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ПЕРЕОЦІНКА ВНЕСКУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЮРИСТІВ КРАІН
ТРЕТЬОГО СВІТУ: КРИТИЧНА ОЦІНКА

СОЦІАJІІСТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 1

К.ОКЕКЕ2
професор права,
керівник Центру міжнародно-правових досліджень
Сомпонг Сучаріткул
І. Вступ
Право

потужний інструмент соціальної інженерії, оскільки дуже актуальне

-

для регулювання суспільства. Його основна характеристика- відсутність ней
тральності

-

стала та не піддається жодним серйозним сумнівам. Право

-

важ

ливе та корисне для підтримки миру та порядку в суспільстві як на національ
ному, так і на міжнародному рівні. Воно є нормативним вираженням культури,

1 Статrя замов.лена для nершОІ-о виnуску журналу «Міжнародне nраво•, Україна, голова наукової ради Володимир Буткевич, колишній суддя Євроnейського суду з nрав людини у Страсбурзі, Франція, зараз - юри
дичний радник сnікера nарламеН'І)' України. Ця статrя заснована на особистому досвіді автора, який отримав

юридичну освіту в Рвдянському Союзі, йоrо дослідженнях, вивченні та сnостереженні за діяльністю своїх
колег-студентів, які оnановували міжнародне nраво і закінчили вибрані радЯнські навчальні заклади, а також на

в.ласному безnерервному досвіді викладача nравових дисuиnлін в умовах різних nравових систем у всьому світі.

2 Керівник міжнародних nрограм магістерської (LL.М.) і докторської (S.J.D) nідготовки в галузі між
народно-правових досліджень

на юридичному факультеті

Уніерситету Голден

Гейт. До юридичного

факультету Університету Голден Гейт він був nершим nочесним деканом та професором права двох

©
І
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ПЕРЕОЦІНКА ВНЕСКУ РАДЯНСЬКОЮ СОЮЗУ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ. ..
історії, соціальних цінностей, фольклору, духовності, екології та традицій тієї

або іншої нації 1 •
Юристів правильно описують як соціальних інженерів, чий внесок в упоряд

кування суспільства не можна недооцінювати. Дуже актуальним стає дослід
ження змісту, структури та культури тієї системи, у якій відбувалася професійна
підготовка юриста. Для такої переоцінки не менш важливим є обсяг корисного

матеріалу та фінансової підтримки, що надається чинним урядом або іншими
відповідними органами нУЖденним особам із бідних африканських, азійських та
латиноамериканських країн, що розвиваються.

Найбільш затяті прихильники або противники якості та змісту права та юри

дичної освіти 2 , отриманої в рамках певної правової системи, мають погодитись,
навіть за відсутності домовленості, з твердженням про те, що правова система,
в межах якої юрист отримав формальну освіту, має значний вплив на розуміння
сутності права і тієї ролі, яку повинен відігравати юрист у суспільстві, де він живе
або працює. Справжній правовий компаративіст є подібним до вмілого хірурга,

чия професійна підготовка проявляється у тому, наскільки вміло він виконує
операції з пересадки органів, лише стосовно права у різних проявах, протягом

своєї академічної або професійної кар'єри.
Обговорюючи цю тему, я не забуваю про те, що може існувати певна інтелек
туальна незгода, або навіть критика на адресу тих висновків, яких можна дійти
щодо юридичної освіти у Радянському Союзі. Розглядуваний внесок юристів із
країн, що розвиваються, в основному стосується Африки. Тим не менш, пев
не посилання буде зроблено і на представників із Азії та Латинської Амери

ки. Ці юристи вивчали право та закінчили навчальні заклади у період з кінця
п'ятдесятих до початку 70-х років ХХ ст.

Аж до другої половини ХХ ст. 3 країни західної Європи, зокрема Франція, Ні
меччина, Іспанія, Португалія та Велика Британія, мали чудові часи, користу
ючись власною монополією на надання юридичної освіти першому поколінню

іноземних студентів-юристів із країн третього світу4 у власних університетах5 .
Ті перші місцеві випускники-юристи з країн, що розвиваються, які отримували
престижних та акредитованих юридичних факультетів Ніrерії . Він адвокат Верховного Суду Ніrерії, викла
дав та займався юридичною практикою в основних правових системах світу протяrом майже сорока років.

Ступінь

U .M.

(з відзнакою) отримав у Київському державному університеті в Україні, а ступінь

Вільному університеті Амстердама, Нідерланди. Нині він

-

Ph.D.-

у

перший проректор та Голова Ради першоrо

Католицького єпархіального університету Африки

- Університету імені Годфрі Окойе, Енуrу, Ніrерія .
1Див. Osakwe С. Тhе Prob1ems of Comparability of notions in Constitutional Law. - March 1985. - 59 Tu1ane Law
Review. 875.
2 Значенням терміна «юридична освіта~ в рамках даної теми вважатиметься формальна підготовка на основі
добре вnорядкованої, ретельно розробленої, теоретичної та практичної навчальної проrрами визнаного юри
дичного навчального •іJакладу, в результаті якої юрист отримує відповідні знання та навички для того, щоб

відігравати ефективну роль у розвИтку кращоrо сусnільства, частиною якоrо він є.

3 Період теми дослідження: приблизно 1950-1970 рр.
4 Так чи інакше.J походження та використання вислову «третій світ» часто nриnисуються творам А. Саві, яким
він описував нові !іації та держави Африки, Азії та Латинської Америки . Ці країни часто оnисувалися як менш
розвинені, такі, що розвиваються, недорозвинені або не індустріалізовані . У цій статті використання терміна
«третій свіу. адаптовано для тоrо, щоб краще описати реrіони, про які йде мова.

5 США та Канада дуЖе відставали від решти західноєвропейських країн у наданні юридичної освіти представ
никам країн третього світу.
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освіту в навчальних закладах зазначених західноєвропейських держав, стали в
основі правових систем і очолили основні правові органи відповідних країн за

їх незалежності 1•
Як і в семи сліпців, які торкаються слона, виникають різні, і часом nротилежні
відчуття*, так і коли одна людина, візьметься писати всеосяжну та беззаперечну
роботу на тему настільки важливу як ця, неодмінно викличе ПС(ВНі протиріччя,

торкаючись певних делікатних питань?
Проте наявність протиріч у правовому дискурсі повинна були дозволена, з

чим варто змиритися. Таким чином, розглядаючи цю тему, можна лише спробу
вати описати, а також поділитися власним досвідом, перспективами та розумін

ням предмета настільки об'єктивно, наскільки це є можливим. Наскільки ж
корисним та адекватним є внесок радянського уряду та народу в надання безко

штовної юридичної освіти найвищої якості без жодних попередніх умов великій
кількості молодих юнаків та дівчат із неблагополучних регіонів світу того часу?
Сподіваюсь, читач зрозуміє, що мета цієї праці- висвітлити, а також поділи
тися набутим корисним знанням щодо юридичної освіти із більшим колом пра

вознавців. МаЄться на меті підвищити рівень знань та посприяти кращому ро
зумінню спільного та відмінного у правових системах та освіті студентів-юристів
у різних країнах та культурах світу. Із цього, а також запропонованих пояснень
та порівнянь можна отримати корисний урок: усе робиться для того, щоб покра
щити професійну підготовку майбутніх юристів різних правових систем.

Вважаємо, про внесок Радянського Союзу в освіту юристів країн третього сві
ту оприлюднюється чи відомо зовсім мало інформації. Саме цей факт робить
подальше дослідження актуальним та необхідним. На цю тему якщо й існує, то
лише декілька емпіричних досліджень. Навіть якщо такі дослідження існують та

надають цінну інформацію та цікавий аналіз, є багато інших важливих питань,
що вимагають подальшого та більш детального обговорення та роз'яснення.

Це дослідження здійснене <<від перших рук)> тим, хто сам протягом л' яти років
жив та вивчав право завдяки радянській щедрості та безкоштовній юридичній

освіті 2 • Тому багато питань, які розглядатимуться в цій праці, значною мірою
міститимуть певні реальні моменти, пов'язані із особистим знанням, досвідом та
спостереженнями автора. Це дослідження також торкатиметься іншого досвіду,
отриманого протягом чотирьох десятиліть активної участі у процесі викладання
права в різних правових системах та юрисдикціях.

Відправною точкою розгляду цієї теми є такі важливі стипендії та освітні
гранти на безкоштовне навчання, які надавалися радянським урядом та іншими
соціальними організаціями держави студентам із країн, що розвиваються. Така
загальна стипендія була вочевидь єдиним, проте надзвичайно цінним внеском

1 Основні правові органи, про які тут ітиме мова, включають такі (проте не обмежуються ними): судова систе
ма, юридичні факультети та школи, ради з питань юридичної освіти, асоціації юристів та адвокатів, міністерс
тва юстиції, урядові та нанівурядові організації тощо . У суспільстві існує безліч інших органів, у яких юристи

відіграють зна•Іну роль. наприклад, орrани еміграції, митниці, космічні а•·енції, сфера телекомунікації, авіація
тощо

.

