieht dabei auch die Motive der gesetzgebenden Organe, 
also die bei den Beratungen geäußerten Meinungen und Ab-
sichten, heran, um den objektiven Gesetzesinhalt zu erschlie-
ßen. Letzteres ist bedeutsam, denn auch bei der historischen 
Interpretation muss der methodische Ansatz darauf gerichtet 
sein, ein objektives Auslegungsergebnis zu gewinnen. Im 
Rahmen der historischen Interpretation ist so etwa auch da-
nach zu fragen, ob der Gesetzgeber sich an Vorgängerrege-
lungen orientiert hat oder ob er von vorher gültigen oder be-
kannten Regelungsmustern abgewichen ist. Derartige Argu-
mente sind von den Studenten freilich eher in Hausarbeiten 
als in Klausuren zu erwarten. In der Regel haben die Erkenn-
tnisse aus der Entstehungsgeschichte einer Norm jedoch nur 
eine ergänzende oder auch bekräftigende Funktion.  

d) Die teleologische Interpretation 
Sie forscht schließlich unter Berücksichtigung des 

Rechtssystems, der Rechtsgeschichte, des Willens des Ge-
setzgebers und der - wandelbaren - sozialen Gegebenheiten 
nach der in einer Norm zum Ausdruck gekommenen Interes-
senbewertung, dem Normzweck, der ratio legis. Von besonde-
rer Bedeutung ist der Gesetzeszweck für die Deutung der lei-
der gar nicht so seltenen unbestimmten Gesetzesbegriffe oder 
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Generalklauseln. Durch eine am Regelungsziel der Vorschrift 
orientierte Auslegung wird dem Sinn der anzuwendenden 
Rechtsnormen und ihrer rechtspolitischen Zielsetzung Ge-
ltung verschafft. Deshalb ist die in der Vorschrift zum Aus-
druck gebrachte Bewertung und Gestaltung der beteiligten 
Interessen zu erforschen, eine Aufgabe, der sich Jurastudie-
rende nicht oft genug stellen können. Die Suche nach der 
ratio legis wird in vielen neueren verwaltungsrechtlichen Ge-
setzen dadurch gefördert, dass der Gesetzgeber europäischen 
Vorbildern folgend1 immer mehr davon Gebrauch macht, in 
den Eingangsvorschriften eines Gesetzes die Gesetzeszwecke 
ausdrücklich zu benennen.  

 
2. Gutachtenstil  
Auf welche Weise müssen die Studenten nun von die-

sen grundlegenden methodischen Regeln Gebrauch machen? 
In Ihren universitären Klausuren müssen die Studenten in 
aller Regel Fälle lösen. Reine Wissensklausuren, bei denen in 
Fragen (auswendig) gelerntes Fachwissen und Definitionen 
abgefragt werden, sind in der deutschen Juristenausbildung 
äußerst selten und vornehmlich in den rechtsgeschichtlichen 
Fächern (Deutsche Rechtsgeschichte, Römische Rechtsge-
schichte) anzutreffen. Sowohl für die Gesamtstrukturierung 
einer solchen Falllösung als auch für die einzelnen Prüfungs-
schritte soll ein gutachtliches Vorgehen prägend sein. Dafür 
erforderlich ist, dass die Studenten den Gutachtenstil lernen. 
Was bedeutet das? 

a) Abgrenzung zum Urteilsstil 
Während in einem gerichtlichen Urteil ein bereits ge-

fundenes Ergebnis, das im Tenor vorangestellt ist, vom Ge-
richt anschließend im Einzelnen zu begründen ist, besteht die 
Aufgabe der Studierenden darin, den ihnen vorgegebenen 
Lebenssachverhalt in Orientierung an der Fallfrage gutach-
tlich zu würdigen. Die Entscheidungsgründe eines Urteils 

                                                           
1 In Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union 

ist es durchgängige Praxis, den Gesetzeszweck in den Erwägungs-
gründen oder einem Vorspruch zu benennen. 
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oder eines Beschlusses wollen vor den Streitbeteiligten vor 
Gericht, denen es ja vor allem auf den Urteilsspruch und we-
niger auf die Begründung im Einzelnen ankommt, ein bereits 
gefundenes Ergebnis rechtfertigen und demgemäß keinen 
Zweifel daran aufkommen lassen, dass die gefundene Ent-
scheidung richtig ist. Dies hat Konsequenzen für die Darstel-
lungsweise. Es wird erklärt, auf welcher Begründung das vo-
rab bekanntgegebene Ergebnis beruht. Typisch für den Ur-
teilsstil ist der Gebrauch von begründenden Konjuktionen wie 
„denn“, „weil“ oder „da“. 

Beispiel: 
„Das Verlangen nach Rückzahlung der gewährten 

Subvention ist berechtigt, denn der Behörde steht ein Erstat-
tungsanspruch gegen den Beklagten zu. ...“ - „Die Klage ist  
unbegründet, denn der Kläger wird durch die der Beigelade-
nen am 23. November 2008 erteilte Genehmigung nicht in 
seinen subjektiv-öffentlichen Rechten verletzt (vgl. § 113 Abs. 
1 S. 1 VwGO) …“  

 
Im Gegensatz hierzu müssen Studierende in ihrer 

Klausur den Leser schrittweise über Zwischenergebnisse bis 
zu dem Ergebnis hinführen, das den Fall rechtlich löst. Daraus 
ergibt sich eine bestimmte Vorgehensweise, der sog. Gutach-
tenstil, der durch eine vierstufige Gedankenfolge gekenn-
zeichnet ist (Fragestellung - Normenbenennung - Subsumtion 
- Ergebnis). Kennzeichnend für den Gutachtenstil sind 
schlussfolgernde Konjunktionen wie „folglich“, „somit“, „mi-
thin“, „demnach“, „daher“, „demzufolge“ oder „also“. Gerade 
wegen der Stringenz in der Gedankenfolge haben Erörterun-
gen, welche die Lösung des Falles nicht weiterbringen, son-
dern z.B. nur den Hintergrund ausleuchten oder über die all-
gemeine dogmatische Einordnung einer Vorschrift berichten, 
weder in einem Urteil noch in einem Rechtsgutachten einen 
Platz.  

b) Aufbau einer gutachterlichen Falllösung 
Der Aufbau eines Gutachtens folgt vielmehr klaren 

Regeln: 
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- Zunächst ist die konkrete Frage zu formulieren, die 
den Ausgangspunkt der nachfolgenden gutachtlichen Prü-
fung darstellt. 

Beispiele: 
Es stellt sich die Frage, ob die gegen den Ausländer A 

wegen eines Diebstahls ergangene Ausweisungsverfügung 
rechtmäßig ist. - Poblematisch ist, ob das gesetzliche Verbot 
Hundeschwänze zu kupieren, die Berufsfreiheit von gewerbli-
chen Hundezüchtern verletzt. 

 
- Sodann ist die Norm mit ihren tatbestandlichen Ele-

menten, die im Einzelnen untersucht werden sollen, zu be-
nennen, und zwar so genau wie möglich. 

Beispiele: 
„Gemäß § 55 AufenthaltG kann ein Ausländer nach 

Maßgabe bestimmter, detailliert beschriebener Kriterien aus-
gewiesen werden; ferner wird ein Ausländer bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 54 AufenthG in der Regel ausgewie-
sen; und schließlich muss er gemäß § 53 AufenthG unter be-
stimmten Umständen zwingend ausgewiesen werden. Ange-
sichts der Verhängung nur einer Geldstrafe für eine Straftat 
kommt eine Ausweisung gem. §§ 53, 54 AufenthG nicht in 
Frage. Als denkbarer Grund für eine Ausweisung kommt hier 
allein § 55 II Nr. 2 AufenthG in Betracht.“ 

- Durch die nachfolgende Subsumtion wird der Sach-
verhalt zu der durch den vorangegangenen Schritt auf-
bereiteten Norm in Bezug gesetzt. Es ist darzulegen, ob der 
Sachverhalt unter die im Wege der Interpretation konkreti-
sierte Norm passt, also die Subsumtion erfolgen kann, oder ob 
dies nicht möglich ist, so dass die Normanwendung abgelehnt 
werden muss. An dieser Stelle müssen die Studenten dann 
häufig von den oben vorgestellten Auslegungskriterien Ge-
brauch machen. 

Beispiel: 
Art. 8 I GG garantiert das Recht, sich friedlich und oh-

ne Waffen zu versammeln. Die Teilnehmer einer gegen eine 
Flughafenerweiterung gerichteten Demonstration sind nicht 
nur mit "Friesennerz" und Schutzhelm, sondern erkennbar 
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durchgängig auch mit Stöcken, Schleudern und Eisenkugeln 
ausgerüstet. Hierbei handelt es sich um Angriffswaffen. Somit 
können diese Demonstranten dieses Grundrecht nicht für sich 
reklamieren. 

 
- Schließlich ist das Ergebnis der gutachtlichen Unter-

suchung der Ausgangsfrage deutlich zu bekunden. 
Beispiel: 
„Mithin ist eine auf Art. 8 GG gestützte Verfassungsbe-

schwerde unbegründet.“ 
 
c) Studienrelevanz 
Ein zentrales Ziel des deutschen Studiums besteht 

darin, die Studenten in die Lage zu versetzen, mit Hilfe des 
Gutachtenstils unbekannte Rechtsfälle lösen zu können. Die-
ses Ziel kann - wie man sich denken kann - nicht alleine mit 
einer Methodikvorlesung in den Anfangssemestern erreicht 
werden. Deshalb ist das Lehrangebot an deutschen Jurafakul-
täten darauf ausgerichtet, diese Fertigkeit immer wieder in 
verschiedenen Formen einzuüben.  

 
II. Verschiedene Formen universitärer Lehrveran-

staltungen  
Neben den speziellen Veranstaltungen zur Methodik 

ist deshalb der gesamte Lehrplan darauf ausgerichtet, den 
Studenten ein eigenständiges Denken und eine selbständige 
Lösung rechtlicher Probleme beizubringen. Das zeigt sich in 
den verschiedenen Typen von Lehrveranstaltungen, die je-
weils andere Lehr- und Lernziele verfolgen, welche wiederum 
auf die effektive Nutzung der Veranstaltung und die Organi-
sation des Selbststudiums zurückwirken.  

1. Vorlesungen 
Die Vorlesungen haben die Funktion einer systemati-

schen Darstellung des Rechtsstoffes. Sie sind daher einer 
Vorbereitung zugänglich und jedenfalls immer der Nachberei-
tung bedürftig. Mit anderen Worten: Die Dozenten erwarten, 
dass die Studenten sich den Vorlesungsstoff parallel anhand 
von Lehrbüchern auch selbständig erarbeiten. Eine Vorlesung 
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kann sich immer nur auf die wesentlichen Fragen des Stoffes 
beschränken, Einzelheiten können oftmals aus Zeitgründen 
nur kurz angerissen werden und müssen dem Selbststudium 
überlassen bleiben. Ein solches Selbststudium ist vor allem 
deshalb erforderlich, weil das Juristische Staatsexamen am 
Ende des Studiums so ausgestaltet ist, dass die Studenten in 
aller Regel nicht von denjenigen Personen geprüft werden, 
die die betreffende Vorlesung gehalten hat. Prüfer im Ersten 
Juristischen Staatsexamen sind Professoren verschiedener 
Universitäten, Richter, Staatsanwälte, Anwälte höhere Verwal-
tungsbeamte. Die Auswahl erfolgt nach Verfügbarkeit, so dass 
es ein großer Zufall wäre, wenn derjenige Professor, der die 
Vorlesung gehalten hat, am Ende auch der Prüfer wäre. Es 
kann also durchaus vorkommen, das Teilbereiche des Vorle-
sungsgebietes geprüft werden, die der Professor in seiner Vor-
lesung aus Zeitgründen ausgespart hat.   

2. Begleitkolleg/Arbeitsgemeinschaft 
Als Ergänzung zu den Grundvorlesungen gibt es als wei-

tere Lehrveranstaltung universitäre (Pflicht) Arbeitsgemeinschaf-
ten, in manchen Fakultäten auch Begleitkolleg genannt. Sie 
sind in Absprache mit dem jeweiligen Dozenten auf die ent-
sprechende Vorlesung abgestimmt. Unter Anleitung eines 
erfahrenen wissenschaftlichen Mitarbeiters sollen die Studen-
ten dort im relativ kleinen Kreise (möglichst nicht mehr als 20 
- 30 Personen) lernen, Fälle aus dem in der Vorlesung behan-
delten Stoffgebiet zu lösen, dabei die wesentlichen Elemente 
der Norminterpretation und der Rechtsanwendung einzuüben 
und sich zu strittigen Fragen eine eigene Meinung zu bilden. 
Dieser Veranstaltungstyp hat gerade für die Studienanfänger 
besondere Bedeutung, weil sie hier die für ihren Klausurer-
folg wichtige Fertigkeit lernen, Fälle unter strenger Anwen-
dung der Gutachtentechnik zu lösen. Zudem besteht hier viel 
stärker als in der Vorlesung die Möglichkeit, sich aktiv an der 
Fallbearbeitung zu beteiligen. 

3. Übung 
Ab dem vierten Semester ist für die Studenten der Be-

such von Übungen im Strafrecht, Privatrecht und Öffentli-
chem Recht verpflichtend. In diesen Übungen sind (wie in 
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den Arbeitsgemeinschaften) Rechtsfälle mit Hilfe des in der 
Vorlesung und beim Selbststudium erworbenen Sachwissens 
zu lösen. Im Ende des Semesters werden in der Übung Klau-
suren gestellt, deren Aufgabe darin besteht, solche Rechtsfälle 
eigenständig zu lösen. Daraus ergibt sich, dass Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Teilnahme an einer Übung neben mate-
riell-rechtlichen Kenntnissen auch die Beherrschung der 
Grundelemente der juristischen Methodik und Klausuren-
technik ist. Klausurbesprechung und Randkorrekturen geben 
Aufschluss über Wissenslücken, Aufbau- und Interpretations-
fehler. Für die Anmeldung zum Examen ist es erforderlich, 
dass (je nach Universität) eine bis drei Klausuren pro Übung 
bestanden worden sind.   

4. Klausurenkurs und Uni-Repetitorium 
Da die Studenten auch im Ersten Juristischen Staats-

examen solche Rechtsfälle in den Klausuren lösen müssen, ist 
auch das Angebot an Lehrveranstaltungen der Universitäten 
für die höheren Semester auf dieses Ziel hin ausgerichtet. In 
universitären Repetitorien und Examens-Klausurenkursen 
werden die Studierenden gezielt auf die Anforderungen des 
ersten juristischen Staatsexamens vorbereitet. Sie richten 
sich daher an Studierende, die bereits das gesamte Lehrange-
bot absolviert haben und sich nun gezielt der Wiederholung 
und Vertiefung des erforderlichen Examenswissens zuwen-
den. Die Nutzung beider Angebote ist freiwillig, doch wird 
den Studenten geraten, insbesondere den Klausurenkurs 
nicht erst ganz am Ende der Wiederholungsphase zu besu-
chen, sondern sich bereits frühzeitig dem Druck der Klausu-
rensituation zu stellen. Rückschläge lassen sich psychologisch 
besser wegstecken, wenn man sich selbst damit beruhigen 
kann, ja gerade erst am Beginn der Wiederholung des Exa-
menswissens zu stehen.  

5. Seminare, Moot courts, Law Clinic 
Innerhalb der traditionellen Lehrveranstaltungsfor-

men zu erwähnen bleiben noch die Seminare, in denen das in 
den Vorlesungen erworbene Basiswissens eine wissenschaft-
liche Vertiefung hinsichtlich spezieller Rechtsprobleme erhal-
ten soll. In einer (schriftlichen) Seminararbeit und einem 
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mündlich vorzubereitenden Referat sollen die Studierenden 
nachweisen, dass sie in der Lage sind, zu wissenschaftlichen 
Streitfragen unter Einbeziehung der unterschiedlichsten 
Rechtsauffassungen und in Anwendung juristischer Argu-
mentationstechnik eigenständig Stellung zu beziehen.  

Als relativ neue Lehrformen anzusehen, sind zum ei-
nen die Moot-Courts, in denen studentische Gruppen in einer 
simulierten Gerichtsverhandlung gegeneinander antreten, 
also zusätzlich zu ihrer Kompetenz zur Falllösung auch noch 
rhetorische Fähigkeiten einüben, indem sie die Rolle von Pro-
zessparteien und Gericht simulieren. Zum anderen findet 
eine studentische Rechtsberatung (sog. Law Clinic) zuneh-
mend Verbreitung; durch eine vor wenigen Jahren erfolgte 
Änderung der Rechtslage dürfen nun auch Studenten unter 
Aufsicht eines Rechtsanwalts Rechtsberatung anbieten. An 
meiner Universität in Göttingen erfolgt eine solche kostenlose 
Rechtsberatung durch qualifizierte Studenten in einer 
Sprechstunde, in die Obdachlose oder sonstige arme Men-
schen kommen, die rechtlichen Ärger haben und sich keinen 
Anwalt leisten können.  

