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У Хрестоматії підібрано матеріали для опанування курсу "Юридична клінічна 

практика", що забезпечується у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, 

що готують фахівців-юристів. 

Матеріали розкривають тематичний план курсу, що включений до навчального 

плану Національної академії внутрішніх справ. 

Цей посібник розрахований передусім на студентів, що вивчають зазначений 

спецкурс. Книга стане у нагоді викладачам та керівникам юридичних клінік, іншим 

учасникам юридичних клінік, студентам-юристам.  

Матеріал книги робочий, пункти плану кожної з тем, обсяг глав книги залежав 

від наявності опублікованих матеріалів. Якісне доопрацювання книги дозволить 

Асоціації юридичних клінік України забезпечити вихід підручника зазначеної темати-

ки. 
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ПЛАН 

1. Юридичні клініки-лікбез 

2. Історія виникнення юридичних клінік 

3. Про  юридичні клініки 1901 

4. Завдання та цілі юридичних клінік 

5. Типи юридичних клінік 

6. Стандарты для клинического юридического образования 
 

1. ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ: ЛІКБЕЗ 
Олексій Байков, 

Санкт-Петербургский інститут права імені Принца П.Г. Ольденбургского 

 Примітка. Дана стаття була використана для написання введення до книги "Юридична клініка: до-

свід практичного навчання юристів" (переклад з російської) 

 

Завданням дійсної статті автор уважає досягнення досить вузької мети - визначення вынесеного в за-

головок терміна. Проте  , проблема ця представляється досить важливою, тому що такі поняття, як 

"юридична клініка", "клінічне утворення",  "клінічні методи викладання" та інше ввійшли в наш по-

нятійний апарат зовсім недавно,  і тому,  що ми будемо під ним мати на увазі,  залежить ефек-

тивність наших  спільних  дій із удосконалення вітчизняної юридичної освіти. 

Разом з тим,  оскільки сама природа клінічного юридичного руху змушує будь-якого    фахівця, що 

зіштовхується з нею, бути менш  академичним і намагатися використати нетрадиційні і як можна  

більше  активні способи викладання,  наведені нижче будуть відрізнятися  досить популярним сти-

лем і зведуться до відповіді на наступні питання:  

 Навіщо потрібні клінічні методи освіти? 

Кому потрібні клінічні методи освіти? 

Що мається на увазі під клінічними методами освіти? 

Що таке "клінічна освіти"? 

При чому тут США? 

Як виникали юридичні клініки в США? 

Як будується юридична клініка? 

Як забезпечити роботу клініки? 

 Навіщо потрібні клінічні методи освіти? 

Навряд чи варто брати під сумнів той факт,  що будь-який поважаючий себе викладач права буде 

завжди однодумцем зі своїми колегами  принаймні    в одному питанні: освіта,  що вони дають,  по-

винна бути як можна більше якісною.  Адже не секрет,  що затребувана нині  суспільством і вкрай 

популярна за останні роки професія юриста, здобувається нині за допомогою методик, що склалися 

десятиліття назад. У методиках цих було і є багато гарного, але вони орієнтовані на підготовку мо-

делі фахівця іншої формації й зовсім іншого суспільства.  Як правило,  молодий викладач починає 

вчити своїх студентів так,  як у  свій час навчали його. Оскільки,  здебільшого  ,  викладачів юриди-

ческих ВУЗів, та й ВУЗіВ взагалі, не навчали бути саме педагогами.  Разом з усіма вони вивчали 

стандартний набір дисциплін, готуючись до практичної діяльності,  і тільки бажання й схильності 

викладати привели їх на кафедру. Російська правова освіта знає кілька напрямків спеціалізації сту-

дентів,    але  спеціалізації  "викладач  права"  у  більшості випадків не надається.  Методичні викла-

дацькі  прийоми, якщо хочете,  передаються в спадщину,  і тільки,  набувши  певний досвід,  педагог 

опановує й власний підхід,  він починає по можливості коректувати свій курс,  намагається зробити 

його більше корисним і сучасним, а значить і більше цікавим. 