• З індійськnї прнтчі (прим
2

1964-1969

254
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радянського уряду у професійну підготовку юристів із країн, що розвиваються,
важливу роль якого у зміцнені правової системи відповідної країни неможливо
переоцінити.

11. Повна стипендія -

об'єкт привабливості для студентів-правників

із країн третього світу

Із кінця 1950-х до кінця 1980-х рр. спостерігався сплеск надання стипендій
на освіту в університетах урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік
(далі- СРСР) студентам із більшості країн третього світу, які щойно отримали
незалежність . Стипендії також поширювалися на студентів із окремих країн, які
на той час продовжували боротися за політичну незалежність шляхом народної

боротьби та національно-визвольних війн проти відповідних колоніальних де
ржав.

Африканські студенти, що вивчали право у Радянському Союзі, були родом зі

східної Африки 1 , північної Африки 2 , центральної Африки 3 , південної Африки 4 ,
південно-західної Африки 5 та західноафрикаn-ських незалежних країн 6 . Деякі
студенти, які отримували стипендію, походили із Азії 7 та Латинської Америки 8 •
Решта

-

із Китаю, Монголії, Індії, Пакистану та Бангладешу. У ті часи існувала

жорстока політична конкуренція між західно- та східноєвропейськими держа
вами з метою отримання стратегічного впливу на зазначені частини світу. Свій
вплив вони реалізували через пропозицію надати економічну допомогу урядам,
а також стипендію молодим студентам із країн третього світу. Подібні стипендії
присуджував радянський уряд, а також радянська робітнича профспілка .

Що я маю на увазі, говорячи <<Юристи із країн третього світу, які отримали
радянську освіту)>?

У широкому сенсі, система юридичної освіти складається із формального та

неформального навчання, а також досвіду, отриманого в юридичних закладах9 ,
які готують юристів до практики у будь-якій галузі права 10 . Такий досвід може
1

Кенія, Танзанія, Ботсвана, Замбія.

2 Туніс, Алжир, Єгипет.
3 Центральноафриканська Республіка, Конго Кіншаса, Конго Браззавіль, Ефіопія .
4 Південно-Африканська республіка на той час перебувала під режимом апарте'іду, проте південноафрикансь
кі студенти, які отримували радянську стипендію, номінувалися Африканським Національним Конгресом,
який проводив серйозну національну-визвольну боротьбу із деспотичним та расистським урядом меншості.

5 Намібія.

6 Більшість перших африканських студентів у Радянському Союзі походили із Гани, Нігерії, Сьєрра-Леоне,
Гамбії, Гвінеї, Мал і та Камеруну. Цей список очолювали студенти із Гани, оскільки великий вплив на

Радянський Союз того часу мав Батько-Засновник та Президент країни «Рятівник» Доктор Кваме Нкрума.
Радянські люди з першого погляду кожного африканця сприймали за представника Гани.

7 Камбоджа, Північний В'ttнам, Північна Корея, Китай, Індонезія.
8 Чилі, Аргентина, Венесуела, Куба.
9 У рамщ цього дослідження юридичним закладом вважається будь-який вищий навчальний заклад, уні
верситеt, іН<(ГИ1уr, академія або центр, розрахований на надання юридичної освіти. Більшість університетів
та інститутів Радянського Союзу перебували у власності держави. На той час не існувало жодних приватних
закладів, які надавали б юридичну освіту, як це є зараз .

10 У цій роботі використовується англійське слово •lawye,.. - «юрист• на nозначення випускника радянського
навчального закладу, що отримав юр1щичну освіту.
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навіть розпочатися ще до того, як студента приймуть до юридичного навчаль

ного закладу, і може продовжуватися протягом усієї кар'єри. О~рім юридичної
освіти, такий досвід включає: будь-які юридичні курси, які особа пройшла до

отримання першого освітнього ступеня, пройдені курси, що були пов'"'язані з
правом, подальша освіта та інші освітні програми, які мали відношення та зосе
реджувалися на певній юридичній діяльності на кшталт к~р'єри у громадському
секторі державної служби певної країни, приватної практики, надання консуль
тацій, діяльності в наукових колах тощо.
У рамках цього дослідження юристами країн третього світу, які отримали ос

віту в Радянському Союзі, розглядатимуться ті студенти країн Африки, Азії та
Латинської Америки, які навчалися та успішно склали іспити після закінчення
своєї першої юридичної підготовки в будь-якому навчальному закладі Радянсь
кого Союзу. Вони є юристами, які спеціалізувалися на міжнародному чи іншому
праві до того, як вони переїхали в іншу країну з метою отримання подальшої ви
щої юридичної освіти. Такі юристи зарекомендували себе розумними фахівцями
та здійснили значний вплив на обрану ними діяльність і сферу професійної та
академічної практики у подальшому житті.

ІІІ. Роз'яснення деяких важливих характеристик юридичної освіти
в Радянському Союзі
Для тих, хто не знайомий із юридичною освітоЮ в радянських навчальних за
кладах протягом періоду, що розглядається в цій праці, важливо уточнити певні
характеристики:

а) на відміну від США або інших юридичних навчальних закладів держав

загального права, радянський ступінь

LL.M.

можна було отримати після п'яти

років навчання. Не існувало жодного еквівалента

LL.B.

до здобуття

LL.M.

Спе

ціалізація у будь-якій сфері права, включаючи міжнародне, була можлива залеж
но від вибору людини;
б) вимоги до кваліфікації перед вступом до юридичного навчального закладу
не були жорсткими у тому сенсі, що абітурієнти повинні були мати лише базову

шкільну освіту. Такі студенти ставали дуже успішними у сфері права, медицини,
інженерії, науки, як у власній кар'єрі, так і в професійному житті;
в) у більшості юридичних навчальних закладів програма була доволі жорст
кою. На кожному курсі студентам призначали дисципліни, професорів та роз
клад майже без права вибору. У рамках кожної юридичної програми студенти

вивчали

30-40

обов'язкових курсів протягом чотирьох- п'яти років, необхід

них для отримання ступеня магістра права;

г) більшість юридичних програм не мала штатних викладачів. Велика части
на викладачів-правознавців поєднувала викладання із професійною або іншою

позакласною практикою 1 ;

1 Такі викладачі та професори, що викладали неповний робочий день у той час, називались «Почасовика
- <•adjuncts•> - цей термін використовують для позначення тих, хто працює в американських або інших

ми~

освітніх закладах світу неповний робочий день або не на повному контракті. Здавалося, що влада того часу
навмисно прийняла таку практику, щоб запровадити нові методи покращення власних освітніх стаНдарrів при
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r) вартість відкритrя та ведення юридичної освітньої програми була низькою.
Вимагалося лише мати достатню кількість низькооплачуванихjперенавантаже

них, проте дуже відданих своїй справі викладачів 1 , один кабінет для кожного
курсу студентів та бібліотеку із книжками, що були рекомендовані для кожного

курсу. В середньому, у кожній аудиторії перебувало

300-500 студентів;

д) було наймано викладачів російської мови, які пропонували свої занятrя та
подальшу допомогу слабким та академічно-відсталим студентам, аби ті могли
вивчати правові дисципліни на задовільному рівні;

е) юридична освіта за радянських часів не вважалася елітною, оскільки була
загалом безкоштовною та доступною великій частині населення, а не маленькій
групі економічної еліти, як у випадку багатьох інших знайомих нам правових

систем на кшталт США, Великої Британії тощо;
є) найголовніше те, що освіта, включаючи юридичну, була абсолютно безко
штовною як для студентів із країн третього світу, так і для радянських студентів;
ж) у цій статrі термін <<стипендія>>

(<<Scholarship>>)

означає пропозицію повної

фінансової допомоги малозабезпеченим студентам, щоб адресат такої стипендії
міг отримати та закінчити університетську або іншу вищу освіту в Радянсько

му Союзі, без жодних умов подальшої виплати витрачених коштів. Нормальною
вимогою до студента, що уможливлювала безперервне користування такою сти

пендією, була постійна висока академічна успішність, а також гарна поведінка
та прояв поваги до законів держави;

з) радянська система стипендій значно відрізнялася від програм стипендіат
ської допомоги в американських юридичних школах, що в основному спрямо
вані на залучення яскравих, талановитих та різноманітних студентів. Істотним

розходженням між двома стипендіатськими системами є те, що більшість аме
риканських студентів-юристів беруть величезні студентські позики, витрачаючи

сотні тисяч доларів на навчання, які вони повинні виплатити після закінчення
навчання, після того як вони знайдуть роботу, розпочнуть юридичну практику

та/або почнуть якимось іншим чином заробляти на життя 2 •

lV.