 



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

78 

 

Мельник Роман Сергійович – 
доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник  
професор кафедри адміністративного права  

Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка  

 

Проблеми української юридичної освіти  
та можливі шляхи їх вирішення  

 
Постановка проблеми. Співвіднесення сучасної 

юридичної освіти (у розумінні знань і навичок, які вдається 
набути середньостатистичному студентові під час навчан-
ня у вищому навчальному закладі юридичного профілю) з 
реальними потребами сфери правозастосування яскраво 
засвідчує наявність величезної кількості проблем, які ма-
ють місце у даній сфері. Проте гіркота цих проблем стає 
ще більшою, коли починаєш порівнювати національну 
юридичну освіту з європейським процесом підготовки 
юристів. У цьому плані досить сказати про те, що жоден з 
українських університетів, які готують правників, не пред-
ставлений у міжнародних рейтингах. Такий стан справ є 
надзвичайно небажаним і для держави, яка, витрачаючи 
чималі кошти на підготовку юристів, отримує в результаті 
«продукт», який з огляду на обмеженість своїх знань та 
навичок є неспроможним брати активну, а головне дієву 
участь у розбудові правової держави, забезпеченні пану-
вання у ній верховенства права. 

Подібний стан справ, на мій погляд, обумовлений 
чималою кількістю проблем, які з різних причин та у різні 
часи виникали та закріплювалися у національній системі 
підготовки юристів. У межах даної статті, звичайно, не 
вдасться проаналізувати їх усі, проте деякі з них я хотів би 
поставити на обговорення. Крім цього, мене не залишають 
сподівання також і на те, що у своїх роздумах я не єдиний, 
що, відповідно, дозволить об’єднати наші з вами зусилля, 
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шановні колеги, на шляху викорінення хоча б окремих 
проблем. 

Проблеми змістовного наповнення навчальних 

планів 
Значна частина навчальних дисциплін, які опановують 

під час навчання українські студенти-правники, не має 
жодного відношення до права та до майбутньої діяльності 
студентів у сфері правозастосування. Уся проблемність 
цієї ситуації проявляється підчас порівняння навчальних 
планів європейський навчальних закладів юридичного 
профілю з навчальними планами відповідних українських 
університетів (інститутів, факультетів). Спробуємо зроби-
ти порівняльний аналіз навчальних планів юридичного 
факультету Тюбінгенського університету Еберхарда і Кар-
ла (Німеччина) та юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

 
Навчальний план підгото-

вки студентів юридичного 
факультету Тюбінгенського 
університету Еберхарда і 
Карла 

Навчальний план підго-
товки бакалаврів юридич-
ного факультету Львівсь-
кого національного уні-
верситету імені Івана 
Франка 

Обов’язкові дисципліни Усі дисципліни 
обов’язкові 

 
Цивільне право І Історія української ку-

льтури 

Кримінальне право І: Зага-
льна частина 

Філософія 

Публічне право І: Державне 
право (Державна організація) 

Іноземна мова 

Історія права та історія 

Конституції І  

Українська мова профе-

сійного спрямування 

Цивільне право ІІ: Зо-
бов’язальне право  

Логіка. Логічний аналіз 

систем правових знань. 
Логіка і право 

Кримінальне право ІІ: Осо- Латинська мова. Основи 
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блива частина 1: (злочини 
проти особистості) 

латинської юридичної 
термінології 

Кримінальне право ІІ: Осо-
блива частина 2: (злочини 
проти власності) 

Економічна теорія. Ана-

літична економія 

Публічне право ІІ: Основні 
права  

Основи інформатики. 
Правова інформатика. 

Інформаційні технології у 
юриспруденції 

Конституційно-
процесуальне право 

Філософія сталого роз-

витку людства.  
Філософія свободи. Філо-

софія міста 
Міжкультурна комуні-

кація 

Історія права та історія 
Конституції ІІ: Історія ні-

мецького права та історія 
сучасного приватного права 

Релігієзнавство. Христи-
янство в Україні. Новітні 

релігійні течії та рухи. 
Християнська етика 

Цивільне право ІІІ: Позадо-
говірне зобов’язальне право  

Політологія. Теорія по-

літики 

Цивільне право ІV: Речове 
право 

Історія держави і права 
України 

Публічне право ІІІ: Загаль-
не адміністративне право 

Історія держави і права 

зарубіжних країн 

Європейське право І: Євро-
пейське конституційне право  

Теорія права та держави 

Цивільне право V: Окремі 
договірні зобов’язання 

Безпека життєдіяльно-

сті 

Цивільне право VІ: Спадко-
ве право  

Римське приватне право 

Торгівельне право Етика (загальна і профе-

сійна) 

Цивільно-процесуальне 
право та судочинство 

Судові і правоохоронні 
органи України 

Публічне право ІV: Особли-
ве адміністративне право 1: 

Конституційне право 
України 
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Поліцейське право  
Адміністративно-

процесуальне право 
Конституційне право 

зарубіжних країн 

Цивільне право VІ: Сімейне 
право  

Адміністративне право 
України 

Право примусового вико-
нання 

Трудове право України 

Кримінально-процесуальне 
право та судочинство 

Цивільне право України 

Публічне право V: Особливе 
адміністративне право 2: Ко-
мунальне право 

Кримінальне право Укра-
їни 

Публічне право V: Особливе 
адміністративне право 3: Бу-
дівельне право 

Сімейне право України 

Міжнародне приватне пра-
во І 

Конституційне процесуа-
льне право України 

Акціонерне право І Соціологія (загальна і 

правова) 

Трудове право І Право соціального забез-
печення України 

Міжнародне приватне пра-
во ІІ 

Кримінально-
процесуальне право Украї-
ни 

Трудове право ІІ Історія політичних і 
правових учень 

 Фінансове право України 
Дисципліни за вибором: Міжнародне публічне 

право 
Історія римського права Кримінологія 

Римське приватне право Екологічне право України 
Тлумачення німецького 

права 
Кримінально-виконавче 

право України 
Правова інформатика Цивільне процесуальне 

право України 
Європейське право ІІ: Євро-

пейське господарське право 
Криміналістика 
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Риторика для юристів  Господарське право Укра-
їни 

Риторика та презентації  Земельне право України 
Позасудове врегулювання 

спорів  
Психологія (загальна і 

правова) 

Судова медицина для юристів Охорона праці 

 Філософія права 

 Міжнародне приватне 
право 

 Прокурорський нагляд в 
Україні 

 Муніципальне право 
України 

 Основи бухгалтерського 
обліку і судово-

бухгалтерська експерти-
за 

 Судова медицина 

 Судова психіатрія 

 Основи права Європейсь-
кого Союзу 

 Фізичне виховання 

 
Перше, що впадає в око у навчальному плані німе-

цького університету, це наявність обов’язкових та нео-
бов’язкових до вивчення дисциплін. Такий розподіл дозво-
ляє розмежувати суто юридичні дисципліни та дисципліни, 
які опосередковано стосуються сфери правозастосування. 
Тож перелік обов’язкових до вивчення дисциплін майже на 
100 % складається з дисциплін суто юридичного (правового 
спрямування), за винятком хіба що історії права.  

Принципово по-іншому побудовані українські на-
вчальні плани. Вони мають тільки обов’язкові дисципліни, 
58 % з яких не мають жодного або вельми опосередковане 
відношення до права (виділені курсивом – Р.М.). У зв’язку з 
цим виникає логічне запитання, кого готують юридичні 
факультети – спеціалістів широкого профілю чи все ж та-
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ки юристів? Гадаємо, відповідь очевидна. Пояснення подіб-
ного підходу до складання українських навчальних планів 
підготовки правників прагненням до всебічного розвитку 
особистості студента не витримує критики, якщо дивитися 
на це через призму кінцевого результату. А результат цей 
очевидний: жоден випускник українського навчального 
закладу юридичного профілю не готовий до самостійної 
практичної роботи. Саме з цим, власне, і пов’язаний той 
факт, що випускники-юристи мають великі труднощі із 
працевлаштуванням в Україні.  

Кілька слів потрібно сказати також і про навчальні 
плани відомчих навчальних закладів юридичного профілю, 
зокрема системи МВС України. Нині, після проведеного 
реформування, в Україні функціонує одна академія, чоти-
ри університети та один інститут, кожен з яких здійснює 
підготовку за напрямом право та спеціалізаціями «правоз-
навство» і «правоохоронна діяльність». Головна проблема 
названих навчальних закладів та їх освітянської діяльності 
полягає у тому, що вони змушені «маневрувати» між стан-
дартами Міністерства освіти і науки України та Міністерс-
тва внутрішніх справ України. У даному випадку мова йде 
про те, що курсанти ВНЗ системи МВС України поряд із 
перерахованими вище обов’язковими «цивільними» дисци-
плінами мають опанувати також і спеціалізовані дисциплі-
ни («Адміністративна діяльність ОВС», «Основи управлін-
ня в ОВС», «Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна під-
готовка» тощо), за рахунок яких зменшується час, відведе-
ний на засвоєння юридичних дисциплін. Неважко зрозумі-
ти, що за такого підходу до організації навчання у студента 
(курсанта) відбувається розосередження уваги, знижується 
рівень засвоєння навчального матеріалу, величезна части-
на якого ніяким чином не пов’язана з його майбутньою дія-
льністю у сфері правозастосування. Правові ж дисципліни, 
як наслідок, вивчаються в усіченому вигляді, часто без ґру-
нтовного та детального аналізу теорії і практики правоза-
стосування.  

Проблема затеоретизованості підготовки україн-
ських юристів 
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Аналіз організації та проведення навчання у ВНЗ 
юридичного профілю показав, що зазвичай мають місце 
традиційні його форми, тобто проведення лекційних та 
семінарських (практичних) занять, які, однак, далеко не 
завжди наповнюються інформацією, яка відображає тен-
денції та процеси, що мають місце у сфері правозастосу-
вання. Під інформацією в даному випадку розуміються 
огляди практики діяльності (рішень) національних та між-
народних судів, узагальнення діяльності публічної адмініс-
трації тощо. Найбільш проблемною у цьому плані є ситуа-
ція зі змістом сучасних підручників з адміністративного 
права, які майже всі як один наповнені лише теоретичною 
інформацією про правовідносини, що складаються у сфері 
публічного управління. Автори уникають на їх сторінках 
аналізу судових справ, рішень тощо, що, зрозуміло, жод-
ним чином не наближає студентів до майбутньої діяльності 
у сфері правозастосування.  

Додатковим доказом затеоретизованості підготовки 
майбутніх українських юристів, на мій погляд, є також 
майже повна відсутність збірників практичних завдань 
(задач) для розв’язання студентами. Так, наприклад, одне з 
найвідоміших видавництв юридичної літератури «Юрінком 
Інтер» протягом останніх років не видало жодного збірника 
практичних завдань. Зрозуміло, що викладачі самотужки 
якось вдаються до вирішення практичних вправ. Але чи 
достатні ці зусилля окремих осіб, щоб досягти повного 
«включення» усіх студентів у практично орієнтоване на-
вчання? Очевидно, що ні. Для досягнення цієї мети необ-
хідна повна переорієнтація змісту та спрямованості семі-
нарських (практичних) занять, які мають бути зорієнтова-
ними не на повторення теоретичного матеріалу, а на вирі-
шення спеціально розроблених практичних ситуацій, мак-
симально наближених до реалій правозастосовної діяльно-
сті. У цьому плані надзвичайно слушними виглядають сло-
ва В. Кобалевського, який майже сто років тому писав, що 
тільки практичний підхід надає цінності юридичній теорії 
(особливо у підручниках із державного або адміністратив-
ного права) [1, с. 30].  
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Разом з цим відзначимо, що українським студентам 
не вистачає не лише збірників практичних вправ, але й 
методик їх розв’язання. Завтрашній юрист повинен мати 
чітку уяву про алгоритм юридичного аналізу практичної 
ситуації. Цей процес не може протікати хаотично, оскільки 
у такому разі суттєво збільшується вірогідність помилкової 
оцінки як сутності правового питання (спору), так і перспе-
ктив його позасудового або судового вирішення, а раз так, 
то втрачається сенс і юридичного супроводу відповідного 
виду діяльності. 

Показовим у цьому плані може бути підхід німець-
ких авторів юридичної літератури, які приділяють величе-
зну увагу не тільки укладенню збірників практичних 
вправ, які вирішуються німецькими студентами-
правниками у ході практичних занять, підготовки до іспи-
тів [2], але й розробці методик юридичного аналізу відпові-
дних справ [3]. Завдяки цьому вдається досягти одноманіт-
ності юридичного мислення, виробити єдині підходи до 
правозастосовної загалом та судової практики зокрема.  

Проблеми формування професорсько-викладацького 

корпусу  
Нині професорсько-викладацький корпус українсь-

ких юридичних ВНЗ формується у декілька способів, де 
одним із найбільш поширених є спосіб так званого посту-
пового зростання, коли успішний студент спочатку стає 
аспірантом, а потім кандидатом та, можливо, доктором 
юридичних наук, пов’язуючи, як наслідок, свою професій-
ну діяльність із роботою у ВНЗ. Завдяки такому підходу 
вдається підготувати висококваліфікованого спеціаліста, 
який, однак, зазвичай зовсім не має досвіду практичної 
діяльності, до якої він повинен готувати майбутніх юристів. 
Звичайно, багато викладачів суміщає науково-педагогічну 
роботу у ВНЗ із приватною юридичною практикою. Проте 
чи є таке суміщення корисним для справи підготовки юри-
стів? Позитивно відповісти на це запитання досить склад-
но, оскільки викладач – практикуючий юрист витрачає 
значну частину свого робочого часу не на підготовку до 
занять зі студентами, не на проведення наукових дослі-
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джень, а на роботу із юридичними справами, які знахо-
дяться у нього у провадженні. Таке суміщення може набу-
ти вкрай негативної форми, коли на першому місці буде 
стояти приватна юридична практика, а на останньому – 
викладацька робота, результативність якої, зрозуміло, буде 
не надто високою. 

При цьому не будемо забувати і про інший бік про-
блеми, пов’язаний з тим, що певна частина професорсько-
викладацького складу ВНЗ не здійснює або не може здійс-
нювати приватну юридичну практику. У першому випадку 
мова йде про небажання займатися цим видом трудової 
діяльності, а в іншому – про заборону на її здійснення (ате-
стованому професорсько-викладацькому складу ВНЗ сис-
теми МВС України, Митної служби України тощо, відпові-
дно до вимог Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції» [4], заборонено займатися іншими вида-
ми оплачуваної трудової діяльності). І тоді студентів (кур-
сантів) – правників готують теоретики, «відірвані» від реа-
лій правозастосовної практики.  

Окреслені проблеми неможливо замовчувати або іг-
норувати, оскільки вони відносяться до кола найбільш не-
безпечних, здатних майже повністю знищити юридичну 
освіту як таку, перетворивши її в ілюзію для держави та 
самообман для майбутніх юристів. Безперечно, потрібно 
терміново шукати вихід із вказаної ситуації. У цьому плані, 
на наше переконання, корисно звернутися до досвіду євро-
пейських держав, де протягом багатьох років апробовано 
відповідні механізми. Цікавим є досвід Німеччини, законо-
давство якої, по-перше, закріплює за професорським скла-
дом державних ВНЗ статус державного службовця (чинов-
ника); по-друге, забороняє останнім займатися приватною 
юридичною практикою; по-третє, запроваджує механізми 
участі професорів права у здійсненні судочинства в якості 
суддів за сумісництвом [5]. 

Проблеми перевантаженості кафедр навчальними 

дисциплінами 
Ознайомлення зі структурою окремих українських 

ВНЗ юридичного профілю свідчить, що досить часто як 
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назви кафедр, так і зміст навчальних дисциплін, які викла-
даються на них, формуються в алогічному порядку. Як 
приклад візьмемо кафедру кримінального та адміністрати-
вного права Академії адвокатури України. Перше, що при-
вернуло нашу увагу, це назва, яка складається із назв од-
нойменних, проте абсолютно різних за своїм змістом і 
спрямованістю галузей права. Невже у кримінального та 
адміністративного права так багато спільного? Як на нас, 
то між названими галузями права більше відмінностей, ніж 
спільностей, які зобов’язують не об’єднувати, а 
роз’єднувати процес їх вивчення.  

Керівництво кафедрою здійснюється завідувачем, 
який є фахівцем або в кримінальному, або в адміністратив-
ному праві, а раз так, то яким же чином він буде надавати 
методичну допомогу, здійснювати контроль за науково-
педагогічною діяльністю працівників, які викладають дис-
ципліни, що не узгоджуються з напрямком його спеціалі-
зації? Така діяльність, природно, буде здійснюватися не-
професійно, без належного рівня заглиблення в існуючі 
проблеми, оскільки іншого тут просто не може бути. 

Тепер, що стосується дисциплін, які викладаються 
на згаданій вище кафедрі. Перелік вражає своїм обсягом: 
кримінальне право, кримінальне виконавче право, фінан-
сове право, адміністративне право, кримінологія, податко-
ве законодавство, банківське право, порівняльне адмініст-
ративне право, порівняльне кримінальне право, теоретичні 
засади кваліфікації злочинів, земельне право, екологічне 
право, аграрне право, еколого-правові засади експертної 
діяльності; адміністративне судочинство, адміністративна 
відповідальність, основи безпеки життєдіяльності; а також 
спецкурси: злочини проти особи (порівняльний аналіз), 
кримінально-правові аспекти захисту прав обвинуваченого 
(підсудного). 

Аналіз наведеного переліку показує, що до його змі-
сту, не рахуючи спецкурсів, включено десять дисциплін, у 
межах яких передбачається вивчення, відповідно, десяти 
надзвичайно складних галузей українського права. У 
зв’язку з цим виникає питання про спроможність кафедри 
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на належному рівні забезпечити викладання названих дис-
циплін. Під належним рівнем викладання у даному випад-
ку розуміється наявність у штаті кафедри насамперед 
професорів, які б спеціалізувалися на згаданих вище галу-
зях права. Перекладання обов’язків щодо викладання та-
ких дисциплін на «плечі» викладачів та доцентів, за нашим 
глибоким переконанням, знижує рівень української юри-
дичної освіти. Інакше кажучи, ми вважаємо, що функції 
лектора з основних дисциплін юридичного профілю у ВНЗ 
повинні виконуватися виключно професорами, які мають 
науковий ступінь доктора юридичних наук. Що ж стосуєть-
ся викладачів та доцентів, то їх функціональні обов’язки у 
переважній більшості випадків мають обмежуватися про-
веденням семінарських (практичних) занять. З огляду на 
це, слід визнати негативною практику розширення перелі-
ку дисциплін, які викладаються на кафедрах ВНЗ юридич-
ного профілю, без урахування наявності у штаті кафедри 
професорів, які спеціалізуються на відповідних галузях 
права. 

