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Метою дисертаційного дослідження є 

комплексний аналіз тенденцій розвитку та 

становлення юридичної (правничої) освіти в 

Україні в контексті компаративістського 

дослідження досвіду європейських держав, 

дослідження європейських та міжнародних 

стандартів правничої професії, проблем 

модернізації та підвищення  

якості вищої юридичної освіти України. 



Предметом дослідження є юридична (правнича) 

освіта як складова правової системи, сукупність 

теоретичних, методологічних і практичних положень 

щодо її удосконалення та розвитку.  

 



Методологічною основою дослідження є принцип 

об’єктивності та науковості. При дослідженні 

зазначеної теми будуть використовуватись 

філософські, загальнонаукові та спеціально-правові 

методи. Виходячи з особливостей окресленої теми – 

дослідження проблематики юридичної (правничої) 

освіти, буде використовуватись системний підхід, за 

допомогою якого розглядається предмет дослідження 

в багатоманітності його зв’язків, історичний та 

герменевтичний - в процесі дослідження термінів та 

категорій, які сформульовані в різні історичні епохи, 

важливе місце в методологічній базі дослідження 

займає порівняльний метод – в процесі здійснення 

аналізу. Сукупність цих методів дозволить детально 

розглянути та проаналізувати реформування 

юридичної освіти в Україні. 



Практичне значення одержаних результатів буде 
полягати в тому, що її положення і висновки 

можуть сприяти вдосконаленню організаційних 
засад юридичної освіти у вищих навчальних 

закладах. Наукові висновки можуть бути 
використані у правотворчій та правореалізаційній 

сферах; в процесі підготовки до семінарських та 
лекційних занять з теорії держави та права, 

порівняльного правознавства.  
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