Об'єкт дослідження

Це дослідження зосереджене на наступних питаннях: органи та процедура,
завдяки яким представники країн третього світу отримували стипендію на навмінімальних витратах. Звісно, почасовики чудово підходили дпя тоrо, шоб допомогти юридичним навчальним
закладам запобігти багатьом кризам, зокрема, заошадити кошти. Крім тоrо, завдяки своєму багатолітньому

досвіду, вони мали чудові ресурси, шоб допомогти навчальним закладам інтегрувати практичні та теоретичні
аспекти юридичної освіти. Хоча були і недоліки, наприклад, велика кількість таких викладачів була недоступ
на дnя студентів у позаробочий час.

1 Я зібрав корисну інформацію про зобов'язання викладачів та їх ставлення до своїх студентів у різних сис
темах, які значно різняться в межах кожної з них. Слід згадати, шо в той час як наукова робота не так добре

оплачувалася у Росії та східноєвропейських країнах, у порівнянні із західними та іншими державами, саме
престиж, який мали російські викладачі права, присвячуючи власне життя викладанню та служінню суспіль
ству, варто висщш оцінити. Більшість із нас як студенти-юристи отримали дуже багато із такоrо величного

прикладу сам'Ьвідцаності . Таким чином, ми взяли на себе важливий моральний обов'язок відплатити цей борr,
добре навчаючи своїх молодих колег. Хоча саме по собі набуття матеріальних блаr не є поганим, проте надмір
на залежність від цьоrо як від мети життя завдає серйозної шкоди людині та суспільству.

2 Більш детальний опис стилендій у США див: Organ J. How Scholarship Programs lmpact Students алd the
Culture ofLaw School // Joumal ofLegal Education.- November 2011.- \ЬІ. 61 . - N2 2.- Р. 173.
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чання в Радянському Союзі та отримання юридичної освіти; статус та природа
стипендій; основні курси та зміст юридичної навчальної програми; подолання
труднощів, пов'язаних із російською мовою, та проблеми академіЧJ-ю-відсталих

студентів; кар'єрні досягнення деяких відомих юристів, вчених, фаХівців, тех
нократів та адвокатів із країн третього світу, які отримали освіту в Радянському
Союзі; бар'єри, які виникали перед юристами, що отримали ос.віту в Радянсь
кому Союзі та інших країнах, що не є представниками загального Права, в пра

вових системах деяких держав; провідні радянські юридичні освітні заклади;
якість програм юридичної освіти; сильні сторони радянської юридичної освіти;
легенди радянського правознавства; висновки: що варто зробити.

1.

Органи та процедури, завдяки яким присуджувалася стипендія

Не існувало єдності органів та процедур щодо присудження стипендій на вив
чення права студентам країн, що розвивалися. Залежно від існуючих місцевих

обставин певної країни існували і певні відмінності. Щоправда, за присуджен
ня більшості стипендій іноземним студентам відповідали два основних органи.
Більшість стипендій проходили шлях від радянського уряду до відповідного за

кладу1, що займався освітою в уряді країни-одержувача 2 •
Після радянського уряду іншою важливою установою, що присуджувала сти
пендії студентам із країн третього світу, була радянська профспілкова організа

ція. Робітнича профспілка буладуже впливовою. Вона підбурювала профспілкові
організації країн, що розвиваються, краще організовуватися, аби ефективніше
протистояти своїм колоніальним господарям . Крім того, вони також nідтриму
вали профспілкову діяльність робітничих союзів країн, що розвиваються. Багато
студентів отримували стипендію на навчання у Радянському Союзі саме завдяки
таким організаціям. Значна кількість студентів також походила із країн, у яких
на той час все ще велася національно-визвольна боротьба або боротьба за роз
вінчання нестерпних репресивних режимів, заснованих на недемократичних та

незаконних з точки зору міжнародного права принципах 3 •

2.

Обсяг стипендій

Як уже зазначалося, стипендії, що присуджувалися іноземним студентам,
були достатніми для того, аби будь-який сумлінций та працьовитий студент за

кінчив обраний курс протягом встановленого строку навчання . Щомісячна сти
пендія, яку отримував кожний студент, була однаковою. Суми, яка сплачувалася
кожному студенту щомісяця, було достатньо аби задовольнити основні потреби.

Початкова стипендія при вступі до навчального закладу включала кошти на одяг

1 Міністерства освіти вирішували питання стипендій та надавали їх гідним студентам на основі певних кри
терtї в.

2 Це імовірніше за все відбувалося, коли між державами існували гарні дипломатичні або консульські відно
сини . У той час також було поширено вести переговори шодо торгових та культурних угод між Радянським

Союзом та країнами третього світу, в результаті чого інколи передбачався двосторонній обмін студентами .

3 Африканський Національний Конгрес за часів апартеЩу в Південній Африці отримував багато стипенді й
Радянського Союзу для молоді, яка в майбутньому готувалася очолити державу. Також Національно- визволь
на організація південно-західної Африки , шо вела боротьбу із режимом меншості, протягом тр11валого періоду
часу отримувала багато радянських стипендій .
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та загальні господарські потреби. Для проживання студентам виділяли місце в
хороших сучасних гуртожитках. Не передбачалося плати за проживання чи реш

ту господарських потреб на кшталт опалення, сміттезбору або електрики. Жит
лове приміщення було досить комфортним, оскільки в кімнаті проживало двоє
студентів. У гуртожитках забезпечувалася ефективна охорона за рахунок установ,
що присуджували стипендію. Транспортні витрати значним чином субсидіюва
лися, в той час як медичне обслуговування було абсолютно безкоштовним.

Щоб не бути позбавленим стипендії протягом навчання, студенти просто
повинні були демонструвати високу відданість навчанню та отримувати хороші

оцінки за запропоновані курси. Також обов'язковим було поважати та дотриму
ватися законів і порядку держави, як це робили пересічні радянські громадяни.
Як і в решті частин світу, кожен студент не мав права займатися діяльністю, що
могла б призвести до кризи та заворушень у суспільстві . Багатьох студентів, які
порушили будь-яку з цих базових вимог, було виключено з навчального закладу
та депортовано з країни.

З. Основні курси та зміст юридичної навчальної програми
Що саме викладалося в рамках юридичної навчальної програми у Радянсько
му Союзі?
Аби студент-юрист отримав ступінь у сфері права після успішного складання

іспитів за кожний курс, він повинен був вивчити обов'язкові та вибіркові пред
мети протягом встановленої кількості годин у рамках юридичної програми, два

іспити були державними 1 . Жодна з дисциплін, що вивчалися, не була меншою
ніж ЗО кредитів. Значна кількість та обсяг предметів, що викладалися, а також
відповідна кількість виділених кредитів підтверджують той факт, що студенти
юристи отримували дуже rрунтовну та гарну юридичну освіту, якої було достат
ньо, аби досягти успіху в будь-якій частині світу.

Навчальний план кожІюго освітнього закладу інтегрував деякі курси, що
відображали його сутність, а також курси із певних спеціалізованих сфер пра

ва. Обов'язковою та незмінною у кожному навчальному плані усіх юридичних
навчальних закладів була соціалістична ідеологія в інтерпретації правових пр ин

ципів та норм. Деякі курси, що вважалися базовою юридичною освітою, були

включені до кожної юридичної програми 2 •
Перелік правових предметів, шо вивчалися, а також годин, виділених на вив
чення певної дисципліни, були такими:

ПРЕДМЕТИ

години

1. Політологія
2. Філософія
З. Російська мова

4.

Науковий комунізм

270
100
732
70

1 Теорія держави і nрава (nравознавство) та міжнародне nублічне nраво.
2 Зміст nравових дисциnлін був заrалом однаковим в усіх навчальних закладах, незважаючи на той факт, що
їх назви могли відрізнятися .
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5. Логіка
6. Економічна географія
7. Загальна теорія держави і nрава (правознавство)
8. Соціологія
9. Історія держави і права

54

10.
11.
12.

Порівняльне конституційне nраво іноземних країн

13.

Порівняльне адміністративне nраво

14.

Історія міжнародних відносин

Конституційне право іноземних соціалістичних країн
Конституційне право СРСР

15. Міжнародне публічне nраво
16. Порівняльне цивільно-nроцесуальне nраво
17. Кримінальне право

18.
19.
20.
21.
22.

124
100
46
190
90
50
70
100
180
210
2З2

210
100
100
100

Історія політичної думки
Порівняльне кримінально-процесуальне nраво

Міжнародні економічні відносини
Судова система

З2

Бухгалтерський облік та аудит

24.

Земельне nраво

50
56
70

25.
26.
27.

Міжнародний захист nрав людини

зо

Трансnортне nраво

60

Митне nраво

Зб

Фінансове nраво

зо

2З. Трудове право

28.
29.

Право міжнародних договорів

зо

ЗО. Римське право

80

З1. Дипломатичне та консульське nраво

ЗЗ. Право міжнародних організацій

60
60
60

З4. Міжнародне приватне право

80

З5. Повітряне, космічне та телекомунікаційне право

зо

З2. Державні органи зовнішніх зносин

На додаток до великої кількості юридичних курсів у навчальному nлані увага
також nриділялася nрограмам юридичної практики та семінарським nрограмам.