Подібна пропозиція, думаємо, викличе критичні за-
уваження як з боку моїх колег, так і з боку керівників ВНЗ, 
проте без її реалізації не вдасться ані покращити рівень 
викладання дисциплін юридичного профілю, ані досягти 
визнання українських ВНЗ на європейському та світовому 
рівнях. Нині, як відомо, лише один український ВНЗ пот-
рапив до рейтингу найкращих університетів Європи, за-
йнявши у ньому 98 місце. Зрозуміло, що подібні показники 
не влаштовують нікого, а раз так, то вже давно настав час 
для проведення ґрунтовної перебудови української вищої 
освіти взагалі та юридичної зокрема. У цьому плані, дійсно, 
варто погодитися з тими вченими та практичними діячами, 
які наголошують на тому, що в Україні нині функціонує 
невиправдана та незабезпечена насамперед професорсь-
ким складом кількість ВНЗ юридичного профілю, значна 
частина з яких видає студентам дипломи про вищу юриди-
чну освіту, не підкріплені, на жаль, необхідними знаннями.  

Висновки. У зв’язку з викладеним, а також врахо-
вуючи євроінтеграційні плани нашої держави, потрібно 
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принциповим чином посилити ліцензійні вимоги до прова-
дження господарської діяльності з надання освітніх послуг, 
де головною вимогою функціонування ВНЗ юридичного 
профілю має бути забезпеченість обов’язкових до вивчення 
юридичних дисциплін професорським складом. Звичайно, 
у цьому плані потрібно окремо поміркувати над питанням 
визначення максимальної кількості навчальних дисциплін, 
які можуть викладатися одним професором. 

Підбиваючи підсумок, необхідно ще раз наголосити 
на тому, що українська юридична освіта потерпає від вели-
чезної кількості проблем, які накопичилися у даній сфері. 
Частина цих проблем дісталася нам у спадок від радянської 
системи вищої освіти, інша частина була набута за часів 
існування України як незалежної держави. Ми розуміємо, 
що в окремих випадках наявність названих нами проблем 
вигідніше замовчувати, проте процес «замовчування та 
ігнорування» явно вже затягнувся. Нам усім потрібно на-
братися мужності та рішучими кроками розпочати ґрунто-
вне і всебічне реформування вищої юридичної освіти.  
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адміністративного права, процесу та адмініст-
ративної діяльності  

Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ  

(м. Дніпропетровськ) 
 

Досвід Польщі у регулюванні правничої освіти  
та окремі рекомендації для України 

 
Існуюча проблема 
Сьогодні в Україні функціонує 288 ВНЗ, які навча-

ють майбутніх юристів. Поява та функціонування такої 
кількості ВНЗ в Україні, які готують фахівців юридичного 
профілю, зумовлені рядом факторів: по-перше, з моменту 
формування України як незалежної держави виникла не-
обхідність у підготовці юристів, які могли б забезпечувати 
підготовку якісних нормативно-правових актів, якими по-
винні були регулюватися всі відносини в державі; по-друге, 
з появою та розвитком приватної власності виникла необ-
хідність в юридичному супроводжені становлення та фун-
кціонування цілого ряду напрямків господарської діяльно-
сті; по-третє, виникла необхідність підготовки юристів з 
вищою освітою для належного забезпечення діяльності 
державного апарату в цілому та судових і правоохоронних 
органів зокрема, підготовка яких здійснювалась переважно 
на рівні спеціальної не вищої юридичної освіти. Таким чи-
ном, з одного боку – реальна потреба у висококваліфікова-
них юристах на ринку праці в Україні, з іншого – певна 
мода в суспільстві на професію юриста зумовила появу вели-
кої кількості ВНЗ, які поспішними темпами почали отриму-
вати в МОН України ліцензію на підготовку юристів.  

Позитивний свого часу процес формування ВНЗ 
юридичного спрямування існуюча система ліцензування і 
акредитації перетворила на своєрідний фарс юридичної 
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освіти. Тому на сьогодні є очевидним, що акредитаційні 
комісії мають бути виведені за бюрократичні структури, 
вони мають бути прозорими і здійснювати свою діяльність 
під контролем громадськості. Суспільство має знати, чому 
той чи інший навчальний заклад позбавлено акредитації. 
Ці дані необхідно обнародувати і у спеціалізованих і гро-
мадських виданнях. Це буде значною допомогою процесу 
оптимізації юридичної освіти в Україні. 

Шляхи вирішення 
У процесі реформування системи вищої юридичної 

освіти в Україні ми маємо вивчати зарубіжний досвід цих 
країн, відкидати негативні фактори формування такої сис-
теми та запроваджувати позивні здобутки задля найшвид-
шої адаптації вищої, в тому числі юридичної, освіти, до 
світових, зокрема європейських, її стандартів. 

Тому цікавим у цьому сенсі є досвід Польщі у регу-
люванні правничої освіти. Станом на 2014 рік у Польщі 
функціонує 467 ВНЗ, з яких 16 є публічними юридичними 
закладами, а ще в 12 діють непублічні юридичні факульте-
ти. Загальна кількість студентів юридичних факультетів у 
Польщі складає близько 55 тисяч, із них більшість (майже 
50 тисяч) навчаються у ВНЗ приватної власності, інші – у 
навчальних закладах інших форм власності;  у відсотково-
му відношенні за спеціалізацією «Право» навчаються бли-
зько 1,5% від загальної кількості студентів [1]. 

У Польщі Закон «Про вищу освіту» діє з 27 липня 
2005 року, однак значні реформаційні процеси в системі 
вищої освіти були здійснені у жовтні 2010 року [2]. Відпові-
дно до Закону «Про вищу освіту», ВНЗ мають право самос-
тійно визначати умови прийому та кількість місць для на-
вчання в університетах, за винятком навчання на медич-
них факультетах. Стандарти вищої освіти для всіх спеціа-
льностей, включаючи «Право», а саме: перелік дисциплін, 
їх короткий зміст (анотацію) та кількість навчальних годин 
для кожної дисципліни – визначено в актах Міністерства 
науки та вищої освіти і опубліковано в Бюлетені публічної 
інформації, однак ВНЗ мають право, серед іншого, форму-
вати і затверджувати навчальні плани та програми, врахо-
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вуючи стандарти освіти. Акредитацію ВНЗ здійснює Дер-
жавна акредитаційна комісія, в якій функціонує секція 
навчальних напрямів у галузі суспільних наук і права. 

Навчатися на юридичному факультеті може особа, 
що завершила навчання в ліцеї (2-3 роки на базі 9-річної 
шкільної підготовки), має свідоцтво зрілості та склала 
державний іспит (українські аналоги атестата середньої 
школи та незалежного тестування відповідно).  

Загальна фахова підготовка юриста здійснюється 
винятково в рамках освітньо-кваліфікаційного рівня магіс-
тра і триває не менше ніж 10 семестрів, протягом яких сту-
дент повинен здобути принаймні 300 кредитів ECTS, а об-
сяг навчальних годин має бути не меншим від 2400. Та все 
ж таки повна професійна підготовка правника, який здобув 
повну юридичну освіту (магістр права), є завершеною після 
проходження професійного навчання відповідно до обраної 
спеціалізації та складення фахового (кваліфікаційного) 
іспиту, який в багатьох країнах світу називається іспитом у 
спеціальність, який приймає комісія, сформована виключ-
но із висококваліфікованих практичних працівників у 
сфері юриспруденції. Альтернативою післядипломного 
навчання та складення кваліфікаційного іспиту є здобуття 
ступеня доктора права. Така практика є цікавою та має 
бути вивчена з метою впровадження в освітній простір 
України, хоча деякі аналогічні форми її прояву вже існу-
ють, зокрема це проходження інтернатури у ВНЗ медично-
го профілю.  

Позитивним у польському законодавстві є детальне 
визначення видів юридичних професій і чітка регламента-
ція права доступу до них. Таким чином здобуття доступу до 
юридичної професії складається з кількох етапів: здобуття 
юридичної освіти; проходження аплікації (стажування); 
складання кваліфікаційного іспиту; реєстрація у відповід-
ному переліку Міністерства юстиції. 

У підсумку слід зазначити, що виключно шляхом іс-
торичного аналізу та виокремлення найкращих досягнень 
вітчизняної системи вищої освіти, а також вивчення та 
виокремлення зарубіжного досвіду функціонування систе-
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ми вищої юридичної освіти, їх співставлення і модифікації 
можливим є належний фаховий підхід до підготовки висо-
кокваліфікованих юристів в Україні. Окремими напряма-
ми удосконалення якості освітньої діяльності вищих юри-
дичних закладів освіти мають стати: розробка державних 
вимог щодо вищої юридичної освіти, кваліфікаційних ха-
рактеристик фахівців-юристів для всіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів їх підготовки [3], освітньо-
професійних програм вищої юридичної освіти за відповід-
ним професійним спрямуванням; запровадження системи 
ступеневої підготовки фахівців-юристів, початок якої має 
бути закладений у системі загальної повної середньої осві-
ти, в межах підготовки ліцеїстів,запровадження порядку 
участі корпорацій юристів у ліцензуванні, атестації та ак-
редитації вищих юридичних закладів незалежно від форм 
власності, а також оцінюванні якості підготовленого фахі-
вця шляхом запровадження комплексного іспиту-вступу у 
спеціальність; координація міжнародної діяльності вищих 
юридичних закладів; запровадження програм юридичної 
підготовки, сертифікованих провідними зарубіжними 
юридичними університетами; впровадження централізо-
ваної інформаційної системи забезпечення навчального 
процесу і науково-дослідної роботи у вищих юридичних 
закладах, а також її підключення до світової комп’ютерної 
інформаційної мережі. 
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Адвокатська таємниця та правоохоронні органи 

 
До базових засад розбудови української держави не-

обхідно віднести принцип гласності, що є основним чинни-
ком у забезпеченні цього конституційного положення. Як 
зазначають О.О. Федоренко, С.О. Керсіцький, А.І. Курба-
тов, закон про доступ до публічної інформації існує у біль-
шості демократичних держав і виступає реальним право-
вим механізмом здійснення одного з основних прав людини 
–  права на доступ до публічної інформації, що є, у свою 
чергу, вимогою європейських стандартів та необхідною 
умовою інтеграції України в Європейське Співтовариство 
[5, c. 169]. Прийняття на початку 2011 року Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» є результатом кон-
центрації демократичних тенденцій та роботи громадських 
організацій, спрямованих на побудову відкритої для суспі-
льства влади. Водночас у сучасному світі правовими дер-
жавами, до яких відносяться ФРН та Україна, величезне 
значення надається правоохоронній діяльності і кваліфі-
кованій юридичній допомозі населенню, яка неможлива 
без адвокатури та адвокатської таємниці, котра є одним із 
проявів незалежності адвоката і необхідною умовою реалі-
зації ним найважливіших професійних функцій судового 
представництва та захисту. Адвокатська таємниця, як за-
значає Ю.С.Пилипенко,– це те, без чого адвокатська діяль-
ність трансформується в суто консультаційну, та суттєва 
ознака, без якої і саме явище втрачає свою суть, свою зміс-
товну сторону [3, c. 16]. Основні засади використання ре-
жиму адвокатської таємниці в Україні визначені у Законі 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [4].   
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У ФРН, згідно з п. 2 параграфа 43а Федерального 
положення про адвокатів, адвокат зобов’язаний зберігати 
таємницю, яка поширюється на все, що йому стало відомо 
при виконанні його професії. Захисту конфіденційної ін-
формації присвячений і параграф 2 Положення про про-
фесії адвокатів, згідно з першим пунктом якого «у адвоката 
є право і обов’язок дотримуватися конфіденційності». Ад-
вокатську таємницю Німеччини охороняють і норми кри-
мінального законодавства [2, c. 18]. 

Німецьке право, так само як і українське законодав-
ство, має суворі вимоги до охорони конфіденційності пере-
говорів так званих носіїв професійної таємниці – осіб із 
духовним саном чи юристів, особливо – адвокатів із кримі-
нального права. Однак розшукові органи України та Феде-
ративної Республіки Німеччина нерідко порушують закон, 
прослуховуючи телефони юристів і застосовуючи зібрані 
відомості в інтересах слідства. Німецькі правозахисники 
вважають, що прослуховування не тільки порушить довіру 
підзахисного до адвокатської роботи, воно стане руйнівним 
для самої професійної діяльності захисника [1]. Таким чи-
ном,дія правового режиму адвокатської таємниці як в 
Україні, так і у ФРН поширюється не тільки на адвокатів, 
але також і на працівників правоохоронних органів.  

Існуюча проблема 
Система юридичної освіти в Україні, здійснюючи 

підготовку майбутніх адвокатів та працівників правоохо-
ронних органів, не враховує проблем практичної діяльнос-
ті, що виникають у процесі взаємодії між цими суб’єктами 
при обміні інформацією з обмеженим доступом. У резуль-
таті виникають ситуації, коли у процесі правозастосовної 
діяльності правоохоронні органи взагалі недотримуються 
режиму адвокатської таємниці, незаконно прослуховуючи 
телефонні розмови чи переглядаючи листування, у тому 
числі електронне, а також змушують адвокатів та їх помі-
чників розголошувати конфіденційні відомості їх клієнтів. 
Усе зазначене обумовлене, крім інших факторів, також 
відсутністю у навчальному процесі майбутніх фахівців ад-
вокатури та правоохоронних органів: по-перше, напрацьо-
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ваних практикою алгоритмів дій для захисту адвокатської 
таємниці у процесі правозахисної роботи адвокатів, слідчої 
і оперативно-розшукової діяльності правоохоронних орга-
нів без порушень режиму адвокатської таємниці; по-друге, 
взаємодії між навчальними закладами, що готують праців-
ників правоохоронних органів і адвокатури у форматі спі-
льних проектів із забезпечення ефективності та безпеки 
взаємного обміну інформацією з обмеженим доступом; по-
третє – низькою правосвідомістю представників обох сто-
рін щодо важливості забезпечення конфіденційності відо-
мостей, переданих клієнтом адвокату. 

Шляхи вирішення 
Необхідним є запровадження проведення спільних 

навчально-наукових заходів між вищими навчальними за-
кладами, що спеціалізуються на підготовці адвокатів та 
працівників прокуратури і органів внутрішніх справ з ме-
тою напрацювання спільних навчальних курсів (дисцип-
лін), що надавали б готові алгоритми взаємодії у процесі 
ефективного розслідування та розкриття злочинів з ураху-
ванням дотримання адвокатської таємниці. Необхідне та-
кож запровадження окремих тем щодо забезпечення ре-
жиму адвокатської таємниці у спеціальних навчальних 
курсах за цими двома напрямами підготовки, наприклад,у 
рамках дисциплін «Адвокатура України» та «Оперативно-
розшукова діяльність». 

 
Список використаних джерел: 

1. Если прокурор подслушивает адвоката, то почему 
адвокат не может подслушивать прокурора? [Електронний ре-
сурс].– Режим доступу: http://www.rg-
rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=12666&Itemid=0. 

2. Короткова П. Е. Становление, развитие и функциони-
рование института адвокатской тайны: на примере России и ряда 
зарубежных стран: автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 «Судебная власть, прокурорский 
надзор, организация правоохранительной деятельности» [Елек-
тронний ресурс] / П. Е.  Короткова // Федеральный правовой пор-
тал «Юридическая Россия». – Режим доступу: 
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5. Федоренко О. О. Проблемні питання правового регу-
лювання інформації з обмеженим доступом (державна таємниця 
та службова інформація) / О. О. Федоренко, С. О. Керсіцький, А. І. 
Курбатов // Актуальні питання інноваційного розвитку: наук.-
практ. видання / Національна академія правових наук України; Нау-
ково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 
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Радишевська Олеся Ростиславівна – 
кандидат юридичних наук 

асистент кафедри адміністративного права  
Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 
 

Особливості фахової підготовки юристів: 
міждисциплінарний та міжгалузевий підходи 

 
Проблемою забезпечення розвитку вітчизняної ви-

щої школи у напрямку інтеграції до європейського освіт-
нього простору залишаються пошук і впровадження прин-
ципово нових ідей, рішень та механізмів для модернізації 
змісту і форм навчання, підвищення якості підготовки фа-
хівців, забезпечення відповідності освітніх послуг, що на-
даються вищими навчальними закладами України, світо-
вим стандартам. 

Існуючі проблеми 
Незважаючи на певні досягнення у розробці методів 

навчання та викладання навчальних дисциплін майбутнім 
юристам, інноваційні ресурси вищої юридичної освіти досі 
залишаються поза увагою педагогічних працівників. Проте 
саме розробка і впровадження оновлених за змістом та 
формою спеціальних і прикладних правових дисциплін, що 
враховують їх міждисциплінарний та міжгалузевий харак-
тер (виникли на стику права і суміжних наук, а також 
окремих галузей права), мали б стати системоутворюваль-
ним інструментом комплексної підготовки юристів, фор-
мування їх наукового світогляду, зростання рівня профе-
сійної комунікації майбутніх фахівців у галузі права відпо-
відно до міжнародних стандартів. 