  Саме бажання допомогти зацікавленій у своїй  професійній  еволюції людині й було основним мо-

тивом тих ентузіастів, які першими спробували сприйняти незвичну для нас концепцію клінічних 

методик  викладання права й затвердити її,  як необхідний елемент у процесі одержання юридичної 

освіти. 

 Кому ж потрібні клінічні методи освіти? 

Природно, у першу чергу тому, хто викладає право в юридичних ВУЗАХ і має бажання виконувати 

свою роботу якісно.  Така   особливість професії педагога,  що вона не дозволяє зупинятися на до-
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сягнутому й вимагає постійного вдосконалювання,  меж якому,   як відомо, немає. Але саме ця при-

чина може зробити порушену тему цікавою і для викладачів інших галузей знань або інших рівнів 

освіти.  Ми абсолютно впевнені,  що запропоновані форми й методики можуть знадобитися й шкіль-

ному вчителеві й викладачеві коледжу або ліцею,   вони  можуть використатися для вивчення прак-

тично будь-яких гуманітарних дисциплін і  будуть зрозумілі не лише юристові.  Адже мова в цьому 

випадку йде не про зміст, а про методи надання знань. Причому,  методи ці досить універсальні й 

можуть використатися в різних оболонках,  або,  як їх називають, формах освіти, - тобто  не тільки 

як  засіб "повідомлення" додаткових знань і навичок  до  традиційних  ака-демічних  курсів  по 

юриспруденції,  але вони можуть й укладатися в них,  або використовуватись для додаткової (фа-

культативної) освіти. Іншими словами, ми запрошуємо взяти ці методи на озброєння всіх тих, хто 

вчить сам, хто організує освітній процес або має до нього якесь відношення,  а крім того й тих, хто 

вчить себе, а це, як відомо, речі взаємозалежні. 

 Що мається на увазі під клінічними методами освіти? 

Уже стало ясно,  що обрана тема присвячена тому,  як краще вчити й із сам процес навчання не тіль-

ки важкою роботою,  але й цікавим заняттям.  Предмет розмови ми відразу ж домовилися звузити 

винятково дисциплінами,  які доцільно,  а в  рамках  державних  освітніх стандартів і повинні,  вив-

чати майбутніми юристами.  Тому й  процес цей буде розглядатися тільки на прикладах юридичних 

ВУЗіВ. Однак,  і в такій постановці теми,  вона здається нам неосяжною.  Тому авторові хотілося б 

зосередитися тільки на тих методиках викладання,  які  з відповідати наступним умовам: 

1. Методики ці зараз прийнято називати інтерактивними, тобто такими, що мають підвищений ко-

еффіцієнт корисної дії, більше інтенсивними. 

2. Всі вони вже споконвічно покликані зацікавити студента в процесі оволодівання знания-ми,  що 

саме по собі вже половина результату.  Як це  зробити простіше всього? Змінити вектор навчання, 

що,  як правило,  спрямований від теорії до практики,  і тому студент змушений спочатку вивчати 

теоретичні постулати й тільки потім усвідомлювати,  для чого вони потрібні й де можуть застосо-

вуватися. Якщо ж перед людиною поставити хоча б просту, але  життєву ситуацію й запропонувати 

йому неї вирішити, то він сам зрозуміє,  яких знань йому для цього не вистачає.  Як наслідок,  про-

цес навчання  буде  спочатку рухатися від практики до теорії,  а потім навпаки,  але вже  на  якісно 

іншому рівні. 

3. Методика не може існувати поза формою.  Дійсно,  що користі  від її преподава-телю,  що приму-

шений установленим нормативом читати  лекцію по певної дисципли-ні й тематиці й робити що-

небудь інше йому забороняється? Це зовсім природна й оправдан-ная ситуація,  і значить для кожної 

з наявних форм викладання треба шукати свої методики або пристосовувати їх під задану форму.  