Також заохочувалися регулярне відвідування та активна участь у національних
та міжнародних конференціях. Більшість курсів, що викладалися, були фунда
ментальними та відповідали сучасним nотребам суспільства.

Коли я nереїхав до Сполучених Штатів, щоб nродовжити викладати право,
то із величезним здивуванням помітив, що деякі важливі курси та дисципліни,

які викладалися в Радянському Союзі nриблизно сорок років тому, лише щой
но були заnроваджені в США та стали набувати nопулярності в американських

юридичних навчальних закладах nротягом останнього десятиліття 1 •

1

Прикладом таких курсів є: повітряне, космічне та телекомунікаuійне право, правознавство, порівняльне

право, міжнародне nублічне право.
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Якість та кількість перелічених курсів були належними та добре збалансо
ваними. На наш погляд, найбільша перевага навчальної програми радянської
юридичної освіти полягає в міждисциплінарному характері навчання. Дійсно
було визнання того факту, що право не є ізольованим предметом, який існує сам

по собі. Право пов'язане із іншими аспектами людської поведінки та взаємин.
Тому, на нашу думку, цілком правильно вважати, що рамки правової теорії та до
сліджень мають бути доступними соціології, соціальній психології та культурній

антропології 1 •

4.

Подолання труднощів російської мови та проблеми академічно відсталих
студентів

Чи були вступні вимоги щодо мови для іноземних студентів у Росіі?
У Сполучених Штатах Америки існує сувора вимога щодо знання англійської
мови іноземними студентами, які прагнуть вступити до американського юри

дичного навчального закладу2 • Проте серед таких закладів не існує узгодженос
ті щодо того, який саме бал ТOEFL повинен мати абітурієнт. Кожна юридична
школа має власний прохідний бал. Причина того, що від іноземного студента
вимагається добре знання англійської мови, є доволі очевидною. У Росії до вирі
шення мовної проблеми підійшли інакше і, на мою думку, краще.

Із власного досвіду, коли протягом багатьох років я викладав право у США,
мені було надзвичайно боляче спостерігати той рівень труднощів, через які мали
пройти деякі іноземні студенти. У результаті мовної відмінносrі та нездатності

спілкуватися деякі зазвичай блискучі студенти не мали змоги інтегруватися у
студентський колектив.

Як свідчить мій досвід у Росії, який ще буде детальніше показано в цій праці,

іноземних абітурієнrів, що прагнуть вступити до американської системи нав
чання, не варто виключати або відмовляти їм у вступі, виключно базуючись на
недостатніх результатах ТOEFL. Варто також брати до уваги загальні академічні

можливості абітурієнта3 . У Росії не існувало еквівалента

TOEFL.

Радянські університети та інститути, що надавали юридичну освіту, прово
дили достатню попередню роботу, аби якнайкраще підготуватися до такого не
простого завдання- навчати іноземних студенrів-юристів. Це було очевидно із
природи структурної та академічної підготовки, яку вони проводили, щоб допо

могти іноземним студентам розпочати навчання плавно і швидко на дуже міцній
основі.

Ці навчальні закдади визнали, що знання мови при вивченні права є

sine

qиа

non

conditio

(неощrінною умовою) для досягнення успіхів у навчанні. Багато

нових студентів (якщо не всі) абсолютно не володіли складною російською мо1Див. Beyond Ваr Adv~acy: Multldisciplinary Essays in Honor of Anthony Okoye Mogboh, SAN (Senior Advocate of
Nigeria) // Eds.<;. 'С. Nweze, А. J. Offiah, А. Mogboh.- lmpact Global Publishers Ltd., 2011.
2 Вимагається ви~окий бал ТOEFL.

3 Такий

підхід...неВдноразово виявлявся дуже адекватним та корисним при розгляді заяв абітурієнтів із деяких

країн Азії, Африки та Латинської Америки, які nрагнули поступити на магістерську та докторську програми
на юридичний факультет Університету Голден Гейт. Деякі студенти, які спочатку проявили слабке знання

англійської мови, пізніше nоказали блискучі результати та були надзвичайно усnішними в обраних сферах
завдяки додатковій роботі над мовою .
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вою. Для них мова здавалася незрозумілою та страшною після першої зустрічі
із нею при в'їзді в країну через аеропорти або морські порти. Для мене склад

ний досвід розпочався із літака російського <<Аерофлоту)>, яки~.привіз багатьох

із нас до Шереметьєво, міжнародного аеропорту в Москві, в р'озпал зимового
сезону.

Таким чином, величезні фінансові інвестиції уря;ду були ,направлені на по
долання важливого комунікаційного бар'єра шляхом вирішення насамперед

проблеми мови. Відповідне знання мови є невід'ємним знаряддям праці юриста.
Ефективне та належне володіння мовою права, що використовується для викла
дання та навчання, стає необхідністю кожного студента. На знак визнання цієї

життєво важливої потреби було засновано добре обладнані спеціальні підготовчі
мовні інститути, в які направляли на навчання іноземних студентів. Кваліфіко

вані, досвідчені та віддані своїй справі викладачі-мовники оперативно розпочи
нали роботу із новими студентами, щойно ті прибудуть.

Протягом багатьох років викладання, базуючись на ретельному спостережен
ні, я дізнався, що для деяких студентів їх власної тяжкої праці та зусиль виклада
чів було недостатньо для того, аби досЯІ-ги успіху. На додаток до цієї проблеми,

існувала велика кількість академічно відсталих іноземних студентів 1 , яким не
обхідна була додаткова допомога, аби ті могли дістатися відповідного рівня під

готовки на противагу академічно підготовленим студентам. У той час як останні
могли миттєво зрозуміти, що відбувалося у процесі навчання, просто слухаючи,

роблячи нотатки та ефективно залучаючись до процесу обговорення, такі здіб
ності були недоступними для першого типу студентів. Жодне із зазначеного не
було можливим без чудового володіння російською мовою.

Зрозуміло, що на кожному підготовчому факультеті відповідного інституту2 ,
котрий був призначений саме для цього, дуже інтенсивним заняттям із російсь

кої мови приділявся один повний академічний рік тривалістю дев'ять місяців.
На певному етапі програми вивчення мови в університетах запроваджували деякі
важливі дисципліни, що відповідали курсу навчання. Студенти складали іспити

з усіх дисциплін, включаючи російську мову, до того, як їх успішно приймали

у відповідний навчальний заклад на повний курс. До кінця другої академічної
сесії заняття з російської мови були інтегровані в юридичну програму.

Педагогіка була найбільш суворою, різноманітною та цікавою. Визнавав
ся той факт, що цілі та методи юридичної освіти суперечитимуть один одному,
якщо не будуть введені відповідні ефективні методики з метою роботи із кож
ною категорією студентів-юристів.

1 Для nідготовки саме цього класу студентів виділялося достатньо додаткового часу. Викладачі мови
повинні були декілька разів на тиждень відвідувати студентів у гуртожитках, аби допомогти їм вирішити

їх nроблеми абсолютно безкоштовно для самих студентів. Важливість, яку nриділяли російській мові,
пояснює той факт, що на цю дисципліну загалом виділяли

732

кредитні години nротягом усього періо

ду навчання аж до випуску. Дехто із студентів, хто виділявся компетентністю, nрацьовитістю та чудово

володів nредметом, відвідували додаткові заняття з російської мови та отримали відповідний диплом,

який давав їм nраво перекладати та викладати російську мову, крім ступеня у сфері права, який і був
основною метою їх навчання.

2 Свій перший обв'язковий однорічний курс російської мови я пройшов у Московському державному універ
ситеті на nідготовчому мовному факультеті, що був розташований у Сокольниках у Москві .
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Варто зазначити, що була зроблена спроба поєднати навчання навичкам пра
вового обrрунтування безпосередньо із навчальною програмою та викладати це

ІС

в рамках змісту курсу І .

V. Якими були сильні сторони радянської юридичної освіти?
Найбільш сильною стороною вищої освіти в Радянському Союзі була їі

орієнтація на людей 2 • Вища освіта не слугувала потребам еліти, у тому числі
економічно-привілейованої, яка складала зовсім невеликий відсоток від на
селення. Метою юридичної освіти було слугувати потребам більшого відсотка

населення. Система була відкритою для мас, міських та сільських жителів, які
у багатьох країнах перебували за межами системи освіти. У певному сенсі ос
віта в Росії вважалася правом людини. Базовий ступінь у сфері права можна
було отримати протягом навчання, яке розпочиналося відразу після закінчен
ня школи.

Іншою дуже позитивною якістю цієї системи було те, що юридична нав
чальна програма брала до уваги той факт, що право не є ізольованим від со
ціального контексту. Таким чином, перелік курсів та дисциплін, що були
включені до навчальної програми, був міждисциплінарним, широким та

дуже рівномірним. Програма включала дуже важливі дисципліни із адекват
ним розподіленням годин. Прикладом таких предметів є політологія, філосо

фія, економічна географія, загальна теорія держави і права (правознавство),
історія держави і права.