Входження України у європейський освітній прос-
тір та реалізація положень Болонського процесу в системі 
підготовки вітчизняних правників зумовили потребу пос-
тійного оновлення змісту юридичної освіти і через викла-
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дання міждисциплінарних, міжгалузевих прикладних дис-
циплін.  

Водночас доречно звернути вашу увагу на розкрит-
тя основних форм і способів реалізації цих підходів у побу-
дові процесу викладання прикладних дисциплін. Адже са-
ме освітньо-професійна програма є системою освітніх ком-
понентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеці-
альності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які мо-
жуть розпочати навчання за цією програмою, перелік на-
вчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 
програми, а також очікувані результати навчання (компе-
тентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 
ступеня вищої освіти [2]. 

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку освіти 
набуває особливої актуальності проблема загальнонаукової 
методології, коли поряд із процесами диференціації науко-
вого знання за галузями важливою стає його інтеграція. 
Висока насиченість програми підготовки майбутніх юрис-
тів предметами, що досліджують достатньо відмінні одна 
від іншої галузі, породжують проблему узгодженості різ-
них сфер пізнання. 

Сам термін «міждисциплінарність» вживається у рі-
зних значеннях. Близькими синонімами є «полідисциплі-
нарність» і «трансдисциплінарність», кожний з яких має 
свої відмінності у тлумаченні. Таке розрізнення детально 
проаналізовано Є. Князевою та С. Курдюмовим [3, с. 341-
357]. Водночас термін «полідисциплінарність» позначає 
спільне вивчення якогось складного об’єкта різними дис-
циплінами (наприклад, вивчення права історією, економі-
кою, соціологією тощо). Тут лише окреслюється можли-
вість діалогу між науками, коли кожна наука має свій 
окремий предмет дослідження. Проте «трансдисциплінар-
ність» передбачає вихід досліджень за дисциплінарні межі, 
коли відбувається перенесення дослідницьких схем з однієї 
галузі в іншу. Тому трансдисциплінарне дослідження є спі-
льним дослідницьким проектом для кількох відмінних га-
лузей знання. Міждисциплінарна взаємодія передбачає 
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комунікацію, в якій кожна дисципліна є водночас автоном-
ною і відкритою. 

Необхідно, щоб кожна наукова дисципліна, що вхо-
дить до полі- і трансдисциплінарного комплексу, була од-
ночасно і відкритою, і замкнутою. Вона відкрита щодо но-
вих когнітивних схем, які переносяться із суміжних і більш 
віддалених наукових дисциплін та мають для неї евристич-
ну значущість; готова до кооперації з іншими науковими 
дисциплінами, до реалізації спільних дослідницьких прое-
ктів. Замкнута, бо вона повинна прагнути зберегти свій 
специфічний предмет і ракурс дослідження, розвивати свої 
прогресивні та найбільш просунуті дослідницькі методи і 
стратегії [3, с. 347-348]. 

Шляхи вирішення 
В основу галузевого стандарту зі спеціальності 

«Правознавство» має бути покладений критерій професій-
ної потреби у навчальних предметах, яка визначається ме-
тою, структурою і задачами професійної діяльності юрис-
та. Блок обов’язкових до вивчення дисциплін має врахову-
вати міждисциплінарні зв’язки на рівні змісту та результа-
тів навчальних предметів, а блок факультативних дисцип-
лін – навчальні схеми інваріантних дисциплін. Ефектив-
ність реалізації такої методики досягається завдяки засто-
суванню принципів міждисциплінарності і міжгалузевості 
при підборі змісту та форм занять. Наприклад, при ви-
вченні адміністративного процесуального права України 
варто враховувати положення конституційного процесуа-
льного права, цивільного процесуального права, криміна-
льного процесуального права, господарського процесуаль-
ного права тощо.  

Таким чином, застосування міждисциплінарного пі-
дходу у процесі фахової підготовки майбутніх юристів вар-
то розглядати як частину загальної проблеми підвищення 
рівня професійної, світоглядної та комунікативної компе-
тентності випускників вищих навчальних закладів, поява 
якої спричинена потребою інтеграції України в європейсь-
кий освітній простір. 
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Dr. BernhardSchloer 
 

Die Rahmenbedingungen für Veränderungen  
der juristischen Ausbildung 

 
Denkt man über die Reform der juristischen Ausbil-

dung nach, so hat man konkrete Ziele vor Augen. Das Ziel, 
das auch der Titel dieser Konferenz ist, ist die Europäisierung 
der ukrainischen juristischen Ausbildung.  

Es geht aber um die Ausbildung in  der Ukraine, daher 
müssen die Gegebenheiten hier beachtet werden, andernfalls 
erreicht man die Ziele nicht oder nur teilweise.  

Die Betrachtung dieser Rahmenbedingungen zeigt 
nämlich – und hier wird das Ergebnis schon vorweggenom-
men – dass die Reform an mehr Stellen ansetzen muss, als 
man zunächst annimmt. 

Im Folgenden soll zunächst das ukrainische Recht 
daraufhin betrachtet werden, wie es in einer europäisierten 
Ausbildung verwendet werden kann. Zur Begründung nur der 
Hinweis auf das sehr strenge Verständnis von Bestimmtheit 
des Gesetzes, das das Auslegen und Abwägen, wie man das in 
Deutschland an der Uni lernt, im Idealfall überflüssig macht. 

Sodann soll auf die Bedeutung der Rechtsverglei-
chung und der Sprachkenntnis für die weitere Europäisierung 
des ukrainischen Rechts eingegangen werden. Das ukraini-
sche Recht hat traditionell, besonders intensiv seit 1991 aus-
ländische Vorbilder verwendet, weshalb ganz eigene Probleme 
entstanden sind und an die ukrainischen Juristen zusätzliche 
Anforderungen zu stellen sind. 

Schließlich soll das „Umfeld“ der juristischen Ausbil-
dung betrachtet werden; darunter wird das Arbeitsgerät des 
Juristen verstanden, also Bücher, Datenbanken usw. Denn 
eine veränderte Ausbildung muss sich auch in den Lernmate-
rialien niederschlagen. 
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I. Wesenszüge des ukrainischen Rechts 
 
Ich werde mich vorwiegend zum öffentlichen Recht 

äußern, da ich die anderen Rechtsgebiete nur soweit kenne, 
als sie dazu in konkreten Fällen in Bezug stehen. 

Das Recht ist sehr spezialisiert und detailliert, der Ge-
setzgeber strebt die maximale Bestimmtheit an, die Vorschrif-
ten sind eher konkret denn abstrakt. Diese Bestimmtheit wird 
oft zusätzlich durch Legaldefinitionen verstärkt. Solche Le-
galdefinitionen waren z.B. beim Zollkodex ein langes Diskus-
sionsthema im Unterausschuss, weshalb einer der Teilneh-
mer die Frage aufwarf, ob man hier ein Gesetz oder eine Mo-
nographie schreiben wolle; die geltende Fassung des Zollko-
des hat ca. 80 Legaldefinitionen.  

Die Gründe für diese Gesetzgebungstechnik sind viel-
fältig: Das Streben nach Rechtssicherheit, die nicht durch den 
Unsicherheitsfaktor eines Beamten oder Richters gefährdet 
werden soll und das Denken in strafrechtlichen Kategorien, 
das eine viel strengere Anforderung an die Bestimmtheit 
stellt. Ferner berufen sich die Autoren beim Verständnis des 
Bestimmtheitsgrundsatzes auf die Meinung von Dicey, der ja 
jedwede Unbestimmtheit und Flexibilität verdammte. (Das 
kann man am Beispiel des Ermessens der Verwaltung gut 
erkennen)  

Dieses Streben nach konkreten gesetzlichen Anwei-
sungen in Verbindung mit internetgestützten Gesetzespubli-
kationen führt zu einer Art von „Suchmaschinenjuristerei“ 
und „Suchmaschinensubsumption“, bei der die Systematik 
eines Gesetzes und Beziehungen zu anderen Rechtsgebieten 
kaum erkannt werden kann; man ruft de facto den auf die 
konkrete Frage passenden Befehl ab und blendet Wertungen 
und die Beziehungen zu anderen Vorschriften aus. Bei der 
Suche nach dem maximal konkreten Befehl wird man beson-
ders im untergesetzlichen Recht fündig, was zur Nichtbeach-
tung der Hierarchie der Normen führt. Damit werden die juri-
stische Arbeit und das, was ein deutscher Jurist über Ausle-
gung und Abwägen lernt, weitgehend überflüssig. 
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Dieser Trend zur maximalen Konkretheit hat auch 
Folgen beim Umgang mit verfassungsrechtlichen Prinzipien 
und Grundsätzen. Diese werden langsam greifbar gemacht, 
aber vorwiegend in der Rechtsprechung des Verfassungsge-
richts, im Verwaltungsrecht spielen sie nur eine kleine Rolle.  

Z.B. wird vom Verfassungsgericht der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit angewendet, in der Praxis hat man Be-
rührungsängste mit solchen unbestimmten Begriffen, da es 
„kein Gesetz über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“ gibt.  

Auf der anderen Seite will die Ukraine europäische 
Rechtsinhalte und Werte übernehmen. Das bedeutet, dass 
eine sehr auf konkrete gesetzliche Aussagen ausgerichtete 
Rechtskultur mit Rechtsbegriffen umgehen muss, die sehr 
unbestimmt sind. Deren Umsetzung verlangt methodische 
Fähigkeiten, die hier noch verfeinert werden müssen; um das 
nochmals zu unterstreichen, die Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichts ist hier schon sehr viel weiter. 

Der zweite Wesenszug des ukrainischen Rechts ist die 
Verwendung von ausländischen Beispielen bei der Gesetzge-
bung. Das hat Tradition, wie wir gestern erfuhren. Das ist 
aber auch typisch für die Gesetzgebung seit der Unabhängig-
keit. Zeitdruck und mangelnde Information über neue 
Rechtsgebiete haben die Übernahme gefördert und dazu ge-
führt, dass verschiedene ausländische Elemente nebeneinan-
der bestehen.  

Beispiele:  
Die gesetzliche Regelung der strafrechtlichen Verant-

wortlichkeit juristischer Personen; die ersten Arbeiten fanden 
auf der Grundlage des österreichischen Modells statt, wurde 
dann aber nach dem deutschen Modell fortgesetzt. 

Im Jahre 2003 wurde seitens der EU das „Eigentum an 
Information“ im ukrainischen Recht über Information kriti-
siert. In Europa ist das eine ungewöhnliche Erscheinung, eine 
aufwendige Untersuchung ergab, dass in den USA der Sup-
reme Court diese Form in den 80er Jahren einige Male ver-
wendete, um eine Lücke im Schutz von Daten zu schließen, in 
Kanada wurde diese Konstruktion von den Höchstgerichten 
abgelehnt, in England diskutiert. Doch gelangte das „Eigen-
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tum an Information“ in das ukrainische Recht und verursach-
te einige Probleme. 

Bei der Aufnahme ausländischer Beispiele kann die Si-
tuation eintreten, dass zwischen der Gesetzeslage und der wis-
senschaftlichen Diskussion eine Diskrepanz besteht: das Gesetz 
folgt dem einen Vorbild, die Wissenschaft einem anderen.  

Beispiel: 
Das Verwaltungsermessen im ukrainischen Verwal-

tungsrecht folgt dem französischen und europäischem Vor-
bild, in der Literatur wird aber vom Ermessen oft nach dem 
deutschen Vorbild geschrieben, das kann man an der Darstel-
lung der Formulierung der Ermessenseinräumung durch das 
Wort „kann“ ersehen. Diese spielt aber in der Gesetzgebung 
als Ermessensermächtigung eine marginale Rolle.   

Für die Ausbildung der Juristen kann  man sich nun 
auf den Standpunkt stellen, „es gilt das geschriebene Recht, 
macht das Beste daraus“ und sich nicht näher mit solchen 
schwierigen Fragen und Recherchen befassen.  

Heinrich Scholler schreibt zu der vergleichbaren Si-
tuation in Äthiopien in den 70er Jahren dieses:  “Auch der 
Jurist als Hochschullehrer musste daher, wenn er sich mit 
den Quellen des Rechtes beschäftigte, die Dokumente in 
Französisch und Englisch lesen können und darüber hinaus 
rechtsvergleichende Kenntnisse haben oder sich aneignen, da 
die Gesetzbücher Mischrezeptionen aus französischem, 
Schweizer, deutschem und englischem Recht waren“1. 

Der ukrainische Jurist hat und wird noch intensiver 
vor der Aufgabe stehen, das ukrainische Recht zu systemati-
sieren und zu bereinigen. Ferner wird weiterhin bei der Har-
monisierung des ukrainischen Rechts mit ausländischen Vor-
bildern gearbeitet. Das bedeutet, dass der ukrainische Jurist 
und die ukrainische Juristin auf diese rechtsvergleichende 
Arbeit und juristische Spurensuche vorbereitet werden muss. 
Man kann sich in diesem Land nicht den Luxus leisten, sich 
auf nationales Recht zu beschränken. 

                                                           
1 Scholler, H., Äthiopien, Eine neue Welt für einen deutschen 

Juristen, München 2014, S. 217 f. 
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Und damit komme ich zum zweiten Thema,  
 
II. Die rechtsvergleichende juristische Ausbildung und 

europäische Sprachen 
 
Wenn man verlangt, dass die ukrainischen Juristen 

diesen internationalen Ansatz beherrschen müssen,  setzt das 
Sprachkenntnisse voraus oder eine enorme Übersetzungska-
pazität. Da Letztere nicht zu finanzieren ist, muss mindestens 
eine Kombination von beiden versucht werden.  

Diese Anforderung an die Sprachausbildung geht jetzt 
aber über die Reform der juristischen Ausbildung hinaus, sie 
betrifft in erster Linie die Schulausbildung. Doch darf das 
kein Denkverbot darstellen, denn wenn man sich die Tatsa-
che vor Äugen hält, dass es junge ukrainische Juristen gibt, 
die noch nicht einmal elementar Englisch beherrschen, dann 
besteht Handlungsbedarf.  

Wenn man sich die innovativen Juristen in Georgien 
und Aserbaijan ansieht, so haben sie oft zwei juristische Aus-
bildungen und die entsprechenden Sprachkenntnisse. Ge-
nauso eindrucksvoll sind die Beispiele der baltischen Staaten, 
die auf re- immigrierte Juristen zugreifen konnten. Und wenn 
man in der Geschichte genau hinsieht, so stellt man fest, dass 
die zaristischen Juristen oft ebensolche internationalen Er-
fahrungen hatten.  

Wenn ich recht erinnere, hatte die BAK vor einigen 
Jahren diskutiert, die Zulassung zum Hochschullehrer davon 
abhängig zu machen, dass der Bewerber/in auf hohem Niveau 
eine europäische Fremdsprache beherrscht; vielleicht sollte 
man ähnliche Anforderungen bei der Zulassung zum Studium 
stellen. 

Für die sprachliche Weiterbildung muss dann die Fa-
kultät sorgen, denn nur durch die Zusammenarbeit von Juri-
sten und Linguisten können sinnvolle Ergebnisse erzielt wer-
den. So bietet die juristische Fakultät in München solche Mög-
lichkeiten im Fremdsprachenzentrum an, die Kiewer Fakultät 
bietet solche Kurse an und hat hierzu vor Kurzem das Termi-
nologiezentrum eingerichtet; darüber wird Frau Dr. Schablij 
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heute detailliert berichten. Ich betone das deshalb, weil das 
für die ukrainischen Rechtsstudenten und Rechtsentwicklung 
extrem wichtig ist. Nur durch die Verwendung fremdsprachi-
ger Information lässt sich der Entwicklungsschub herstellen, 
der notwendig ist, um relativ schnell mit Reformen weiterzu-
kommen. Und die Ukraine hat wenig Zeit, wenn die ehrgeizi-
gen Ziele verwirklicht werden sollen.  

Man kann sich in diesem Land nicht den Luxus lei-
sten, sich auf eine Sprache zu beschränken. 

 
III. Ausbildungsliteratur 
 
Veränderungen der Ausbildung betreffen auch die 

Fachliteratur; hier wird gewissermaßen eine Veränderung 
sichtbar und für die Fachöffentlichkeit zugänglich. Zur Rech-
tfertigung, dieses Thema anzusprechen, genügt ein Blick in 
die Geschichte des öffentlichen Rechts von Stolleis, der bei 
den Darstellungen der einzelnen Epochen immer die Darstel-
lungsweise des jeweiligen Rechts in der Fachliteratur zeigt1. 
Oder ganz aktuell Semen Glusman, der den neuen Typ des 
Juristen als entscheidende Voraussetzung für die Verwirkli-
chung der Idee von Demokratie und Rechtsstaat ansieht und 
eine neue Generation von Ausbildungsliteratur fordert2. 

Ukrainische Lehrbücher müssen nach einem bestimm-
ten Standard verfasst werden, sollen sie als Lehrbücher aner-
kannt werden. Wesentliche Vorgaben sind der Umfang eines 
jeden Kapitels, ca. 10 Seiten, die Art, Verweise in Endnoten zu 
setzen und die Beschränkung auf aktuelle Literatur. Diese 
Vorgaben werden eher flexibel gesehen, doch haben sie zu 
diesen Wesenszügen geführt: Die Darstellungen zeigen wenig 
Bezug zur Gesetzgebung, das erkennt man deutlich an den 
wenigen Zitaten von konkreten Artikeln von Gesetzen. Fer-
ner wird die Rechtsprechung kaum zitiert und diskutiert.  