Але є й інший,  причому самий логічний, шлях.  Взяти й створити форму викладання під наявну ко-

рисну  методику. 

Саме над цією проблемою необхідно буде задуматися в найближчому майбутньому. 

 Що таке клінічна освіта? 

Це саме та форма,  у якій всі отвечающие  перерахованим вище  умовам методики прекрасно вміща-

ються.  Всім відомо,  що клінікою  називається  те  місце, де практикуючий фахівець може практич-

но зі свої знання,  чи те виліковуючи людей, чи  те ставлячи досвіди, чи  те займаючись "натаскуван-

ням" своїх учнів. І якщо таке місце є в медика або хіміка,  те чому воно не може бути в юриста? На 

перший погляд це важко представити,  та й саме словосполучення незвично й по початку викликає 

посмішку або ріже вухо.  Просто термін цей прийшов до нас із англомовного середовища,  де 

сприймається трохи по-іншому,  і, у свою чергу, бере початок від іншого,  уже  базового, відправно-

го поняття - юридична клініка.  Останній термін,  як і все  від нього похідні досить умовна,  йому 

можна було б підібрати  й  більше "русифікований" переклад, скажемо,  "суспільна приймальня",  

"ординатура" або просто "практичний курс", але всі ці слова не будуть відбивати суті явища.  Крім 

того,  інтернаціоналізація права й взагалі громадського  життя змушує використати устояну світову 

термінологію.  Практика показує,  що люди использующие цей термін,  тобто  являющиеся 

фахівцями в цій області,  швидко до нього звикають і досить одноманітно  розуміють, що під ним 

мається на увазі. 

При чому тут сша? 

Термін "юридична клініка" в описаному вище розумінні з'явився  саме  в Соединен-ных Штатах 

Америки. Більше того,  поява самого явища,  що  він відбиває,  і його удиви-тельно швидке поши-

рення в  Росії  навряд  чи стало б можливим без безпосередньої фи-нансовой й організаційної  допо-
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моги наших заокеанських колег,  а точніше тих численних благодійних організацій,  які ними ство-

рені. Звичайно, чужорідний вплив завжди вызы-вает побоювання, але якщо воно в благо, це в цьому 

випадку очевидно,  те   ми йому повинні бути тільки вдячні. Але не в словах подяки тут справа, тим 

більше,  що їх,  як правило,  асоціюють із формою оплати за зроблену фінансову підтримку. Варто 

пам'ятати,  що практично всі ініціатори поширення ідеї клінічної освіти в нашій країні - російські  

педагоги, що  здебільшого   мають досить солідний  викладацький стаж і досвід. Автор цих рядків 

може однозначно затверджувати це, тому що сам був цих процесів. Здебільшого   всі вони якийсь  

час  стажувалися або в самих США або контактували з американськими юристами в Росії.   Вони ба-

чили й прекрасно розуміли,  що не тільки суспільства наші значно відрізняються своєю культурою й 

укладом життя,  значно відрізняється сама правова модель. Фахівці знають, що наші правові системи 

належать до,  по суті, що  конкурують світовим галузям юриспруденції.  Так що просте  сліпе перей-

няття,  а тим більше наслідування  модним образу, що став, життя й окремих його елементів, зокре-

ма, системі освіти,  заняття безглузде,  а часом і шкідливе. Просто саме динамічний американський 

спосіб життя й щодня зростаючі вимоги до якості підготовки юристів,   змусив  їх звернути увагу на 

шляху вдосконалювання свого академічного рівня. Хто не бачив по тимі ж американським фільмам, 

яким розмаїтістю навичок повинен володіти юрист,  яка сума знань повинна втримуватися в його 

пам'яті? Причому навички й знання ці повинні мати зовсім прикладний і дуже практичний характер.  