Викладання правознавства та історії держави і права має бути дуже важли
вим для студентів-юристів. На жаль, цим двом дисциплінам не приділяється на
лежної уваги в навчальних програмах багатьох юридичних навчальних закладів,

включаючи США. Ці дві дисципліни були обов'язковими для радянських сту
дентів- правників .

За словами професора Батлера, <<студенти-правники, які протягом навчання
не отримали доброго знання історії власної дисципліни, є простими механіками;
ті ж, хто розуміє історію міжнародного права як такого, а також його доктрини,

є справжніми архітекторами>> з.
Радянська юридична освіта стимулювала та заохочувала студентів займати
ся академічними дослідницькими проектами вже на ранній стадії професійної

підготовки. Участь і презентація результатів дослідження на академічних кон

ференціях та семінарах становили важливу частину юридичної підготовки. Такі
практики сприяли формуванню кращих юридичних навичок та розумінню вив
чених предметів.

1 Окрім лекційних занять, семінари, в яких брала учать менша кількість студентів, надавали хорошу мож
ливість навчити студентів, як покращити власНІ знання та деякі важливі юридичні навички без зайвої шкоди

вивченню П ~><~дметів.

2 Більшість основних потреб людей, наприклад, у охороні здоров' я та освіті, задовольнялися безкоштовно або
були доступними для населення завдяки державі .

3

'
Butler W. Е. Why Study the History of International Law ІІ lnternational Law ofthe ХХІ Century: Essays celebrating

the 80th Anniversary ofProfessor lgor І . Lukashuk. - К . , 2006.
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Значення порівНЯАьного методу вивчення права на початку юридичної освіти
Ретельний аналіз правових дисциплін, що вивчаються в Росії, а також кіль
кості годин, що виділяються на кожну дисципліну, може показати іГУ значущість
'

...

та увагу, яку приділяють порівнянню правових систем. Рання інте'tрація порів•

lt;, .

.,

..

няльного методу в процес навчання та аналіз права та різних правових систем

значним чином збільшують прихильність студентів до,:· порівняль~ого правоз
навства як до важливого предмета дослідження.

За великим рахунком, професори та викладачі права вщадали правові нор
ми та доктрини, базуючись виюпочно на соціалістичних принципах. Хоча пра
вові норми та доктрини викладалися майже як релігія, що практично не допус

кало серйозних обговорень чи критики протягом занять, на семінарах студенти
мали можливість зачепити певні питання, пов'язані із якимось тлумаченням чи

висновками, з якими вони були не згодні. Оскільки право нерозривно пов'язане
із соціальним та політичним контекстом, в якому воно існує, порівняльне до
слідження різних правових систем має вийти за рамки порівняння винятково
правових нор~.

Завдяки тому, що ідеї та тлумачення правових принципів та норм, з якими

не погоджувалися, постійно піддавалися сумніву та виклику, студенти поступо
во набували чудових навичок ретельно аналізувати та піддавати сумніву прий

няті закони. Така підготовка в юридичному аналізі відкривала перед студентами
вміння цінувати ширші перспективи та розуміти фундаментальні системи права.

Це також навчило їх аналізувати питання із різних точок зоруі. На жаль, порів
няльне правознавство, яке викладалося в Радянському Союзі як академічна дис
ципліна багато років тому, навіть сьогодні не викладається на багатьох юридич

них факультетах світу, вюпочаючи США2 •

VI. Деякі провідні радянські юридичні навчальні заклади
Зараз коротко розглянемо обрані престижні радянські юридичні навчальні
заклади, в яких отримували юридичну освіту багато іноземних студенів із країн,

що розвиваються. На той час не існувало єдиної національної моделі юридичної
освіти, та хоч їх і було багато, вони мали спільні характеристики.
Завдяки своєму високому науковому рівню, престижу, досвіду та перевіреним
традиціям надання першокласної юридичної освіти як іноземним, так і вітчиз

няним студентам, на думку відразу спадають чотири університети. Окрім своєї
слави щодо надання дуже гарної юридичної навчальної програми з можливістю
спеціалізації у важливих сферах права, ці навчальні заклади пишалися найвидат

нішими професорами права країни у своєму викладацькому складі. Присутність

1 Курс порівняльного правознавства, який я останні дванадцять років викладаю на юридичному факультеті
xro проходить курс JD,
LL.M. та S.J.D. Багато з них зовсім не були ознайомлені із таким новітнім методом глибокого дослідження

Університету Голден Гейт, став дуже популярним серед студентів, включаючи тих,

та обговорення історії, філософії та змісту правових принципів та норм. Я вивчав цей ефективний метод
порівняльних правових систем на початку свого студентського шляху в Київському університеті протягом

1964-1969 рр.
2 Детальний розгляд цієї проблеми див. 0/reke С. N. «African Law in Comparative Law : Does Comparativism Have
\\Ьrth?» І Roger Wil\iams University Law Review. - \Ь1 . 16.- Winter 2011.- N2 і.
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таких шанованих професорів в університетах була своєрідно визнаною торговою
маркою гарного навчального закладу.

Ітострацією слугуватиме короткий коментар.

Московський державний університет 1 , Київський державний університет2 ,
Ленінградський державний університет 3 та Університет дружби народів імені
Патріса Лумумби4 були найпрестижнішими радянськими університетами з гар
ною юридичною навчальною програмою та тривалим академічним статусом і

традиціями. Хоч на той час в різних містах п'ятнадцяти республік Радянського
Союзу і було багато інших високоякісних юридичних факультетів, не було жод
ного сумніву щодо статусу та престижу вищеназваних чотирьох університетів у

сфері права того часу 5 •
Викладачі та студенти-юристи прагнули бути пов'язаними із цими та іншими

навчальними закладами, що мали якості необхідні для гарної юридичної освіти.
Крім того, ці навчальні заклади розташовувалися у столицях і мали необхідні
ресурси, доступні студентам.

VII. Якою була якість юридичних навчальних програм?
За великим рахунком, кожен навчальний заклад визначає власний навчаль
ний план, а також вимоги до студентів, які хочуть отримати юридичну освіту в
цьому навчальному закладі. Кожен заклад пройшов процес інтеграції у радянсь

ку національну систему освіти. Мета цього полягала в тому, щоб забезпечити
дотримання базових освітніх вимог для програми вищого навчального закладу.
Відповідальність за вищі навчальні заклади несло Радянське міністерство вищої
освіти, розташоване в Москві.
Уряд розробив власні засоби для того, аби визначати якість програми та ак

редитувати академічні проfРамИ. Ідея такої акредитації у всьому світі спрямо
вана на зміцнення юридичної освіти та стандартів держави в цілому. У цьому
відношенні радянська практика нічим не відрізняється. На мою думку, якість

юридичної освіти 6 , отриманої у Київському державному університеті, була від
мінною7.
1 Московський державний університет ім. М. Ломоносова є найпершим та найбільшим університетом Росії.

Йоrо було засновано після Санкт-Петербурзького державноrо університету.

2 Київський державний університет ім. Т. Шевченка був заснований у 1834 р. Університет зберігає свою голо
вну роль основного центру освіти та досліджень, а також важливого культурнооо центру. Стіни основної будів

лі пофарбовані у червоний колір у відповідь на протести студентів проти призову протягом Першої світової
війни, аби нагадати студентам про кров, пролиту українськими солдатами.

3 Ленінградський дерЖавний університет спочатку називався Санкт-Петербурзьким державним університе
том, шо був заснований у 1819 р . , хоча дехто з місцевих жителів пропонує більш ранню дату. Зараз в універси
теті понад 20 ООО студентів, 2000 професорів та 210 кафедр.
4 Університет друЖби народів було засновано у 1960 р. Його було перейменовано на честь Патріса Лумумби,

убитого лідера храїни, що пізніше стала Демократичною республікою Конго. Університет нещодавно знову
перейменували на «Російський університет дружби народів•.

5

Ці чотирИ У.Jііверситет належали до того, що можна охарактеризувати як юридичні школи-учасниці Ліги

плюща в американському .рейтингу Асоціації юридичних навчальних закладів США

6 У Києві юридичні дипломи видавалися Державною освітньою комісією.
7 Коли я вступив до докторської програми Ph.D. у Нідерландах на початку 1970-х років, від мене одразу
вимагалося надати детальну інформацію про ступінь
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Значно пізніше у своїй академічній кар'єрі я великою мірою спирався на важ
ливі галузі навчальної програми київського факультету права, коли етикався із
проблемою складання юридичної програми та заснування двох окре~их нових фа

культетів права у Нігерії, котрі пізніше стали дуже успішними та популЯ:рними 1 •
Маючи досвід викладання в різних правових системах майже чотирьох основ
них континентів, я близько познайомився із юридичною навчальною програ

мою багатьох закладів. Я дійшов висновку, що академічна програма іоридичного
факультету Київського державного університету в наш час значно переверши
ла більшість відомих мені програм. Це не означає, що не існувало абсолютно
жодного аспекту російської юридичної освіти, які б я не вважав недосконалими

та потребуючими серйозних реформ. Однією очевидною сферою, яка вимага
ла серйозних вдосконалень, якщо цього іще не сталося, є метод викладання, до
якого я зараз і звернуся.