                                                           
1 Stolleis, M., Geschichte des öffentlichen Rechts in 

Deutschland, 4 Bönde, C. H. Beck, Mönchen 
2 Семен Глузман, Посттоталbтарный туннель, LB-ua, 

13.10.2014 
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Für diesen Stil gibt es aber leider gute Gründe: Zum 
einen die Gesetzgebung, die oft geändert wird, der hohe Grad 
an Spezialisierung der Gesetzgebung und das unüberschau-
bare untergesetzliche Recht. Gedruckte Gesetzessammlungen 
existieren für spezielle Gebiete, z.B. Gerichtsbarkeit und 
Vollstreckungsbehörden; so praktische Sammlungen wie der 
Sartorius gibt es aber nicht. Das ist ein Defizit, das für die 
Ausbildung bedeutsam ist: Wie soll im Unterricht mit den 
Studenten ein Fall durchgearbeitet werden, wenn keine ein-
heitliche Informationsgrundlage vorhanden ist? 

Bei den Gerichtsentscheidungen muss man wissen, 
dass diese erst seit 2005 in einer Datenbank umfassend zu-
gänglich sind, die aber eine Suchmaske anbietet, die für die 
wissenschaftliche Arbeit schwierig zu nutzen ist. Dazu 
kommt, dass die Gerichte die Urteile knapp formulieren und 
kaum Erwägungen anstellen, die über den konkreten Fall hi-
naus verwertbar sind. Anders ist das lediglich beim Verfas-
sungsgericht der Fall. 

Das hat einen weiteren Effekt für die Darstellungen in 
den Lehrbüchern: Es werden kaum widerstreitende Auffas-
sungen dargelegt. Es ist so, wie es geschrieben ist mit der 
Botschaft „daran wird sich auch nichts ändern“. 

Die Inhalte sind sehr ähnlich, der Aufbau nahezu 
gleicht. Das kann man schön am Beispiel des Ermessens er-
sehen, das extrem kurz oder überhaupt nicht angesprochen 
wird.  

Es ist die „abstrakte Vorstellung von Recht“, die An-
wendung auf ein konkretes Problem und die Voraussetzun-
gen für eine Veränderung oder Entwicklung werden kaum 
vermittelt.  

Ferner sind die Lehrbücher auch sehr spezialisiert, 
Verwaltungsrecht ist eben nur Verwaltungsrecht, Verfas-
sungsrecht nur Verfassungsrecht usw. Das kann man schön 
an dem Beispiel des Einflusses des Verfassungsrechts auf das 
Verwaltungsrecht zeigen. Der deutsche Jurist hat hierzu seit 
dem Aufsatz von F. Werner aus den 50er Jahren dessen den 
Titel im Kopf, „Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfas-
sungsrecht“. In einem ukrainischen Lehrbuch wird darüber in 
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dem Abschnitt „Beziehungen des Verwaltungsrechts zu ande-
ren Gebieten des ukrainischen Rechts“ in zwei kurzen Absät-
zen festgestellt, dass die Beziehung zum Verfassungsrecht 
eine sehr enge sei und dass die Verfassung vorschreibe, dass 
die Verwaltung nach dem Gesetz zu handeln habe1.  

Diese Spezialisierung ist im Zusammenhang mit der 
Europäisierung des ukrainischen Rechts von höchster Sensi-
bilität: Europarecht findet schwerpunktmäßig als das Recht 
der EU statt, der Einfluss auf die einzelnen Rechtsgebiete 
wird nicht in dem Umfang gezeigt, den es auch schon heute 
in der Ukraine hat. In Monographien ist das ganz anders, hier 
werden umfangreich auch der Europäische Gerichtshof und 
der Europarat berücksichtigt, ich nenne nur das Beispiel Ti-
moschtschuk zum Verwaltungsakt. 

Es geht also bei der neuen Ausbildungsliteratur darum 
• den Bezug zur Gesetzesrealität herzustellen, 
• Die Rechtsprechung zu berücksichtigen, 
• die Vernetzung der Rechtsgebiete im erforderlichen 

Umfang darzustellen, 
• Beispiele aus dem Europarecht und dem Recht von 

Mitgliedstaaten dort darstellen, wo ein Einfluss auf das uk-
rainische Recht vorliegt, 

• das Angebot für Information zur Vertiefung erheb-
lich zu verbessern. 

Dass man ein Lehrbuch anders schreiben kann, haben 
Mitglieder dieser Fakultät gezeigt: Sie haben erstens die Vor-
gaben für „Lehrbücher“ dadurch durchbrochen, indem sie das 
„monographische Lehrbuch“ erfanden. Damit war es möglich, 
intensiv die relevante Literatur, also auch nicht aktuelle, zu 
berücksichtigen. Sie haben zweitens die enge Spezialisierung 
aufgegeben und den Satz „Verwaltungsrecht als konkretisier-
tes Verfassungsrecht“ zur Leitlinie der Darstellungen ge-
macht und europäisches Recht berücksichtigt. Ferner wurden 
die ausländischen Vorbilder für einige Erscheinungen des 
ukrainischen Verwaltungsrechts gezeigt und so das Verständ-

                                                           
1 Національна Академія Наук України, Інститут Держави 

і Права ім. В. М. Корецького, Адміністративне Право України, 
Підручник том І, Київ 2004, 583 ст., С. 135. 
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nis erleichtert. Schließlich ermöglicht das umfangreiche An-
gebot an Literaturangaben und Hinweisen auf die Rechtspre-
chung, sich weiter zu informieren und auch widerstreitende 
Auffassungen kennen zu lernen. 

Ein weiteres Thema ist die Kommentarliteratur. Hier 
werden die geschilderten Probleme wieder sichtbar: Die 
Rechtsrealität wird i.d.R. nicht beachtet, ich kenne da nur 
eine Ausnahme, der online StPO Kommentar von Justinian. 
Für die Ausbildung bedeutet das aber, dass dem Studenten 
keine Handreichung zur Verfügung steht, an diese Informati-
on zu gelangen. Ich möchte hier einen georgischen Juristen 
zitieren, der in Deutschland gearbeitet hatte: „Nachdem ich 
mich einige Zeit mit dem Recht hier in Georgien herumgequ-
ält hatte, wurde mir klar, dass ohne solche Kommentare, wie 
man sie in Deutschland hat, das Recht hier nie vernünftig 
weiterentwickelt werden kann“. 

 
IV. Der Lehrkörper 
Eine Veränderung der Ausbildung muss von den Do-

zenten und Professoren getragen werden. Daher muss auch 
der Lehrkörper verändert werden. 

Diese Juristen sind fachlich in der Lage, schnell neue 
Kenntnisse und Methoden aufzunehmen. Bei einem Teil wird 
aber die Sprachhürde ein großes Problem darstellen. Daher 
sind solche Zentren wie das Terminologiezentrum der Uni-
versität von entscheidender Bedeutung. Ferner müssen 
Sprachkurse angeboten werden und den Teilnehmern durch 
Entlastung im Beruf die notwendige Zeit gegeben werden. 

Ferner halte ich regelmäßige Forschungs- und Lern-
aufenthalte im Ausland für unerlässlich. Ich habe das in den 
80er Jahren an der Fakultät in München bei polnischen Juri-
sten beobachten können, ich habe das in Georgien oft erlebt: 
Diese Professoren und Dozenten sind diejenigen, die Refor-
men nicht nur fordern können sondern auch nachhaltig um-
setzen können. Wie hat sich Japan modernisiert vor 140 Jah-
ren? Scharenweise wurden Studenten und Professoren nach 
Deutschland und England geschickt.  

Hier ist der Staat gefordert und hier sind diejenigen 
gefragt, die als Freunde der Ukraine etwas Gutes tun wollen. 
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Eugenij Sokolov – 
wiss. Mitarbeiter am Institut  

für Deutsches und Internationales Parteienrecht  
und Parteienforschung (PRuF), 

 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
 

„Jurastudium – Wissen oder Handwerk?“ 
Vor- und Nachteile der deutschen juristischen 

Ausbildung 

 
Ich möchte zunächst und erneut meine Freude über 

das Gesamtvorhaben, dem wir uns alle hier versprochen ha-
ben, zum Ausdruck bringen. Insofern bedanke ich mich für 
die Einladung.  

Ich habe im September zum Thema „Rechtswissen-
schaft ist Entscheidungswissenschaft“ gesprochen und dabei 
den anwesenden Studenten und Kollegen unter anderem die 
Auslegungsmethoden erläutert. Prof. Mann hat dies gestern 
für unsere Runde hier getan, sodass ich mich nach vorheriger 
Absprache auf andere Aspekte der Methodik im weitesten 
Sinne beziehen werde.  

In einem ersten Schritt werde ich die Unerlässlichkeit 
der juristischen Methodik aus demokratietheoretischen 
Gründen beleuchten und diese dann in den Zusammenhang 
zum juristischen Studium einordnen. Anschließend spreche 
über die diesbezüglichen Anforderungen an das Studium mit 
Blick auf die spätere Praxis, um in einem letzten Schritt, nach 
dem Gleichgewicht zwischen Wissenschaftlichkeit und Pra-
xisorientiertheit des Jurastudiums zu fragen. 

 
I. Demokratietheoretische Betrachtung der juristi-

schen Methodik 
Ich beginne mit einem Zitat von Winfried Hassemer, 

ehemaliger Vizepräsident des BVerfG: „Ein vollständiges und 
eindeutiges Gesetz ist nicht mehr als ein Traum“. Müssen wir 
angesichts dieser Erkenntnis, nehmen wir sie mal für wahr, 



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

112 

 

gleich traurig werden? Das Zitat bedarf zunächst der Erörte-
rung: 

Hintergrund ist das verfassungsrechtlich bedingte 
Streben nach möglichst umfassender, also lückenloser, bis zur 
Absolutheit reichender Gesetzesbindung. Nun ist aber die 
Betrachtung: „Je strenger, je formaler die Methode, desto zu-
friedener die Verfassung“ offensichtlich unterkomplex. Sie 
befördert nämlich – staatstheoretisch betrachtet – den Geset-
zesstaat. Mit dem Prinzip von „checks and balances“ wäre es 
im Gesetzesstaat nahezu aus. Alleinige Entscheidungsinstanz 
bliebe der Gesetzgeber. Die Justiz, also die Judikative, wäre 
eine reine Übertragungsinstanz. Dies lässt sich mit dem Ge-
waltenteilungsprinzip kaum vereinbaren. Zudem wäre das 
Gesetz mangels Flexibilität unfähig, technischen und gesell-
schaftlichen Wandel zu berücksichtigen. Insofern sind offene 
und damit interpretationsbedürftige Gesetze demokratienot-
wendig. Entscheidungen, die Auswirkungen auf den Bürger 
haben, müssen ein Verfahren mit mehreren legitimierten In-
stanzen durchlaufen.  

Auf der Hand liegt aber auch die Betrachtung aus um-
gekehrter Perspektive: Obliegt die Interpretation der Gesetze 
allein der Freiheit der Richter und bietet das jeweilige Gesetz 
ausreichend Spielraum, so überlagert die Rechtsanwendung 
durch den Richter den ursprünglichen legislativen Akt. Letzt- 
und hauptentscheidende Instanz wird der Richter. Über-
zeichnet ergibt sich das Bild der Richterdikatatur.  

Was diese beiden Negativszenarien veranschaulichen, 
ist die Herausforderung, das Gesetzlichkeitsprinzip in Ein-
klang zu bringen mit der Forderungen nach sachgerechten 
einzelfallbezogenen Entscheidungen.  

In die Bresche springt die juristische Methodenlehre. 
Juristische Entscheidungen sind dazu verurteilt, nie objektiv 
richtig, also im Sinne einer mathematischen Herangehens-
weise beweisbar zu sein. Ein Teil der Entscheidung wird im-
mer eine Wertungsangelegenheit bleiben. Um diese Ent-
scheidungen dennoch, plausibel, möglichst objektivierbar und 
damit akzeptabel zu machen, bedarf es allgemeingültiger Re-
gelungen der Entscheidungsfindung. Das will juristische Me-
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thodik und das streben insbesondere die vier gezeigten Aus-
legungsmethoden an. Es geht also um „Regelanwendungsre-
geln.“  

Diese müssen insbesondere für Richter gelten. Die 
Entscheidungsbegründung  muss das Gesetz zum Gegenstand 
haben und die Anwendung allgemeingültiger Regelanwen-
dungsregeln (etwa zwecks Interpretation) erkennen lassen. 
Wie strikt die Einhaltung besagter Regeln sein muss oder sein 
kann, soll in diesem Rahmen nicht erörtert werden. 

II. Bedeutung der Methodik für die juristische Aus-
bildung 

1. Gesetz und Gesetzlichkeitsprinzip 
Wir haben gehört, dass die deutsche Juristenausbil-

dung auf die Falllösung ausgerichtet ist. Ähnlich dem Richter, 
soll der Student einen Sachverhalt, also einen Rechtsstreit 
einer sachgerechten Lösung zuführen, den Fall unter Anwen-
dung der entsprechenden Gesetze entscheiden. Ähnlich dem 
Richter und sogar noch darüber hinaus, muss der Student, 
will er das Studium meistern, die Entscheidungen plausibel 
machen, sie also am Gesetz festmachen. Das bedeutet, er hat 
das vorgefundene Gesetz zur bevorstehenden Entscheidung 
aufzubereiten.  

Das, meine Damen und Herren, ist meiner Ansicht 
nach die wohl wichtigste Denkleistung, die die Studierenden 
aus dem Studium mitnehmen. Zentral für den Juristen ist 
also nicht „das“ Gesetz, sondern das Gesetzlichkeitsprinzip, 
insofern macht es auch keinen Sinn Gesetze auswendig zu 
lernen. Wenn wir Studenten zum Jurastudium annehmen, 
gehen wir davon aus, dass sie lesen können. Es geht vielmehr 
um die Konkretisierung von Gesetzen, mithin um die Konk-
retisierungsfunktion des Juristen.  

 
2. Jura als Handwerk 
Von Juristen, die bereits in das Berufsleben eingestie-

gen sind, hört man Aussagen, wie die folgenden: „Im Studium 
wird einem nichts beigebracht, das man später braucht.“; oder 
eine modifizierte Formulierung: „Was man später braucht, 
lernt man nicht oder kaum im Studium“. Diese Aussagen ha-
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ben durchaus Wahrheitsgehalt. Denn wer lernt schon Bank- 
und Finanzrecht, Insolvenzrecht oder Pferderecht im Stu-
dium? Nun ist es aber so, dass die Studenten es trotzdem 
schaffen, sich in den unterschiedlichsten Rechtsgebieten zu-
rechtzufinden.  

Das bedeutet: das Studium lehrt den Studierenden 
nebst der Pflichtrechtsgebiete etwas viel grundlegenderes, 
nämlich das Handwerk, sich in jedes Recht – ob bekannt oder 
unbekannt – einarbeiten zu können und die dort vorgefunde-
nen Gesetze anwenden, auslegen (entscheidungsreif nach-
vollziehen) zu können.  

Als Zwischenergebnis bezogen auf die Frage meines 
Titels, lässt sich festhalten: Das Wissen des Jurastudenten 
kann sich nicht darauf beziehen, Gesetzestexte zu lernen. 
Studierende dürfen jederzeit auf Gesetze zugreifen und müs-
sen stets darunter subsumieren. Das heißt sie müssen das 
Handwerk der Anwendung der Gesetze beherrschen. Das ist 
die eine Seite der Medaille. 

3. Anwendungswissen 
Auf die andere hat Prof. Mann hingewiesen, als er die 

verschiedenen Formen universitärer Lehrveranstaltungen 
vorstellte. Ich erinnere an die Arbeitsgemeinschaft, die Übung 
und schließlich die Repetitorien. Diese Veranstaltungen sind 
allesamt darauf ausgerichtet, juristische Fälle zu lösen. Je 
nach Semester auf dem entsprechenden Niveau. Hier üben 
die Studierenden das Entscheiden, praktizieren also die Re-
gelanwendungsregeln. Ohne sich diese Kenntnisse als alltäg-
liches Instrumentarium anzugewöhnen, können die Zwi-
schenprüfung und später das erste Staatsexamen nicht be-
standen werden. Insofern dürfen wir festhalten, der Jurastu-
dent benötigt Anwendungswissen, das er sich mühsam aneig-
nen muss.  

a) Pflicht zur Struktur  
Was stellt dieses Anwendungswissen dar? Freilich, ei-

nerseits ist es der Kanon der vier Auslegungsmethoden. Hinzu 
kommen mindestens zwei weitere, die verfassungskonforme 
und die europarechtsfreundliche oder -konforme Auslegung. 
Das sind Mittel, den Inhalt der Gesetze zu interpretieren.  
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In der Klausur wird aber nur selten nach der Bedeu-
tung einer Norm gefragt, es gilt vielmehr, sich dieser zwecks 
Problemlösung zu bedienen. Die Einordnung einer Norm in 
die Gesamtlösung ist damit ebenso eine Frage der Methode. 
Hierzu verhelfen der Gutachtenstil und mit ihm über die Zeit 
hinweg ausgearbeitete Prüfungsschemata. Statt einen Essay 
oder Besinnungsaufsatz zu schreiben, sollen die Studieren-
den sich systematisch von Punkt zu Punkt, von Problem zu 
Problem durcharbeiten, um im Endeffekt zu einem Ergebnis 
zu kommen. Die unterschiedlichen Rechtsgebiete kennen 
unterschiedliche Strukturen. Die Prüfung einer strafrechtli-
chen Klausur sieht anders aus als die Prüfung der Rechtmä-
ßigkeit eines Verwaltungsaktes. Die Prüfung einer zivilrech-
tlichen Anspruchsgrundlage hat wenig mit einer Verfas-
sungsbeschwerde zu tun. Wie die jeweilige Prüfung systema-
tisch aufgebaut ist, muss gelernt werden. Es handelt sich da-
bei um nicht zu unterschätzende Mengen an Lernstoff.  

b) Juristisches Judiz als Form von Wissen 
Zu diesem verallgemeinerungsfähigen Stoff gehört et-

wa auch die Kenntnis darüber, wie Normen aufgebaut sind. 
Eine Ermächtigungs- oder Anspruchsgrundlage muss unter-
schieden werden können von einfachen Ge- und Verbotsnor-
men. Um kurz im öffentlichen Recht zu bleiben: Es muss er-
mittelt werden können, ob eine Norm subjektiv öffentlich-
rechtlichen Charakter hat, sie drittschützend ist oder nicht. 
Davon hängt ein Großteil der Prüfung etwaiger Klagearten ab. 
Entsprechende Theorien, hier die Schutznormtheorie, verhel-
fen zur Problemlösung. Diese und ähnliche Theorien müssen 
erlernt werden.  