І от їх те й стали американські юридичні  школи розвивати. Хіба не актуальна ця проблема зараз для 

нас?  Чи вирішена вона? І якщо закордонні колеги готові поділитися з нами своїм досвідом,   чому  б 

нам ним не скористатися в тій мері,  який це буде корисно для нас?   В остаточному підсумку ми од-

наково  до цього прийдемо. 

 Як виникали юридичні клініки в сполучених штатах? 

Американські юристи затурбувалися наближенням своєї академічної утворення до на-сущным про-

блем практики років 15-20 назад,  коли принцип "забудьте всі,  чому вас учили у Ву-зі" перестав їх 

задовольняти.  Саме тоді стала очевидної неефективність того способу з-єднання теорії із практи-

кою, що ми б назвали виробничою практикою. Зовсім очевидно, що студент, що насильно приво-

диться на практику, скажемо, у юридичну фірму, може й не заважає працюючої там адвокатам,  але 

ставитися до нього однаково  будуть,  як до джерела безкоштовної й малокваліфікованої робочої си-

ли.  У завдання практикуючого юриста просто не  входить  обов'язок  когось  учити. 

Інша справа якась організація,   що  займається  практичною  діяльністю з однієї сторони й у той же  

час  має  на меті  свого  створення навчання. Причому навчати вона повинна саме практичної діяль-

ності, а завдання ця досить широка. Скажемо,   чи  вчить звичайний юридичний ВУЗ такій навичці, 

як юридична відповідальність і професійна етика,  одержання потрібної інформації від клієнта й 

дохідливе його консультування,   або чи навчається він грамотно викладати свою думку на листі, ви-

ступати на публіці, правильно розповідати про те, що трапилося,, вести переговори та інше? Прак-

тично немає! Але ж ці навички значать дуже багато чого в юридичній професії.  

Таким чином, ми приходимо до думки,  що юридична освіта повинне  доповнюватися спеціальними 

навичками й по спеціальних же методиках,  які  не вписуються в рамки тра-диционных академічних 

курсів,  але  не  можуть  бути належним чином "піднесені" сту-денту непрофесійними викладачами.  

Навчати таким навичкам можна й у рамках  некото-рых  уже  існуючих курсів,  але для цього треба 

перебудовувати всю сформовану систему  обу-чения.  

Однак, будь-який методист знає, що зробити це дуже й дуже складно. І прекрасним виходом із  си-

туації, що створилася, саме й  може  стати  юридична клініка. 

 Як будується юридична клініка? 

Юридична клініка являє собою якусь організаційну структуру, що вчить студентів паралельно із  

традиційними  дисциплінами,  але  сугубо практичним навичкам, а тому на реальних живих справах 

і проблемах. Існують два основні різновиди клінік.  Перші являють собою  структурні підрозділи 

юридичного ВУЗА,  але відособлені від нього внутрішніми нормативами, що  мають свій штат 

викладачів, що  обслуговує персонал, власне встаткування,  приміщення й все те,  що необхідно для 

їхньої  діяльності. Очолює таку клініку, як правило,  звільнений від інших обов'язків адміністратор.  

Інший варіант - це клініка абсолютно незалежна.  Це самостійна організація із правами юридичної 

особи,  що може, як би "обслуговувати" не один, а трохи ВУЗОВ юридичної спрямованості, але ви-

конує вона ті ж функції, що й у першому випадку.  А діяльність, якою займаються ці клініки,  також 

можна розбити на два напрямки. 
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Перше складається у викладанні подібних з академічними навчальних курсів,  що, проте  , 

відрізняється рядом особливостей.  По-перше, викладання це будується на природному інтересі сту-

дента до насущних життєвих  проблем. Наприклад, один зі студентів може просто расска-зать,  як 

йому продали в магазині неякісну річ,  а вся група разом з ним буде  шукати рішення проблеми і її 

юридичне обґрунтування. По-друге,  згадані курси досить ком-пактны по обсязі й можуть бути 

націлені на відпрацьовування  конкретної практичної навички. Скажемо, уміння становити юридичні 

документи. 