Якою була основна слабкість російської юридичної системи освіти?
Лекційний метод навчання був проблематичним. Викладання і навчання

-

це дві різні речі. Причиною того, що дехто з нас мав проблеми, був саме метод

викладання. Лекційний метод був єдиним популярним стилем викладання. Цей
метод не давав студентам жодної можливості спілкуватися з викладачами. Біль
шість викладачів права були дуже традиційними. У результаті чого зовсім мало
уваги приділялося запровадженню різноманітних методик викладання, які мог
ли б покращити якість навчального процесу. На додаток, виключно шляхом лек
uій не можна було досягти рівня майстерності та володіння російською мовою,
який був би достатнім, аби студенти розуміли та застосовували правові принци

пи та норми належним чином 2 •
До того ж лекції не були інтерактивними через відсутність питань, обгово

рень чи групової роботи. Занадто великий розмір аудиторії не дозволяв запро
·!І

І

І

ваджувати важливі корисні та практичні методи викладання. Навчальні заклади
повинні запровадити дійсно інноваційні реформи у методи викладання, якщо
метою юридичної освіти є змусити студента-юриста вчитися та бути в змозі зро
бити власний внесок у розвиток кращого суспільства.
державного університету, на розгляд голландського Міністерства вищої освіти та наук, розташованого в
Тhазі . Міністерство мало визначити, чи російський диплом

голландському

LL.M., тобто

U.M. у

сфері права належним чином відповідав

надавав відповідну кваліфікацію для навчання в докторантурі . Той позитивний

результат, який я отримав від Міністерства, свідчив про статус мого академічного ступеня ·і в подальшому

запевнив мене у тому, що я був правий стосовно моєї великої поваги до радянської юридичної освіти . Крім
того, російський ступінь U.М. вимагав публікації добре проробленої науково! роботи російською мовою . Ця
вимога сприяла розвитку краших юридичних навичок та розуміння у студентів.

1 Цими двома юридичними факультетами є факультети в Державному університеті технологій Амамбра
(перейменований на честь Ннамді Азіківе), Авката в Державному університеті науки та технолоrій Енугу.

2 Враховуючи дуже серйозні труднощі , що поставали перед іноземними студентами, коли вони після випуску
поверталися додому, їм доволі часто доводилося розробляти багато практичних підходів до вирішення про

блем, що поставали внаслідок не дуже корисного лекційного методу викладання. Один такий підхід полягав у
використанні відповідних юридичних словників та енциклопедій для того, щоб перекладати юридичні термі

ни , концепти тощо з російської мови на мову (мови), шо застосовувалася в праві та юридичній практиці своєї
власної країни . Інший підхід полягав у тому, щоб купувати відповідні підручники іноземною мовою , якою
студенти могли навчатися , аби вивчати схожі теми, що викладалися російськими професорам и російською
мовою. Основною ідеєю усього цього було добре опанувати юридичні принципи та матеріали, що використо
вувалися під час викладан ня різних тем .
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VIII. Легенди радянського правознавства
У свідомості студентів nісля закінчення університету, байдуже якого- в Ра

дянському Союзі, Африці чи США, постають тривалі спогади, поміж яких є
ностальгія за видатними викладачами nрава, навіть легендами, що дуже сильно
вnлинули на їх життя та вивчення nрава в той час, як вони намагалися підготу
вати себе до nрофесійних труднощів у майбутньому.
Для більшості студентів nерший день чи тиждень вивчення права був дуже
страшним досвідом. Особливо це стосується студентів із країн третього світу, які
навчалися у Радянському Союзі. Кількість студентів із різних держав була дуже
великою. По-nерше, вони мали боротися із труднощами слідкування за ходом
дуже складної лекції з права російською мовою; nотім- розуміти складні юри

дичні терміни, що використовувалися nрофесорами протягом обговорення теми
(тем), і тоді вже- задовільно сnравлятися із власним навчанням. Деякі nрофе
сори навіть не брали до уваги той факт, що на їх заняттях була nрисутня знач
на кількість іноземних студентів, які дуже nогано володіли російською мовою.
Вони вистуnали з лекціями на реактивній швидкості, не турбуючись про обсяг
та рівень розуміння суті лекції.

Навіть nопри це ряд видатних чудових викладачів nрава все ще залишаєть
ся в nам'яті багатьох із нас. Наприклад, у Київському університеті, nочесний

декан, nрофесор Ігор Іванович Лукашук 1 , nровідний радянський авторитет у

сфері міжнародного nрава, зокрема, міжнародного договірного nрава2 та загаль
ної теорії міжнародного nрава, був nершим викладачем, який nознайомив нас

із nравом в жовтні

1964 р.

Це сталося відразу після того, як я успішно закінчив

обов'язкову однорічну програму з російської мови у Москві, а потім мене nрий
няли до Київського університету в Україні.

Для мене І. Лукашук був більше, аніж просто чудовим викладачем. Він був
унікальною силою в моїй юридичній освіті, що дійсно nоглибила мій інтерес до

nрава та заохотила сnеціалізуватися на міжнародному nравїЗ. Хоча він і nомер
декілька років тому, для мене він залишається рушійною силою. Інші колиш
ні студенти

-

nрактикуючі юристи, випускники юридичних факультетів, хто

nобудував кар'єру поза сферою nрава в політиці, бізнесі тощо- розnовідають

мені те ж саме про своїх визначних викладачів. Його ідеї міцно тримаються у
свідомості, його особисті nриклади продовжують надихати. Його викладання
пройшло виnробування часом та вnлинуло на мій підхід до викладання права та
наукової діяльності . Він безnосередньо сильно на мене вплинув та заохотив мої

nрагнення до досліджень та наукових nраць у царині nрава та інших пов'язаних
сферах. Були ще інші видатні професори права, які істотно вnлинули своїми іде-

1Професор І. Лу~ашук був лауреатом Державної премії Російської Федерації, заслуженим діячем науки Російської
Федерації та 1'\fОЇМ першим деканом права у Київському державному університеті (КДУ,

1964-1969 рр.).
2 Див . Lukщhuk /. The Priпciple of Pacta Sunt Servanda and the Nature of Obligation Under lnternationa1 Law ІІ
American'Journa1 oflnternational Law.- 1989. - \Ь1. 83.
3 Таким чин~м, любов та досвід професора І. Лукашука до викладання договірного права дуже вплинули на
мій вибір теми «Поширення нових суб'єктів сучасноrо міжнародного права внаслідок їх договірної право

здатності~

(«The Proliferation of New Subjects of Contemporary International Law Through Their Treaty-Makiпg
Capacity•) своrо докторськосо дослідження у Вільному університеті Амстердама ( 1970-1973 рр.).
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ями про право на багатьох із нас. Серед таких професорів були: П. Недбайло,
С. Ісакович, В. Василенко тощо. Вони були дуже обізнані у своїй справі та чудо-

во володіли предметами, які викладали.

~·

Видатні юристи-науковці з інших престижних навчальних заЮГадів також
здійснили великий вплив на правову свідомість багать9х іноземних студентів

юристів. Такий вплив був результатом точного та складного теоретИчного юри
дичного аналізу, який був викладений у їх юридичних підручниках та наукових

працях. Варто навести три гарні приклади: професори

[ Тункін 1 -, А. Ковальов 2 ,

та Ф. Кожевніков • Вони займають чільне місце серед найбіЛьш творЧЩ( мисли
3

телів-правознавців, яких я знаю у цій країні.
Що ж пояснює той дивовижний факт, що професори І. Лукашук,

[

Тункін,

Ф. Кожевиікав та А. Ковальов живуть в думках своїх колишніх студентів та чи
тачів? Я вважаю, що вони значною мірою, як і раніше, є впливовими, оскільки
мають надприродну здатність породжувати творчість у інших- зокрема, у своїх
студентах шляхом хорошого викладання, а також у своїх читачах через наукові

праці. Вони були дійсно надихаючими правознавцями. Надихаючий викладач

права може сrірияти тому, що студент буде сам досліджувати та створювати. Та
кож, було очевидним із їхнього успіху серед студентів те, що в них зовсім не було

претензійності чи зарозумілості. Вони ставилися до власних студентів, як до
колег-дослідників, що заохочувало студентів вести відкриті розмови протягом
занять.