Wir sehen also, das Jurastudium ist nicht nur Hand-
werk sondern auch Wissen, nämlich Anwendungswissen. Las-
sen Sie mich dazu noch eine Bemerkung machen: 

Wenn man ein Prüfungsschema vor sich hat und man 
weiß mittlerweile wie jeder der aufgelisteten Punkte zu prüfen 
ist, man kennt entsprechende Theorien und Meinungsstrei-
tigkeiten, so stellt sich doch die Frage danach, wie ausführlich 
man zu den einzelnen Punkten Stellung bezieht. Dies ist in 
der Lehre eine von den Studenten oft tatsächlich gestellte 
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Frage. Eine befriedigende Antwort lässt sich kaum geben. „Es 
kommt darauf an“ ist die Standardantwort. Das ist logisch, 
denn abhängig vom vorliegenden Sachverhalt, ist die Lösung 
unterschiedlich zu gewichten. Die Ausarbeitung eines ent-
sprechenden Judizes ist Übungssache und damit also auch 
Gegenstand sämtlicher Lehrveranstaltungen und im Endef-
fekt eine Frage des Anwendungswissens. Für die spätere Pra-
xis ist das eine der wichtigsten Eigenschaften des Juristen.  

Als Ergebnis steht damit fest. Das Jurastudium ist so-
wohl Wissen also auch Handwerk. 

III. Wissenschaftlichkeit und Praxisorientiertheit 
des Studiums  

Ich komme nun zum letzten Teil. 
1. Ordnung ist kein Selbstzweck 
Jurastudenten in Deutschland werden schon in den 

Einführungsveranstaltungen unter anderem durch Tutoren, 
also andere Studenten, darauf vorbereitet, sich an die Prü-
fungsschemata zu halten: „Wenn ihr die könnt, dann fallt ihr 
nicht durch“. Zu den ersten Dingen, die sowohl Professoren 
als auch wissenschaftliche Mitarbeiter tun, gehört das Aus-
händigen des Schemas für das jeweilige Fach. Die permanente 
Anwendung mit Blick auf die bevorstehende Klausur und 
irgendwann das Examen lassen die Methode der Klausurlö-
sung A und O des Studiums werden. Der Blick darüber hinaus 
befindet sich in Gefahr.  

Deshalb ist es für jeden Dozenten wichtig, das Prü-
fungsschema nicht als „nicht-hinterfragbares Nonplusultra“ 
zu präsentieren, sondern Sinn und Ursprung zu erklären. Prü-
fungsschemata haben keinen Selbstzweck. Sie lassen sich der 
Verfassung und dem Gesetz entnehmen, in ihnen spiegeln 
sich Verfassungsprinzipien wider. Sie ordnen und strukturie-
ren den Prüfungsaufbau.  

[Ich lehre nicht nur bei Jurastudenten, sondern auch bei 
Sozialwissenschaftlern. Während erstere gewarnt sind, Prü-
fungsschemata hinzunehmen, um Klausuren zu bestehen, hin-
terfragen die Sozialwissenschaftler unvoreingenommen die 
Notwendigkeit. Eine Studentin fragte einmal, ob sie Gutachten-
stil und Prüfungsschema nicht weglassen könnte, es störe sie so 
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bei der Darlegung ihrer Gedanken. Ich bin der festen Überzeu-
gung, man sollte die Frage nicht erst abwarten.] 

Das Prüfungsschema ist nicht lästiger Zwang, sondern 
dankbare Hilfestellung. Für die Falllösung müssen diverse 
Gesetze herangezogen und viele Einzelfragen beantwortet 
werden. Die vorgegebene Struktur dient der Selbstkontrolle, 
Wichtiges nicht zu vergessen. Der logische Aufbau verhilft, 
Wiederholungen zu vermeiden und damit für die Lösung auf 
dem vorherigen Schritt aufbauen zu können.  

Ich möchte das an einem Beispiel veranschaulichen 
und bleibe im öffentlichen Recht. Bei der Prüfung der Recht-
mäßigkeit eines Verwaltungsaktes, also einer konkret-
individuellen Maßnahme der Verwaltung, lautet der erste Prü-
fungspunkt „Ermächtigungsgrundlage“. Gefragt ist nach ei-
ner gesetzlichen Grundlage für das Handeln der Verwaltung. 
Die Studenten haben an dieser Stelle zunächst zu prüfen, ob 
für das Handeln der Verwaltung eine solche Ermächtigungs-
grundlage erforderlich war. Dieser Prüfungspunkt erscheint 
sinnfrei, wenn man nicht den dahinter stehenden verfas-
sungsrechtlich begründeten Begriff der Gesetzesmäßigkeit 
der Verwaltung erläutert bekommt und nicht weiß, was der 
Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes bedeutet. Das Erfor-
dernis, verwaltungsrechtliche Maßnahmen, die in Rechte der 
Bürger eingreifen, auf Gesetze stützen zu müssen, folgt aus dem 
Rechtsstaatsprinzip, das in Art. 20 Abs. 3 GG verankert ist:  

„Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ord-
nung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind 
an Gesetz und Recht gebunden.“ 

Die Herleitung des Grundsatzes vom Vorbehalt des 
Gesetzes bedarf eigentlich einer tiefgreifenden Analyse der 
Verfassung, damit etwa grundrechtlicher Vorschriften und 
anderer Prinzipien. Dies erspare ich Ihnen. Die hier gewählte 
vereinfachte Darstellung ist für die ersten Semester meist 
hinreichend, aber auch – und das möchte ich betonen – zwin-
gend.  

2. Grundkenntnisse und rechtliche Zusammenhänge 
als Lehrauftrag 

Es ist damit ernstzunehmende Aufgabe des Lehrper-
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sonals ein Gleichgewicht zu finden: zwischen ausreichend 
vereinfachter Darstellung dessen, was man für die Klausurlö-
sung beherrschen muss, also dem Ausklammern reinen Wis-
sens, auf der einen Seite und auf der anderen aber einer Dar-
stellung der zwingend erforderlichen Grundkenntnisse.  

Nur wenn letztere beherrscht werden, können Ge-
samtzusammenhänge erschlossen werden. Wenn man also die 
Frage darauf zuspitzt, ob das fallorientierte Studium zu einer 
„Entwissenschaftlichung“ des Studiums führt, so muss man 
zumindest vorsichtig eine dahingehende Gefahr attestieren.  

Zugleich darf man dabei aber nicht das Gesamtspekt-
rum des Lehrangebots außer Acht lassen. Prof. Mann hat das 
teilweise erwähnt. Die Studenten schreiben während des Stu-
diums ca. drei Hausarbeiten und eine Seminararbeit. In der 
Hausarbeit müssen die Studenten sich über mehrere Wochen 
hinweg mit einigen Problemen beschäftigen, für die es in den 
meisten Fällen keine eindeutige Lösung gibt. In den Semi-
nararbeiten sind sie gar frei, sich den Lehrstuhl und das 
Thema zu wählen, in dem sie forschen wollen. Wer sich für 
etwas begeistern kann, der wird fündig und kann sich „wis-
senschaftlich austoben“. Seminararbeiten haben oft nicht das 
Korsett des sonst verpflichtenden Prüfungsschemas.  

Und Begeisterung ist, so glaube ich, der springende 
Punkt. Das Studium kennt kaum noch Anwesenheitspflich-
ten. In der Gestaltung seines Studiums hat man große Frei-
heiten. Wenn fast 50% der Studenten fluchtartig den Hörsaal 
verlassen, weil ein Professor auch mal eine nicht klausurrele-
vante Mindermeinung darstellt, in der Vorlesung den roten 
Faden mal schleifen lässt, um spannende Exkurse einzubau-
en, und damit eben nicht direkte Klausurvorbereitung be-
treibt – nun dann soll es so sein. Die, die weggehen, bedienen 
sich der Arbeitsgemeinschaften. Die, die bleiben, schauen in 
diesem einen Fach über den Tellerrand hinaus und betreiben 
später eventuell Wissenschaft. An Doktoranden mangelt es ja 
in Deutschland bei Gott nicht. Und auch die, denen diese eine 
untypische Vorlesung nicht gefallen hat, lassen sich vielleicht 
in einem anderen Fach mitreißen.  
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IV. Schluss 
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Ein systema-

tisches, von Methodik geprägtes Studium ist unerlässlich für 
die spätere Praxis. Gleichzeitig ist aber nicht nur die Struktur 
des Studiums entscheidend, sondern die Motivation und 
Kompetenz der Dozenten, die eine hohe aber auch wunderba-
re Verantwortung trifft.  
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Смородинський Віктор Семенович – 
доцент кафедри теорії держави і права 

Національного юридичного університету  
імені Ярослава Мудрого 

кандидат юридичних наук, доцент 
 

Історичні джерела Європейської правничої 
освіти 

 
Існуючі проблеми 
Орієнтування української правничої освіти на євро-

пейські зразки і традиції (принаймні, саме на це вказують 
як положення нового Закону «Про вищу освіту», так і ого-
лошувані наміри керманичів реформ вищої правничої 
освіти) вимагає ретельних наукових досліджень історичних 
підвалин європейської (й західної у цілому) правничої нау-
ки та освіти. Втім, таких ґрунтовних досліджень на цей час 
нема — ані власних, українських, ані перекладених. Ці ко-
роткі нотатки мають стати певним дороговказом для дослі-
дників (істориків, теоретиків права, фахівців з європейсь-
кого права та ін.). 

Шляхи вирішення 
Вітчизняним правознавцям (передусім, історикам і 

теоретикам права) варто провести комплексне ретельне 
дослідження історичних витоків європейської правничої 
науки, освіти і професії, здійснивши наукову розвідку їх 
джерел, зокрема античного та середньовічного періодів 
європейської цивілізації. При цьому слід приділити увагу 
нижченаведеним питанням. 

Розвиток античної освіти, вимогою успішного здо-
буття якої традиційно були вимоги щодо знань підвалин 
держави та її законів, а також законів природних, характе-
ризується поступовою зміною міфологічних уявлень про 
право і суспільний устрій на суто раціоналістичні. Ці знан-
ня заклали фундамент усієї європейської традиції права. 
Античний період логічно завершився як виникненням пра-
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вничої науки – юриспруденції, завданням якої є опрацю-
вання правил узгодження суспільних і особистих інтересів, 
шляхів досягнення справедливості в суспільних відноси-
нах, так і виокремленням правничої освіти. 

Першими платними вчителями мудрості (більшою 
мірою – абстрактної, загально-філософської, меншою – 
прикладної, зокрема державно-правової) були софісти  
(V ст. до н.е.). Ці блискучі сперечальники і оратори вчили 
своїх учнів мистецтву пізнання політичних та юридичних 
явищ, еристиці (мистецтву спору), риториці (мистецтву 
промов). Як саркастично зазначав Сократ, «на мою думку, 
це благородна справа, якщо хтось здатен виховувати лю-
дей, як, наприклад, Горгій, Продік, Гіппій. Кожен із них, 
афінян, роз’їжджаючи містами, намовляє юнаків, які ма-
ють змогу безплатно спілкуватися з будь-яким зі своїх спів-
громадян, щоб покинули те товариство і стали їхніми уч-
нями, за що слід їм платити гроші та ще й відчувати вдяч-
ність». Водночас саме софісти вперше поділили закони на 
природні й установлені людьми, перші з яких є відобра-
женням абсолютної істини, вічними, а другі – відображен-
ням думки людини, випадковими. До речі, найвідоміші 
афіняни Платон та Аристотель відомі не лише як блискучі 
філософи, а й як засновники власних шкіл, в яких вчили й 
основним засадам співіснування в полісі («політиці»), при-
чому саме Платон у 388 р. до н.е. заснував першу академію, 
а Аристотель – ліцей. 

Водночас власне правничу науку створили римські 
правники класичного періоду (II-III ст.), і розпочалася вона 
з юридичної герменевтики (тлумачення джерел права). Від 
імені імператора Цезаря Августа тридцять вісім римських 
юристів отримали право офіційно тлумачити закони (дава-
ти відповідь від імені імператора). Ці відповіді поступово 
набрали обов’язкової сили, передусім для суддів. Найвідо-
мішими з цих 38 є Ульпіан, Гай, Папініпан, Модестин і Па-
вел. Імператор Валентиніан ІІІ у 426 р. спеціальним зако-
ном про цитування надав обов’язкової юридичної сили 
правовим позиціям саме цих п’яти правників. Їхні твори є 
частиною офіційного юридичного документа – Дигест Юс-



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

122 

 

тиніана. Римські правники на тисячоліття наперед визна-
чили засади загальної теорії права, галузей права, фактич-
но створили нову самостійну науку – юриспруденцію. 

Спочатку знання права у Давньому Римі було при-
вілеєм жерців. Але в 254 р. до н.е. Тиберій Корунканій – 
перший понтифік (верховний жрець) із плебеїв – оголосив, 
що буде пояснювати право кожному, хто цього бажатиме. 
Римський правник Помпоній писав, що Тиберій Корунка-
ній першим почав викладати право публічно. Першу при-
ватну правничу школу, де вчителі читали лекції, давали 
відповіді на питання і вели диспути з учнями, було органі-
зовано Сабіном у І ст. У IV-V ст. існувало вже декілька та-
ких шкіл із 4-річним терміном навчання (у Римі, Констан-
тинополі, Афінах, Александрії, Цезареї, Бейруті). Учні ви-
вчали твори відомих римських правників та їх офіційні 
збірки – передусім Інституції Гая, а також твори Папініана 
та Павла. У 533 р. імператор Юстиніан видав спеціальну 
конституцію (закон) про введення 5-річного курсу юридич-
ного навчання з обов’язковим вивченням його Інституцій, 
Дигест і Кодексу. 

Спадкоємицею римської юриспруденції та римської 
правничої освіти стала середньовічна Західна Європа, пе-
редусім завдяки глосаторам – школі італійських юристів 
ХІ-XІII ст. (Болонська школа права), що коментували і 
тлумачили римське право шляхом складання глос – нота-
ток на берегах текстів римських кодексів. Цей період зна-
менує відродження класичного римського права (рецеп-
цію). Засновником школи глосаторів був італійський юрист 
Ірнерій (1055-1130 рр.), який за глибокі юридичні пізнання 
був пізніше названий «світочем права». Представниками 
школи були такі відомі правознавці, як Булгар (улюблений 
учень Ірнерія), Мартін, Хуго та Якоб (відомі як «товариство 
чотирьох докторів»). Вони мали протилежні точки зору на 
правові проблеми, зокрема щодо тлумачення законів. Мар-
тін та його учні виступали за свободу тлумачення, вважаю-
чи, що справедливість вище букви закону. Булгар (як і Ір-
нерій) вважав таку справедливість фіктивною, віддаючи 
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перевагу букві закону, тлумаченню виключно законодав-
чим органом (ортодоксальний напрям школи глосаторів). 

У подальші періоди історії людської цивілізації кон-
тури і наповненість юридичної освіти та професії поступо-
во якісно змінювались, значно підвищились їх суспільний 
авторитет і популярність. Утім, незмінними залишились 
зв’язки і взаємообумовленість юридичної освіти, науки та 
професії. 
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Стефанчук Руслан Олексійович – 
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Національної академії прокуратури України 
доктор юридичних наук, професор 

член-кореспондент Національної академії  
правових наук України 

 

Проблеми стандартизації вищої юридичної 
освіти: український та закордонний досвід 

 
Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 

року встановлює основні правові, організаційні, фінансові 
засади функціонування системи вищої освіти, створює 
умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу 
з вищими навчальними закладами на принципах автономії 
вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та 
виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного 
людського капіталу для високотехнологічного та іннова-
ційного розвитку країни, самореалізації особистості, забез-
печення потреб суспільства, ринку праці та держави у ква-
ліфікованих фахівцях. Тобто він фактично покликаний 
сформатувати нову матрицю суспільних відносин на шля-
ху модернізації освітянської діяльності в Україні. 

Водночас цей законодавчий акт повинен дати нам 
відповідь на цілий ряд питань, які не були вирішені попе-
реднім законом. Мова йде, в першу чергу, про питання ста-
ндартизації вищої освіти та науки, а також вимірювання її 
якісного критерію. Особливо це є актуальним стосовно ви-
щої юридичної освіти. 

Сьогодні в умовах перебудови ринкової економіки 
сучасні соціально-педагогічні орієнтири у системі вищої 
юридичної освіти спрямовані на забезпечення потреб дер-
жави і суспільства у конкурентоспроможних спеціалістах 
найвищої кваліфікації, із нестандартним мисленням, гото-
вністю творчо застосовувати знання в різноманітних соці-
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альних ситуаціях, професійний рівень яких відповідав би 
світовим стандартам. 