ІХ. Бар'єри, що постають перед юристами, які отримали юридичну освіту
у Радянському Союзі та інших країнах незаrальноrо права,
та криза їх інтеграції у правові системи власних країн
У цьому розділі розглядатиметься питання про ставлення деяких урядів країн,

що розвиваються, до визнання юридичних дипломів, отриманих громадянами
після закінчення певних іноземних навчальних закладів. Звісно, радянський

уряд не ніс жодної відповідальності за інтеграцію випускників-юристів у правові
системи їх батьківщини, тому важливо оприлюднити цей сумний досвід і донес
ти його до ширшого кола. Офіційна негативна політика уряду щодо визнання

іноземних юридичних дипломів практикувалася та застосовувалася службовця

ми правового апарату деяких країн. Іхня позиція щодо визнання іноземних юри
дичних дипломів мала підгрунтям існуючу урядову політику. Така політика уряду

визначала, який саме юридичний диплом, виданий у певній іноземній країні,
варто прийняти, аби випускник міг повноцінно брати участь у національній
правовій системі як юрист, а кому варто відмовити.

Як зазначалося раніше, право не є нейтральним. На ньог~ впливають політич
ні, ідеологічні, а також політико-економічні інтереси панівного класу суспільс-

1 Професор [ Тункін був відомим радянським вченим у сфері міжнародного nрава, обраним суддею
Міжнародного суду в Гаазі. Він був колишнім nочесним деканом Московського державного університету
(МДУ) та користувався авторитетом у радянської влади у сфері договірного права.

2 Викладає право в Університеті дружби народів. Він є nредставником Російської Федерації у Комітеті ООН

І

ї

nроти катувань .

3 Автор nраці Русское государство и междунаролное nраво (до ХХ века). - М. : Зерцало, 2008. - 302 с.
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тва. Таким чином, юридична освіта часто розробляється та формується завдяки
основним економічним та політичним реаліям освітньої системи та професії
юриста. Крім того, частину відповідальності за офіційну негативну політику
проти іноземних юридичнихдипломів несе колоніально-політична історія бать
ківщини випускника.

На жаль, історична колоніально-правова спадщина могла негативно вплину
ти на швидкість інтеграції випускника з іноземним дипломом у правову систему.
У деяких країнах процес інтеграції був швидким, у інших
яких

-

-

повільним, а в де

просто взагалі неможливим. Рівень індоктринації нових держав з боку їх

колишніх колоніальних господарів щодо упередженого ставлення до юридичних

продуктів (матеріальних або інтелектуальних) з інших правових, політичних або
культурних систем бав дуже гострим. Існуючі ідеологічні війни між державами
були занадто серйозними для раціонального та об'єктивного розгляду певних
питань.

Випускники навчальних закладів Радянського Союзу та США стикалися із
серйозним упередженням та дискримінацією протягом тривалого періоду часу
до того моменту, поки їх нарешті не інтегрували в яку-небудь сферу правової

системи Нігерії . Не існувало жодних об'єктивних причин для такої жахливої
дискримінації, крім упередження, що було результатом колоніального менталі
тету. До уваги абсолютно не бралися заслуги та рівень компетентності.
Відповідно до цього, жоден нігерійський юрист, який отримав освіту у од
ній із зазначених держав, не міг розпочати юридичну практику або працювати у

будь-якій серйозній юридичній або судовій установі до приблизно 1974 р. 1 Цей
процес тривав, навіть незважаючи на той факт, що деякі випускники отримали

юридичну освіту на початку 1960-х років. За таких обставин дискриміновані ви

пускники були змушені приєднуватися до громадських та приватних установ 2 •
Вагомої причини не визнавати їх дипломи просто не існувало, крім того, що на
той час кваліфікація, отримана у будь-якій із зазначених держав, вважалася гір

шою за ту, яку отримуВали у британських університетах та інстИтутах. Небагато
часу пройшло до того, як нестерпна політика уряду Нігерії щодо виключення

1Автор цієї статrі був першим юристом у Нігерії, який, отримавши освіту в Радянському Союзі, був nризначе
ний у

1974 р . на посаду викладача nершого в державі юридичного факультету Університету Нігерії,

в Енугу. Іще

через п'ять років (1974-1979 рр.) мені та іншим постражцалим колегам вдалося виграти битву проти дискримі
наційної політики невизнання радянських юридичних дипломів без завершення обов'язкової однорічної про 
грами з метою отримання ліцензії на юридичну практику в Нігерії. Мене запізно прийняли навіть незважаючи

на той факт, що мій диплом юриста був визнаним та достатнім для призначення на посаду викладача права для

студентів, яких кваліфіКували як таких, що мають право брати участь в програмі. ІІІляхом успішного прориву,

який став можливим завдЯки прогресивному тогочасному уряду, припинився вік тривалої колоніальної тра
диції, спрямованої на блокування юристів із небританською освітою. Недоброзичливці та прибічники диск
римінаційної поліrnки були викриті та осоромлені тнм успіхом, якого досягли деякі з нас протягом наступних
років. Таким~ном , я на п'ять років пізніше отримав свою ліцензію на юридичну nрактику, втративши певний
досвід у порівнянні із власними студентами, коли мова йшла про справи у суді . Три роки потому я став пер

шим у Нігерії деканом та nрофесором права, який заснував два престижні акредитовані юридичні факультети

у Нігерії: юр ИЩfчний факультет Державного уні верситету технології Анамбра, що зараз перейменовано на
Університет імені Ннамді Азіківе

(1985-1990 рр.), та юридичний факультет Державного університету науки та
(1991-1994 рр.). Декілька найстаріших юридичних факультетів у Нігерії були засновані після
незалежності у 1960 р. іноземними професорами nрава, в основному із Великої Британії.

технології Енуrу

отримання

2 Вони змушені були приєдНатися до адміністративних лав митниць, органів імміграції та урядових міністерств.
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випусюшків навчальних закладів США та Радянського Союзу із національної
правової системи була врешті решт припинена 1•
Які вимоги висувалися у Радянському Союзі для того, щоб отр~Щати ступінь у

сфері права?

..

Університети та інститути, які мали належний рівень визнашur, могли при
суджувати академічний ступінь у галузі права тим студентам, що відповідали ви
пускним вимогам. Усі заклади вищої освіти Радянського Союзу Мали однакові

вимоги до майбуrніх випускників. Студенти мусили пройти у~і курси та дис
ципліни обов'язкової навчальної програми, а також дотримуватися щшускних
правил навчального закладу. Кожен заклад мав власні вимоги до випускників.

Це все було потрібно для того, щоб полегшити процес визнання іноземного дип
лома, лише переконавшись, що іноземний навчальний заклад міг кваліфікува
тися за законами держави.

Як можна отримати ліцензію на юридичну практику в країнах, що розвивають
ся?
Не існує єдиного процесу або процедури щодо отримання ліцензії на юри
дичну практику у країнах, що розвиваються. Процедура отримання ліцензії на

1

юридичну практику відрізняється у кожній країні. У деяких із них

-

це проста

f

адміністративна процедура. Вона може передбачати реєстрацію диплома у від-

t ,

повідному державному органі, що видає професійні ліцензії, які є дійсними на

1
І

І.

всій території держави. У деяких країнах процедура отримання ліцензії на юри-

І

дичну практику може бути ускладненою та включати залучення академічних,
професійних та державних урядових органів.

Хто може займатися юридичною практикою? У Нігерії2 , як і в багатьох ін
ших країнах третього світу, право займатися юридичною практикою мають лише
громадяни Нігерії та громадяни тих держав, що задовольняють усім вимогам за

законом 3 • Будь-які винятки траплялися лише в результаті існування дружніх
двосторонніх угод між відповідними країнами.

Х. Огляд деяких академічних та професійних досяmень обраних юристів,
які отримали освіту в Радянському Союзі

Враховуючи власне ретельне тривале дослідження академічних та професій
них досягнень деяких випускників -міжнародників із країн, що розвиваються,
які отримали освіту у певних радянських навчальних закладах, слід відзначити,

1 Детальний розrлцд дискримінаційної nолітики урцду Ніrерії nроти іноземної юридичної освіти див.
Okeke С. N. Science, Technology and The Law : The Impact of Science and Technology on Law. - Enugu : Gresham
Publishers, 1992.
2 Для того щоб отримати ліцензію на юридичну nрактику в Ніrерії, необхідно мати дійсний диплом юриста,
отриманий в акредитованому Університеті , усnішно nройти одну обов'язкову академічну сесію в будь-якому із
чотирьох юридичних навчальних закладів Ніrерії

-

Абуджа, Лагос, Енуrу, Кано , задовільно nройти nporpaмy,

здати встановлені обов'язкові виnускні ісnити, скласти офіційну nрисяrу та бути офі ційно прийнятим компе
тентним ортаном до колегії адвокатів.

3 Для того щоб отримати ліцензію на юридичну nрактику в Нігерії, потрібно мати диnлом юриста , отриманий
nісля навчання на акредитованому юридичному факультеті визнаного університету, усnішно nройти одну

обов'язкову академічну сесію в будь - якому із чотирьох юридичних навчальних закладів, здати національний
адвокатський ісnит, бути nриведеним до nрисяги як адвокат Верховноrо Суду Нігерії.
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що радянська юридична освіта була дуже сильною та приносила успіх у багатьох

країнах.
У цьому розділі буде коротко розглянуто діяльність та успішність окремих
обраних випускників, юристів-міжнародників чотирьох провідних радянських

університетів, згаданих вище 1 • Вражаючі академічні та професійні досягнення
таких випускників були б неможливими без високих академічних стандартів та
багатого змісту юридичної навчальної програми цих навчальних закладів.

Почнемо із найстарішого університету Росії

-

Московського державно

го університету, на юридичному факультеті якого під керівництвом видатного
професора Григорія Тункіна свій шлях розпочав знаний компаративіст, юрист
міжнародник із Нігерії, доктор Крістофер Осакве. Він беззаперечно був одним
із найперших іноземних випускників-правознавців з країн третього світу. Спе
ціалізувався він на міжнародному праві.

Він переїхав до США, маючи за плечима докторський та постдокторський
ступені в царині міжнародного права, отримані на юридичному факультеті Уні

верситету Нотр-Дам. Пізніше він багато років викладав право на юридичному
факультеті Університету Тулейн у Новому Орлеані. Тривалий час він був дирек
тором Центру порівняльного правознавства імені Ісона Вайнмана при юрИдИч
ному факультеті Тулейн. Передусім він був співавтором авторитетної книги з
порівняльного правознавства: «Порівняльні правові традиціЇ>>, яку й досі вико
ристовують на багатьох юридичних факультетах США на курсі порівняльного
правознавства . Також він оприлюднив багато інших новаторських публікацій у
царині міжнародного права та суміжних областях.

Навчальний план юридичного факультету Київського університету, за яким
навчався автор цієї статті, був дуже сильним та гарним . Він дозволяв спеціалі

зуватися на багатьох сферах права. Міжнародне право було найбільш популяр
ним серед великої кількості іноземних студентів із країн, що розвиваються. На
чолі академічних справ протягом багатьох років в якості декана факультету був
покійний професор Ігор Іванович Лукашук.

Багато виnускників-юристів із країн, що розвиваються , вирізнялися серед своїх

колег, спеuіалізуючись на міжнародному та інших сферах права академічно та професійно. Це спостереження підтвердять декілька відомих нам прикладів таких студентів із Африки. Я переконаний, що інші випускники із країн Азії та Латинської

Америки, інформацією про яких я не володію, також проявили визначну компетен
тність та мали значний успіх у власній кар'єрі та служінні своїй батьківщині.

Наступні юристи, випускники Київського державного університету, досягли
надзвичайних успіхів як у себе на батьківщині, так і на міжнародній арені.

Макдональд Нкво Осагі отримав вищу освіту у середині 1960-х років та по

вернувся до Ніrерії під час громадянської війни 2 • Свою кар'єру він завершив на
високій пqсаді офіцера Митного департаменту Ніrерії, де до виходу на пенсію

дійшов високої сходинки Генерального інспектора митниці Нігерії. Зараз він
займаєт.вс.ц_ приватною юридичною практикою .
1

2

.

Див. розділ VI, у якому йдеться про nровідні радянські навчальні заклади.
1966-1970 рр.
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І. І1
1
1

К Океке

Янгонго Бартоломью повернувся додому в Конго Кіншаса після випуску в
Києві. Пізніше він став Міністром закордонних справ своєї батьківщини.

Його Високоповажність, суддя, доктор Абдул [ Корома є вид~тним міжна
родним вченим-правознавцем та юристом із Сьєрра-Леоне. Він буВ видатним
членом Комісії міжнародного права в Женеві, одноразовим Постійним пред

ставником Сьєрра-Леоне в ООН протягом багатьох років. Крім того, раніше
він був послом Сьєрра-Леоне у деяких країнах Європи та Африки. Докторський
ступінь отримав в Університеті Лондона. До

2012 року він був суддею Міжнарод

ного суду в Гаазі.

Професор Ендрю Контех зараз пов'язаний із Університетом Мінесоти Індіа
наполіс, в якому він є штатним професором вже багато років. До початку своєї
кар'єри в Університеті Мінесоти він багато років служив власній батьківщині
Сьєрра-Леоне

-

як посла.

Професор Акін Ойєбоде є професором на юридичному факультеті в Універ
ситеті Лагос у Ніrерії. Він є адвокатом Верховного Суду Нігерії та протягом од
ного строку посідав посаду віце-ректора Університету Адо Екіті, Ніrерія. Отри
мав докторський ступінь у престижній юридичній школі Осгуд у Канаді.
Професор Гасіокву є деканом юридичного факультетувДержавномууніверси

тету Дельти, Абрака, штат Дельта, Ніrерія. Доктор Гасі о кву отримав докторський
ступінь в Університеті Джосу в Ніrерії.

Професор Емануель Омох Есіємокхай отримав докторський ступінь

Ph.D.

у

сфері права в Університеті Кельна в Німеччині. Багато років він викладав право
у престижному Університеті І фе, який було перейменовано на Університет імені

Абафемі Аволово. Зараз він є засновником та виконавчим директором приват
ної міжнародної юридичної консультації <<Міжнародне юридичне бюро Босас
Інтернешнл>> в Абуджа, Ніrерія.
Професор Чарльз Чуквума Околі отримав докторський ступінь на престиж
ному юридичному факультеті Болт Хол Університету Каліфорнії, Берклі. До са
мої смерті у

1995 р. він був деканом факультету в Університеті Чикаго та співпра

цював із ООН у багатьох справах.
Адольфус Вабара, нігерійський випускник Київського державного універ

ситету, був президентом Сенату Нігерії протягом середини дев'яностих років
ХХст.
Іншим престижним радянським університетом із чудовою юридичною нав

чальною програмою був Університет дружби народів імені Патріса Лумумби у

Москві. Його закінчили чудові випускники-юристи, які зробили значний вне
сок у правознавчу науку та юридичну освіту власних країн.

Яскравим прикладом є адвокат Даніель О. Анумба, що закінчив Університет

імені Патріса Лумумби на початку 1970-х років. Після повернення до Ніrерії
наприкінці 1970-х років його обрали членом Парламенту штату Анамбра. Він
пройшов однорічні професійні курси в Нігерійській юридичній школі. Успіш
но завершивши навчання, став адвокатом Верховного Суду Нігерії. Пізніше
він зайнявся наукою, кілька років потому успішно обійнявши посаду декана
юридичного факультету Державного університету науки та технології Енуrу в

Нігерії. Йому багато років вдається успішно поєднувати викладання права із
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хорошим практичним професійним досвідом, який він отримав за багато років
юридичної практики.

ХІ. Висновки: що варто зробити?
Ми окреслили кілька важливих цілей та об'єкт цього проекту. Однією з цілей

є розглянути деякі важливі аспекти радянської юридичної освіти протягом обра
ного періоду. Іншою метою є оцінити внесок Радянського Союзу в професійну
підготовку юристів із країн, що розвиваються. Чого варті були такі випускники?
Це дослідження пропонує думку про те, що радянська юридична освіта була дій
сно дуже сильною у підготовці випускників до складної майбутньої академічної
та професійної ролі на батьківщині або будь-де у світі.
Рівень професійної відповідальності/етики, що викладався в рамках радянсь

кої навчальної програми, був недостатнім та вимагає покращення. Також варто
покращити та осучаснити рівень післядипломної освіти та підготовки. Рівною
мірою доцільно запровадити програму подальшої юридичної освіти, зокрема,

перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації.
Багато країн, що розвиваються, отримали значну користь від величезних ра

дянських фінансових інвестицій та надання юридичної освіти багатьом їх гро
мадянам шляхом присудження повної стипендії. Випускники радянських юри
дичних навчальних закладів, які залучалися до процесу заснування юридичних

факультетів, застосовували набуті знання аби покрашити їхню якість. Про цей
факт свідчать деякі приклади вражаючої діяльності вибраних випускників, про
яких згадано у цій праці.

Юридична освіта не повинна бути зосереджена виключно на теоріях права
(академічні дисципліни та розуміння правознавства) або підготовці професій
них адвокатів (на кшталт академічної системи

JD

в США), належний акцент

варто зробити на розвитку професійних навичок.
Зважаючи на все зазначене, можна зробити висновок, що ающемічна заслуга
освітньої юридичної програми, поміж інших критеріїв, що застосовуються для

порівняння правових систем типу демократії, і досі є найкрашим із найгірших
способів організувати правове професійне життя. Із поширенням багатьох су
часних інститутів різних стандартів все ще сумнівним залишається той факт, що
можна досягrи настільки високого рівня юридичної освіти, як за радянських

часів, чи принаймні відтворити їх в інших частинах світу.
Сподіваємося, що ця робота є лише початком дослідження радянського впли
ву на юридичну освіту. У майбутньому очікуються подальші дослідження. Одним

із важливих, .гіднИх уваги та більш широких предметів подальших досліджень
може бути «J3плив Радянського Союзу на розвиток правових систем у Африці в

ХХст.>>.
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