Так, протягом останніх років вітчизняна юридична 
освіта виступає предметом публічної критики. Низька 
якість юридичної освіти пов’язується, насамперед, із над-
мірною кількістю юридичних вищих навчальних закладів, 
більшість із яких не здатні забезпечити належний рівень 
навчання. Їхні випускники не можуть нормально працев-
лаштуватися, а якщо й приступають до юридичної роботи 
на державній службі або в приватному секторі, не справ-
ляються з покладеними на них обов’язками внаслідок своєї 
некомпетентності. Для підтвердження зазначеного можна 
навести таку статистику: кількість вищих навчальних за-
кладів, що випускають правників, в Україні нині сягає 
майже 300, тоді як у Польщі їх налічується лише 25, у Ні-
меччині – 42, у Великій Британії – 97 і навіть у Сполучених 
Штатах Америки – менше 200. Зважаючи тільки на ці циф-
ри, вже можна поставити під сумнів доцільність наявної 
кількості юристів в Україні. За даними Міністерства освіти 
і науки України, перевипуск юристів в Україні становить 
400 %, а роботу за спеціальністю знаходить лише один із 12 
випускників юридичних факультетів1. 

Крім того, постає проблема якості професійних 
знань і навичок випускників усіх цих навчальних закладів, 
а також відповідності цих знань і навиків потребам прав-
ничої професії. Зрештою, питання фахової підготовки не-
минуче зводиться до проблеми формування освітніх стан-
дартів (навчальних планів, змісту навчальних дисциплін, 
методик викладання й оцінювання тощо) та контролю за їх 
дотриманням. 

Істотною ознакою, що відрізняє підходи до викла-
дання права в університетах Західної Європи від підходів, 
які застосовуються у вищих навчальних закладах України, 
є чітке практичне спрямування навчального процесу та 
чітко означена професійна орієнтація юридичної освіти. 

                                                           
1 Стан юридичної освіти та науки в Україні (результати 

досліджень) / ОБСЄ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.osce.org/uk/ukraine/108309?download=true. 
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Такий підхід обумовлений, насамперед, потребами ринку 
юридичних послуг та вимогами стосовно доступу до прав-
ничої професії.  

У даному відношенні заслуговує на увагу досвід за-
рубіжних країн у питанні стандартизації вищої юридичної 
освіти. Так, у Великій Британії всі питання, що стосуються 
вищої освіти, переважно належать до компетенції універ-
ситетів або самоврядних організацій. У цій країні не існує 
державної акредитації, водночас детально врегульованими 
є стандарти вищої юридичної освіти. Загальні збори 
Об’єднання адвокатів (Bar) та Об’єднання правників (Law 
Society) уповноважені визначати кваліфікаційні вимоги 
щодо доступу до професії. Саме ці організації визначають 
стандарти юридичної освіти. На постійній основі функції 
регулювання юридичної освіти здійснюють Рада стандартів 
Об’єднання адвокатів (Bar Standards Board) та Регулятор-
ний орган Об’єднання правників (Solicitors Regulation Au-
thority). Ці два органи спільно відповідають за «визнання» 
(акредитацію) правничих факультетів, які видають «дип-
лом правника, достатній для здобуття кваліфікації». Лише 
випускники цих факультетів можуть надалі претендувати 
на здобуття професії адвоката. Навчальні плани у Велико-
британії повністю формуються відповідними правничими 
факультетами. Єдиними критеріями є вимоги до «диплома 
правника, достатнього для здобуття кваліфікації». Якщо 
правничий факультет має намір бути визнаним Радою ста-
ндартів Об’єднання адвокатів, він повинен подбати про на-
явність обов’язкових дисциплін, а також про обсяг знань і 
навичок, які студенти здобувають для складання фахових 
іспитів. 

У Франції регулювання стандартів юридичної осві-
ти відсутнє. Застосовується принцип автономії університе-
тів. Вищі навчальні заклади самостійно визначають на-
прямки спеціалізації студентів, самостійно впроваджують 
вивчення нових дисциплін і здебільшого самостійно забез-
печують фінансування навчального процесу. Фактично їх 
акредитує ринок навчальних послуг.  

Регулювання вищої освіти у Німеччині закріплю-
ється на рівні федерації, федеральних земель і вищих на-
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вчальних закладів. Вищі навчальні заклади самі складають 
свої навчальні плани. Орієнтиром слугують відповідне за-
конодавство федеральних земель про юридичну освіту, 
усталена факультетська практика, думка керівників ка-
федр на факультеті та попит на певний вид знань у конк-
ретній царині права.  

У Німеччині стандартом закінченої вищої юридич-
ної освіти є концепція «єдиного» або «повного» юриста і 
спроможність на основі цієї освіти обіймати посаду судді, 
прокурора, нотаріуса, адвоката. Основи цієї концепції за-
кріплено в Німецькому законі про суддів. Саме в ньому 
закладено загальні вимоги до знань і навичок студента, 
яких від нього вимагатимуть під час навчання в універси-
теті, а також вимоги щодо складання першого юридичного 
державного іспиту (як правило, після чотирьох років на-
вчання) та другого юридичного державного іспиту (після 
проходження підготовчої служби). У свою чергу універси-
тети складають навчальні плани юридичних факультетів, 
виходячи з названих вимог і на основі положень та законів 
земель про юридичну освіту. Таким чином, передумовами 
доступу в Німеччині до юридичної професії є: 1) закінчене 
навчання в університеті та успішне складання першого 
юридичного державного іспиту; 2) проходження підготов-
чої служби; 3) успішне складання другого юридичного дер-
жавного іспиту. Особи, які закінчили навчання в універси-
теті й успішно склали перший юридичний державний іс-
пит, здобувають академічний титул «магістр-юрист», однак 
не можуть обіймати посад судді, прокурора, адвоката, но-
таріуса. Крім того, їхній статус і кар’єрні можливості в ор-
ганах публічного управління вищого рівня будуть обмеже-
ні. Отже, диплом університету не можна вважати докумен-
том, який забезпечує доступ до будь-якої правничої профе-
сії в Німеччині. З іншого боку, для доступу до правничої 
професії достатньо лише здобути рівень юридичної освіти, 
який надає право обіймати, наприклад, посаду судді, і не 
потрібно для цього складати додаткові кваліфікаційні іс-
пити.  

У Німеччині акредитують окремі бакалаврські та 
магістерські навчальні програми, а не самі вищі навчальні 
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заклади, що слугує забезпеченню якості й ефективності 
викладання певної дисципліни. Акредитацію здійснюють 
різноманітні недержавні агенції із забезпечення якості 
викладання та акредитації, які, в свою чергу, повинні бути 
акредитовані Німецькою акредитаційною радою. Крім то-
го, в цій країні діє значна кількість агенцій, головне за-
вдання яких полягає у тому, щоб, співпрацюючи із вищими 
навчальними закладами, забезпечити якість викладання 
відповідного фаху (AKAST – Агенція із забезпечення якості 
й акредитації канонічних навчальних закладів, ACQUIN – 
Інститут з акредитації, сертифікації та забезпечення якос-
ті, AHPGS – Агенція з акредитації навчальних заходів у 
галузі охорони здоров’я та соціальній сфері тощо). 

У Польщі стандарти вищої освіти (перелік навчаль-
них дисциплін, їхній короткий зміст та відповідна кількість 
навчальних годин для кожної дисципліни) закріплюються в 
актах Міністерства науки і вищої освіти, але вищі навча-
льні заклади мають право формувати та затверджувати 
власні навчальні плани і програми з урахуванням прийня-
тих стандартів освіти. Для всіх спеціальностей акредита-
цію здійснює Державна акредитаційна комісія, в якій фун-
кціонує секція навчальних напрямів у галузі суспільних 
наук і права. У Польщі професійні об’єднання правників на 
процес акредитації не впливають1. 

Як бачимо, встановлювати стандарти якості вищої 
юридичної освіти можуть як держава, так й інші суб’єкти – 
професійні об’єднання юристів, об’єднання юридичних на-
вчальних закладів, незалежні інститути, спеціально ство-
рені для підтримки якості освіти. Причому на юридичні 
навчальні заклади можуть одночасно поширюватися стан-
дарти, прийняті різними структурами.  

Стандарти можуть стосуватися різних аспектів 
освітнього процесу – змісту навчальних програм, методів 
викладання, способів оцінки навчальних досягнень студен-
тів, викладацького складу тощо. 

                                                           
1 Юридическое образование: поиск новых стандартов ка-

чества. Материалы исследования. – М.: Институт «Право-
общественных интересов» (PILnet), 2013. – 416 с. 
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При порівнянні стандартів якості юридичної освіти, 
які використовуються в різних країнах, привертає до себе 
увагу різна ступінь їх деталізації. Цікавим є досвід із цього 
питання Аргентини, де для оцінки університетів та їх осві-
тніх програм використовується незначна кількість станда-
ртів, сформульованих у загальних рисах. Акредитаційний 
орган, здійснюючи оцінку навчальних закладів і освітніх 
програм, інтерпретує дані стандарти для кожного універ-
ситету в процесі діалогу з його представниками. Таким чи-
ном, для кожного навчального закладу формуються індиві-
дуальні стандарти якості. У той же час, наприклад, у Вели-
кій Британії стандарти є достатньо деталізованими. 

Стандарти якості вищої юридичної освіти відрізня-
ються також за мірою їх обов’язковості. Так, у Німеччині 
окремі вимоги до змісту програм вищої юридичної освіти 
закріплені федеральним законодавством і, відповідно, є 
обов’язковими для виконання. У Великій Британії станда-
рти якості програм вищої юридичної освіти, прийняті про-
фесійними юридичними організаціями, не є обов’язковими. 
Однак дипломи університетів, які відповідають цим стан-
дартам, дають право випускникам на доступ до певних ви-
дів юридичної практики1.  

З огляду на зазначене, на сьогодні існує потреба у 
підготовці спеціаліста у сфері юриспруденції як високок-
валіфікованого фахівця, який володіє системними глибин-
ними знаннями в галузі юриспруденції, достатніми нави-
ками практичної підготовки та може самостійно вирішува-
ти покладені на нього завдання. Прийшов час готувати 
юристів, а не випускників з юридичними дипломами. У 
даному відношенні особливого значення набуває стандар-
тизація випуску з юридичних факультетів. 

Згадані проблеми можна вирішити, в першу чергу, 
запропонувавши суспільству державний стандарт освіти у 
цій галузі, при формуванні якого, на нашу думку, надзви-

                                                           
1 The New Law School: reexamining goals, organization and 

methods for a changing world / Public Interest Law Institute. – Kra-
kow, 2010. – P. 120. 
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чайно важливим повинно стати дотримання низки основних 
принципів: 

1. Чітко визначити каталог необхідних дисциплін. 
Це пов’язано, в першу чергу, із необхідністю перегляду 
навчальних планів вищих навчальних закладів. Адже в 
радянський період юристам читали 13 основних юридич-
них дисциплін, на сьогодні ж середня кількість таких дис-
циплін на юридичних факультетах складає 60-70. Це не є 
нормальним, адже призводить до подрібнення великих си-
стемних курсів, дублювань та паралелізму при вивченні 
тих чи інших тем, введення низки вузьких, затеоретизова-
них і непотрібних спецкурсів. Крім цього, вбачаємо за не-
обхідне впровадити низку курсів із порівняльного та євро-
пейського права для уніфікації рівня знань із провідними 
європейськими навчальними закладами. 

2. Здійснити професіоналізацію загальногуманітар-
них дисциплін або, як говорять окремі науковці, «юридиза-
цію юридичної освіти»1. Адже вища школа повинна із осо-
бистості формувати особистість-фахівця. Саме тому в нау-
кових публікаціях РФ, України, Білорусії, Казахстану та 
інших держав порушується серйозне питання про доціль-
ність формування у студента необхідних знань із загальноо-
світніх дисциплін, які повинні розкриватись або під час чи-
тання спеціалізованих юридичних дисциплін (наприклад, 
загальні економічні знання можна поглиблювати через курси 
цивільного, фінансового, банківського права, історичні – че-
рез історію держави та права тощо), або через впровадження 
юридично спрямованих загальноосвітніх курсів (наприклад, 
«Філософія права», «Соціологія права», «Етика права» тощо). 

3. Перейшовши за новим законом на дворівневу 
освіту (не беручи до уваги PhD), де основними є два освіт-
ньо-кваліфікаційних рівні «бакалавр» та «магістр», ми по-
винні дати собі відповідь на два питання: куди діти «армію 
спеціалістів», які здобули якісну освіту в радянський пері-
од, та хто такий бакалавр? Адже сьогодні в законодавстві 

                                                           
1 Топорнин Б. Н. Правовая реформа и развитие высшего 

юридического образования в России / Б. Н. Топорнин // Государст-
во и право. – 1996. – № 7. – С. 43.  
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України не встановлено чіткого правового статусу цього 
освітньо-кваліфікаційного рівня, не визначено чіткого пе-
реліку посад та робіт, які можуть обіймати особи з даним 
кваліфікаційним рівнем. І оскільки на сьогодні бакалавр 
все ще розглядається як «недоспеціаліст», тому разом зі 
стандартом нам слід запропонувати зміни до Державного 
класифікатора професій, у яких необхідно відобразити, що 
бакалавр є повноцінним фахівцем у сфері права і може 
обіймати переважну більшість юридичних посад.  

4. Питання якості освіти також безпосередньо 
пов’язане з питаннями методики навчання. Тут можна ви-
ділити, зокрема, наступні проблеми: 

1) слід забезпечувати спадковість знань при побудо-
ві курсів. Зокрема, не можна нехтувати фундаментальни-
ми теоретичними знаннями, які повинні читатись як 
обов’язкові, а не як факультативні. На їх основі повинно 
відбуватись вивчення базових загальних курсів конститу-
ційного, цивільного, адміністративного і кримінального 
права, причому починаючи вже з другого семестру. Адже 
складається парадоксальна ситуація, коли, як зазначав 
академік В.І. Андрейцев, студент юридичного факультету 
не відчуває професійного навантаження на першому курсі. 
І лише після цього необхідно запроваджувати викладання 
спеціальних предметів, які ґрунтуються на засадах загаль-
них дисциплін (земельне, екологічне, аграрне, сімейне пра-
во, процесуальні галузі права тощо); 

2) слід змінити підхід до викладання юридичних ди-
сциплін. Адже сьогодні можна спостерігати таку картину, 
коли вищі навчальні заклади, викладаючи ті чи інші дис-
ципліни, намагаються йти шляхом «спрощенства», перет-
ворюючи підручники у фактичні коментарі зібраного за-
конодавства. Правий був професор Є.О. Суханов, який 
стверджував, що слід почати викладати у вищих навчаль-
них закладах «правоведение», а не «законоведение»1; 

                                                           
1 Сборник учебно-методических материалов по граждан-

скому праву / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство БЕК, 2001. — С. 11. 
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3) слід звернути увагу на рівень навчально-
методичних матеріалів, підручників, посібників. Адже в 
Україні, попри значний розвиток видавничої справи, дово-
лі невисоким є коефіцієнт хороших підручників. Пошире-
ною стала практика простого переписування або перекла-
ду. Як влучно відмітив Б.Н. Топорнін, «підручників стало 
більше, ніж викладачів з предмету». Книжкову продукцію 
заполонили книги типу «до екзамену за одну ніч». З огляду 
на зазначене, є пропозиція запровадити конкурсний відбір 
на друк підручників. Іншою проблемою є відсутність фун-
даментальних наукових розробок, у т.ч. системних моног-
рафій. Дисертації стають все більше «прикладними», «неа-
вторськими»; 

4) слід забезпечити зв’язок науки з практикою. Вод-
ночас потрібно зауважити, що, як правильно зазначає ака-
демік В.Я.Тацій, формування юридичної освіти на сьогодні 
здійснюється «від практики», що могло б бути допустимим 
для стабільного правового суспільства з постійними про-
фесійними традиціями та стабільним соціальним поряд-
ком. Для суспільства та держави, що знаходяться на стадії 
реформування, такий підхід явно не виправдовує себе та 
призводить до перепрагматизації1. Лише вирішивши про-
блему якісного співвідношення теорії та практики в навчаль-
ному процесі та зорієнтувавши освіту на прикладний харак-
тер її застосування, ми зможемо випускати із вищих навча-
льних закладів спеціалістів, які, окрім фундаментальних 
знань, будуть володіти відповідними навичками та уміннями; 

5) окрему увагу слід звернути і на осіб, покликаних 
викладати в юридичних ВНЗ. Погоджуємось із позицією 
М.М. Марченка, що подекуди місце лекторів-професорів 
зайняли лектори-асистенти чи аспіранти2.  

                                                           
1 Образование в Украине нуждается в немедленной ре-

форме // Куда пойти учиться: Твой справочник учебных заведе-
ний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gotostudy.com.ua/news/862.html  

2 Марченко М. Н. Юридическое образование в современ-
ной России: состояние и перспективы развития // Правоведение. – 
1999. – № 3.  
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Отже, система юридичної освіти в Україні потребує 
ґрунтовних реформ, у першу чергу, в розрізі прийняття 
єдиного державного стандарту освіти та забезпечення ме-
ханізму контролю за його дотриманням. При цьому вирі-
шення даного питання повинно бути покладене не лише на 
Міністерство освіти і науки України, а й, в першу чергу, на 
Національну академію правових наук України, вищі на-
вчальні заклади, неурядові громадські організації та окре-
мих фахівців. 
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Існуючі проблеми 
З огляду на необхідність імплементації правових ак-

тів ЄС в Україні нашій юридичній освіті як ніколи потрібен 
доступ до інформації про іноземне право. У цьому зв’язку 
хочеться процитувати відомого німецького теоретика пра-
ва Бернда Рютерса: «разом з європеїзацією національних 
систем права та глобалізацією економічних відносин у ба-
гатьох галузях юридичної практики постають нові пробле-
ми, пов’язані з іноземними мовами» [1, с. 107]. 

Недостатня кількість і якість викладання правни-
чих іноземних мов на українських юридичних факультетах 
є продовженням радянських традицій, колись спрямованих 
на недопущення діалогу із закордоном. Так, паралельний 
розвиток європейського та вітчизняного правознавства 
фактично був перерваний ще у 1918 році. Звернімо лиш 
увагу на біографії та праці переважної більшості правозна-
вців початку 20 століття, які працювали у Київському, 
Львівському та Харківському університетах (напр., 
К.О. Неволіна, Ю.С. Гамбарова, Є.В. Спекторського,  
Б.О. Кістяківського та десятків інших), – усі вони принай-
мні навчалися або викладали у європейських університе-
тах і володіли принаймні однією іноземною мовою на най-
вищому рівні, що, зокрема, засвідчують їхні численні по-
силання на іноземні джерела. Саме такі багатомовні право-
знавці були кваліфікованими посередниками між вітчиз-
няною та іноземними правовими культурами.  
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Слід зауважити, що в сучасній Європі володіння 
юристів іноземними мовами та юридичний переклад розг-
лядають як одну з передумов ефективного функціонуван-
ня демократії і справедливого судочинства [2]. Так, зокре-
ма, у Німеччині, Польщі, Італії та в інших країнах-членах 
ЄС присяжних судових перекладачів у їхньому статусі 
прирівнюють до експертів (нім. Übersetzer als Gutachter), 
яких суд залучає для компетентного вирішення відповід-
них спорів. А у відділі перекладів Європейського суду пе-
рекладачами працюють лише кваліфіковані юристи, в ін-
ших органах ЄС усі переклади перевіряють спеціалісти з 
права та лінгвістики (нім. Rechts- und 
Sprachsachverständige) [3, с. 8-18], адже правові норми є 
складовими суворої ієрархічної системи і відповідні понят-
тєві зв’язки необхідно точно та системно передати у перек-
ладі. А специфічною проблемою офіційного юридичного 
перекладу є те, що тексти перекладу після відповідних 
процедур набуття чинності самі стають чинним правом. 
Відтак, наприклад, для того, щоб виправити певні помилки 
або неточності в перекладі, оприлюдненому в офіційному 
друкованому органі відповідної інституції, необхідно знову 
задіяти весь механізм законодавчого процесу (див., напр., 
дискусію про наслідки хибного перекладу деяких термінів 
Лісабонського договору польською мовою).  

Окрім цього, не варто залишати поза увагою те, що 
законодавчі акти та міжнародні угоди – це лише одна зі 
складових правових систем, адже їхнє розуміння та офі-
ційне тлумачення залежать і від правознавчої думки. Тож, 
з огляду на закріплені законодавчо євроінтеграційні праг-
нення України постає питання: хто буде перекладати та-
кож і коментарі та підручники з європейського права – пе-
рекладачі з філологічною чи з юридичною освітою?  

На жаль, серед переліку спеціальностей, акредито-
ваних МОН, ще немає спеціальності «Юридичний перекла-
дач», а підготовку перекладачів для цієї галузі здійснюють 
лише поодинокі ВНЗ (див., напр., відділення перекладу при 
Академії адвокатури (див. http://aau.edu.ua/ua/translation/)). 
Тому в переважній більшості випадків цю роботу викону-
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ють перекладачі, котрі не обізнані з особливостями юриди-
чної теорії і практики порівнюваних правових систем, не 
володіють спеціальною термінологією та методами юриди-
чного перекладу.  

Шляхи вирішення 
З огляду на численні правові проблеми, спричинювані 

непрофесійним юридичним перекладом, сучасній Україні 
конче необхідно створити єдиний державний орган із впоря-
дкування юридичної термінології та юридичного перекладу 
(напр., State Language Center при Міністерстві юстиції Лат-
вії [4]), адже йдеться про стратегічне і політичне питання. 
Так, лише сама адаптація українського права до communi-
ty acquis – Спільного правового доробку держав-членів ЄС 

(див. ст. 1, п. 2 d Угоди про асоціацію «Україна – ЄС») спри-
чинить лавину перекладів, а відтак – масу проблем внаслі-
док користування ними. На часі й створення солідної нау-
кової бази юридичного перекладу, виконання якого потре-
бує системної методологічної і методичної бази та підгото-
вленого кадрового потенціалу. 

Безперервність змін на різних рівнях та в різних га-
лузях права вимагає від сучасної юридичної освіти готува-
ти фахівців подвійної кваліфікації, а саме – «юристів-
експертів з юридичного перекладу» (скор. юридичних 

перекладачів), котрі повинні знатися направовій теорії і 
практиці відповідних іноземних країн, володіти правничи-
ми мовами оригіналу та перекладу, методами юридичного 
перекладу, нести юридичну відповідальність за свідоме 
нехтування та/або недотримання своїх професійних і про-
цедурних обов’язків та дотримуватися етики юридичного 
перекладача (неупередженості та високого ступеня мора-
льної відповідальності за здійснюване міжкультурне пра-
вове посередництво). 

Одним із найважливіших кроків на шляху підви-
щення якості професійного юридичного перекладу повин-
на стати розробка відповідних стандартів та законодавчої 
бази для цього виду діяльності, зокрема пропонується: 

1) ухвалити спеціальний стандарт із виконання пе-
рекладів для юридичних потреб; при цьому варто врахува-



Zentrum des deutschen Rechts                                        

Deutsch-ukrainischer rechtswissenschaftlicher Dialog 

137 

 

ти німецькі та загальноєвропейські напрацювання, зокре-
ма загальні стандарти DIN 2345 та EN 15038, а також спеці-
альний стандарт, ухвалений Федеральною спілкою усних 
та письмових перекладачів, Правила та інструкції з вико-
нання перекладу документації (нім. Richtlinien und Hinwei-
se für die Anfertigung von Urkundenübersetzungen); 

2) розробити і запровадити в Україні систему підго-
товки та підвищення кваліфікації юридичних переклада-
чів, інтегровану в систему юридичної освіти; 

3) запровадити європейську практику атестування 
перекладачів у галузі права та загальну присягу перекла-
дача, завдяки чому виконавча та судова гілки влади змо-
жуть забезпечити себе штатом кваліфікованих і відповіда-
льних фахівців;  

4) присяжних судових перекладачів вважати експе-
ртами, як це прийнято у ФРН, Польщі, Італії та інших кра-
їнах ЄС; 

5) створити єдиний державний орган із впорядку-
вання юридичної термінології та юридичного перекладу за 
аналогією до Державної мовної служби (State Language 
Center) при Міністерстві юстиції Латвії. 

 
Список використаних джерел: 

1. Rüthers B., Rechtstheorie: Begriff, Geltung, Anwendung / 
B. Rüthers, Chr. Fischer.– 5. überarb. Aufl. – München: C.H. Beck, 2010. 
– 640 S. 

2. Christensen R. Mehrsprachigkeit oder das eine Recht in 
vielen Sprachen / R. Christensen, F. Müller // Rechtssprache Europas: 
Reflexion der Praxis von Sprache und Mehrsprachigkeit im suprana-
tionalen Recht / Hrsg. Müller, F. / Burr, I. – Berlin, (Schriften zur 
Rechtstheorie, Heft 224), 2004. – S. 9–21. 

3. Шаблій О. Німецько-український юридичний перек-
лад: методи, проблеми, перспективи: монографія / О.Шаблій. – 
Ніжин: Видавець П. П. Лисенко М. М., 2012. – 320 с. 

4. State Language Center 
https://www.tm.gov.lv/en/ministry/structure 
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Шишкін Віктор Іванович –  
кандидат юридичних наук, доцент, 

суддя Конституційного Суду України  
 

Конституційне право в юридичній освіті 

 
1. Демократичний потенціал правової системи будь-

якої країни значною мірою залежить від якості конститу-
ційно-правового регулювання суспільних відносин. Однак 
щоб належно здійснити таке регулювання, необхідно якіс-
но підготувати тих представників суспільства, які будуть 
теоретично і практично займатися цим. Недооцінка конце-
птуальності конституційно-творчої складової у процесі 
надання юридичної освіти у роки незалежності Українсь-
кої держави також відбилася у проблемах, які спіткали 
Україну в останні роки.  

Професійна підготовка значної частини носіїв дер-
жавної влади надається в цілому через набуття юридичної 
освіти як сукупності галузевих дисциплін, а світоглядне 
налаштування здійснюється безпосередньо через опану-
вання глибокості цільового призначення та змісту консти-
туційного права як науки. Такого цільового підходу мають 
дотримуватися викладачі будь-яких правових дисциплін у 
процесі підготовки майбутніх юристів. 

Сучасна конструкція викладання курсу з конститу-
ційного права, якщо проаналізувати зміст підручників з 
цієї навчальної дисципліни, відображає структуру Консти-
туції України, навіть співпадають текстуальні обсяги її ро-
зділів з обсягом навчальних годин. У цьому проглядається 
формалістичний підхід, оскільки підвищена увага до дета-
лізованих у Конституції повноважень органів влади зда-
ється методологічно зайвою, тому що з ними студенти мо-
жуть ознайомитись і самостійно.    

Потрібною є переорієнтація напрямів викладання 
навчальної дисципліни «Конституційне право» за пріори-
тетом світоглядних тем з акцентуванням особливої уваги 
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на основах конституційного ладу України, правовому ста-
тусі людини і громадянина, основах самоврядної організа-
ції і діяльності членів суспільства, оскільки саме ці напря-
ми модерного конституціоналізму, який ґрунтується на 
світовому досвіді і його європейській складовій, пов’язані з 
формуванням сучасного правового мислення, світогляду 
майбутнього юриста, політика, для якого ідея прав і свобод 
людини, становлення демократичної і правової держави 
має бути домінуючою в його завтрашній практичній діяль-
ності. 

2. До особливого завдання конституційного права 
України як навчальної дисципліни належить розкриття: 
основ конституційного ладу; конституційно-правового за-
кріплення суверенітету українського народу в його багато-
віковій боротьбі із зовнішньою агресією за право мати вла-
сне державне утворення; політичного плюралізму; народо-
владдя; конституційної відповідальності. У цьому аспекті 
актуальним питанням науки конституційного права є про-
блема розкриття, визначення і становлення основ консти-
туційного ладу України (Розділ 1 «Загальні засади» Кон-
ституції України) та його захисту, оскільки в них закріп-
люються дороговказові цінності, на які має орієнтується 
суспільство і носії державної влади. В них визначено прин-
ципи, які, виконуючи провідну роль для всього державно-
правового регулювання, є основоположними для станов-
лення суспільства і державного механізму, а також для 
конституційного права як галузі правової науки.  

За нормами, які встановлюють основи конституцій-
ного ладу і мають фундаментальний характер, необхідно 
визнати особливу юридичну силу і юридичне верховенство 
по відношенню до інших положень Конституції і актів 
державної влади. Вони мають прогностичну, програмно-
цільову функцію і відображають не лише реалії сьогоден-
ня, а й перспективи майбутнього. Конституція, як головний 
документ-програма, показує напрямки суспільного й дер-
жавного розвитку, що має значення для побудови Україн-
ської держави саме на таких засадах. Конституційний Суд 
України, розглядаючи конкретні справи, зокрема й спори 
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щодо компетенції владних органів, виходить насамперед із 
доктринальних основ конституційного ладу.  

3. Одним із завдань науки конституційного права є 
розкриття інституту народовладдя, під яким розуміється 
роль народу як носія суверенітету, єдиного джерела дер-
жавної влади і безпосереднього учасника управління дер-
жавними справами і самоврядної діяльності. У лекційному 
курсі необхідно розкривати філософсько-світоглядні, істо-
ричні, нормативно-правові основи організації та функціо-
нування безпосереднього народовладдя в Україні, гарантії 
народного представництва і прямої демократії на самовря-
дному рівні, акцентуючи увагу на необхідності значного 
реформування законодавства про референдум, виборчу 
систему, механізмах прямого прийняття рішення народом. 
Регулювання останнього у нас взагалі відсутнє. 

Ґрунтовного аналізу потребують норми Конституції, 
які стосуються формування дієздатних структур громадян-
ського суспільства, що є важливим складником теорії та 
практики конституціоналізму. Конституція скеровує взає-
модію держави з основними інститутами громадянського 
суспільства, як то: власність, політичні партії, права і сво-
боди людини і громадянина, сім’я, громадські й релігійні 
організації, засоби масової інформації. Устрій суспільства 
має базуватися на саморегулюванні, але у цьому варто слі-
дувати концепту, що засадничі конституційні регламенти 
спрямовані на становлення в Україні дієвих структур гро-
мадянського суспільства і мають забезпечувати оптимальні 
умови їх взаємовідносин з офіційною владою, закріплюючи 
обов’язок соціальної, демократичної, правової держави, 
служити інтересам людини. Приписи Конституції варто 
розглядати як перешкоду безпідставному втручанню дер-
жавної влади у життя людини, розвиток демократичних 
засад самоврядування, законне приватне й асоціативне 
життя суспільства.  

Під кутом економічної, ідеологічної і політичної ба-
гатоманітності як принципу конституційного ладу України 
необхідно аналізувати гарантії вільної участі громадян у 
політичному процесі, саморозвитку громадянського суспі-
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льства, вільної організації його інститутів, ролі політичних 
партій, інших громадських утворень у процесі становлення 
демократії і самоврядування.  

4. У загальних засадах визначено висхідні принципи 
організації та функціонування державної влади, що має 
значення для ефективності її роботи. До них належать: 
поділ влади за інституційно-функціональним призначен-
ням, самостійність її гілок, отримання й противага між ни-
ми, республіканська форма правління. Ці конституційні 
основи знайшли концептуальні втілення в усіх варіантах 
проектів Конституції в період її розробки і підготовки у 
першій половині 90-х років минулого століття, а потім в 
Основному Законі України, прийнятому в 1996 році. Зазна-
чене є необхідністю для розкриття принципів поділу влади, 
співвідношення компетенції парламенту, президента і ор-
ганів виконавчої влади, форм і методів взаємодії владних 
структур, проблем і труднощів, що виникають у сфері вза-
ємовідносин, але знову під кутом засадничих положень 
конституційного ладу. 

5. Найважливішим освітянським напрямом є аналіз 
концепції прав людини в Україні, що набуває все більшого 
значення як у внутрішньополітичному, так і зовнішньопо-
літичному аспектах. У контексті конституційно-правової 
реформи права людини залишаються визначальною скла-
довою конституційного виразу уявлення щодо модерної 
української правової держави і конституційним критерієм 
гуманістичного виміру політичної влади у державі. Якщо 
права людини не є головною метою влади, то в такому су-
спільстві немає демократії. На цьому погляді має бути 
сфокусовано увагу під час викладання курсу конституцій-
ного права, що потребує і відповідного методологічного 
переформатування змісту освітніх дисциплін, переосмис-
лення сутності, природи і призначення державно-правової 
організації суспільства, правових форм діяльності держа-
ви, обумовлених системою прав людини та логікою необ-
хідності їх забезпечення і охорони. 

Розкриття конституційних положень стосовно прав 
і свобод людини має відбуватися в контексті: Конвенції про 
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захист прав і свобод людини; обов’язків держав-учасниць, 
зокрема механізмів, які Україна створила або має створити 
для реалізації взятих зобов’язань; інтерпретаційних поло-
жень норм Конвенції в рішеннях Європейського суду з 
прав людини. Однак при цьому необхідно знайти зв’язок 
між правами і обов’язками людини, які в Конституції не 
лише визначені безпосередньо (податки, захист Батьків-
щини, охорона екології), а й кореспондуючи випливають із 
прав. Наприклад, таке право, як невиконання явно злочин-
них наказів чи розпоряджень (стаття 60 Конституції Укра-
їни), обумовлює зобов’язання їх не виконувати.  

У загальному аналізі конституційних прав і свобод 
необхідно позбавитися стереотипів радянської класифіка-
ції та осмислити інші підходи до їх градації, оскільки є 
природні права, дотримання, реалізація і захист яких є бе-
зумовними, та набуті права і свободи, дотримання яких 
обумовлено ситуативним станом суспільних відносин, тому 
реалізацію їх може бути розтягнено у часі або відтерміно-
вано за певних обставин (війна, дефолт, катастрофи).     

6. Окремої уваги потребує інститут захисту Консти-
туції України, а відтак і конституційних прав та свобод 
людини і громадянина. У цьому контексті варто проаналі-
зувати співвідношення повноважень Президента України і 
Конституційного Суду України, які потребують концепту-
ального аналізу, тому що є відмінність між статусом Пре-
зидента України як гаранта додержання Конституції Укра-
їни, прав і свобод людини і громадянина (частина друга 
статті 102 Конституції України) і статусом Конституційно-
го Суду України як чітко визначеним гарантом верховенс-
тва Конституції України (частина друга статті 147 Консти-
туції України, стаття 2 Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України»). Інститут конституційної юрисдикції в 
цілому потребує окремого новітнього аналізу як особлива 
форма захисту Конституції України, а не як галузь судо-
чинства, що переважно відображено у змісті більшості під-
ручників із конституційного права.    
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