У цих випадках студентові протягом  декількох занять дається конкретне  завдання написати кон-

кретный документ і по конкретній  же  тематиці (договір, позовна заява, просто діловий лист і т.п.) У 

третіх, на таких заняттях студента постійно змушують представляти,  що він самостійно виконує 

практичне завдання. Домогтися цього можна за допомогою так званих ділових ігор. Допустимо, сту-

дентам пропонується попрацювати парами й кожний з них по спеціально розробленій фабулі спо-

чатку грає клієнта, а потім адвоката й навпаки. У четвертих, у цих курсах міняється сама роль 

викладача.  У традиційних умовах навчання,  викладачеві  іноді  навіть необхідно з'являтися в ролі 

непохитного авторитету.  У клініці його завдання - зламати бар'єр між собою й тим, яких навчають,,  

котрий повинен сприймати його не як доглядача,  а як партнера й помічника по спільній справі. 

Другий напрямок роботи юридичної клініки складається в  спробі  з'єднати ще не готового до само-

стійної діяльності студента з  реальним  клієнтом. Звичайно, не кожен нужденний погодиться на та-

ку допомогу. Але,  допустимо,  люди незаможні не будуть заперечувати й проти її,   якщо  вона  

здійснюється безкоштовно.  Природно,  що виявлятися вона все-таки повинна  під руко-водством 

досвідченого фахівця-практика,  але функції його в цьому випадку значно полегшуються, а вихо-

дить, і удешевляются,  тому що зведено лише до контролю.  Крім того,  сама клініка повинна мати 

втрати по  організації можливості обігу в неї громадян,  гарантуванню їм  мінімально  якісної юри-

дичної допомоги за допомогою залучення спеціальних викладачів - практиків. 

 Як забезпечити роботу клініки? 

Щоб клініка змогла виконувати покладені на неї завдання, воно повинна мати соответст-вующую 

матеріальну базу.  Перспектива зробити  для  цього  послуги студентів платними й що окупають,  як 

показує практика,  незбутня. На тобто  ряд причин. Перша полягає в тому,   що  серйозної  конку-

ренції досвідченому практикові студент скласти не може. Залучити до себе він  може тільки без-

платністю або явною дешевиною надаваної їм допомоги.   З іншого боку,  необхідність постійного  

контролю  над  ним   змушує залучати для цього досить кваліфікованих викладачів (у цих випадках 

їх краще називати кураторами), а робота їх обійдеться досить  недешево. Друга причина у високої 

затратности самих навчальних курсів. На-приклад,  для відпрацьовування навички спілкування із 

клієнтом або навички публічних виступів корисно застосовувати відеозйомку,  за допомогою якої 

студент може подивитися  на свої дії зі Сто^-Рони, так ще зробити це разом із групою,  попутно об-

говорюючи свої промахи або вдалі момен-ты. Саме собою, для всього цього потрібне дороге встат-

кування. Якщо ж згадати, що на відміну від лекції,  де один викладач "обслуговує" сотню, а те й  

більше  студентів, дело-вая гра або тому подібні форми вимагають присутності в групі не  більше 10-

15 чоловік.  У цих умовах про самооплатність можна забути  й  джерело фінансування треба шукати 

в самому Ву-зі.  Тому перший тип клінік  звичайно має свій власний бюджет і вже конкретно  з  ньо-

го  здійснює  свою діяльність. Якщо ж клініка незалежна,  то вона одержує фінансування як  оплата 

своїх послуг від інститутів, що  послали туди своїх студентів. Природно,  що освіта в таких випадках 

здорожується,  але  значно зростає і якість підготовки фахівця,  а значить престиж ВУЗА і  його по-

пулярність. Не даремно в даний момент,  практично,  будь-яка школа права в Сполучених Штатах 

має свою клініку або направляє в незалежні  клініки своїх студентів.  У кожному разі всі витрати 

стають виправданими й окупаються з лишком. 

2. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 
© Анна Шевченко, для підручника Юридична клінічна практика  

Практика створення юридичних клінік для надання безоплатної правової допомоги малозабез-

печеним верствам населення існує вже досить давно. 

З друкованих джерел відомо, що перша в царській Росії юридична клініка виникла при Казан-

ському університеті з ініціативи відомого російського цивіліста Д.І.Мейєра ще у 40-ві роки ХІХ 

сторіччя і профункціонувала 10 років. Трохи згодом у 1855 році в своїй праці „О значений практики 

в системе современного юридического образования.” Він зазначив: «І справді, звання юриста, як і 
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звання лікаря, практичне, а тому як практична підготовка учнів до лікарської справи проходить у 

школі, точно так само практична підготовка юриста повинна здійснюватися там же» 

Ідея створеня юридичнї клиники по принципу інтернатури в лікарняних клініках на медичних 

факультетах стала одним з аргументів прихильників практичної підготовки юристів. Так К. Ди-

новскій у 1896 році в своїй праці: «Задачи цивилистического образования и значение его для граж-

данского правосудия» писав: "Учреждение наподобие медицинской клиники необходимо на юриди-

ческом факультете, должно помнить, что значение клинических занятий для процесса врачебного 

образования выражается в том, что при них явление больной жизни и поводы к врачебному дей-

ствию, как и само действие, представляются не в отвлеченных изображениях, а во всех условиях 

данного случая. Под таким влиянием клиники сведения группируются иначе, чем при систематиче-

ском изучении теоретических дисциплин. Систематическое изложение идет от определения болезни 

к изображению ее картины, а практика - от встреченной картины болезни к определению последней. 

Этим переворотом образуется практический деятель. Усвоение метода и навыка к индивидуализиро-

ванию, другими словами, умение пользоваться научными приемами при практической деятельности 

составляет задачу и цель клинических занятий. Наука права преследует, так же как и медицина, 

практические цели; судейский диагноз - не легче врачебного. Юридическое образование должно 

научить свободному орудованию отвлеченными понятиями и принципами в применении их к случа-

ям конкретным". 

В Європі вперще згадується про юридичну клініку у 80-х роках ХІХ так професор Фроммгольд 

опублікував у 1881р. в німецькому журналі «Deutsche Juristen-Zeitung» замітку «Juristische Kliniken» 

(«Юридична клініка»), де вказав на велике значення, яке мають для лікарської практики клініки, що 

існували в той час при медичних факультетах та академіях, і запропонував на їх зразок створити 

клініки при юридичних вищих навчальних закладах, де б студенти під керівництвом професора 

вирішували не вигадані або віджилі юридичні казуси, а надавали б безпосередню юридичну допомо-

гу особам, які її потребують, займаючись живими, ще не вирішеними справами. Невдовзі цю ідею 

підтримав російський професор А.Люблінський у статті «О юридических клиниках» (журнал 

Міністерства юстиції, січень 1901 року), де зазначав, що «ідея ця є настільки важливою і плідною, 

що цікаво було б розробити її детальніше і спробувати провести паралель між медичною та юридич-

ною клініками, наскільки це, звичайно, є можливим з огляду на відмінність характерних рис у цих 

двох галузях знань» Професор А.Люблінський у статті висловив власне бачення юридичної клініки і 

обгрунтував необхідність створення таких закладів.  

Наступна хвиля клінічного руху припала на кінець ХІХ, початок ХХ століття: В ряді міст Росії, 

зокрема в Іжевську, Твері, Петрозаводську, Йошкар-Олі вони були створені як особливі підрозділи 

юридичних факультетів і стали своєрідними громадськими приймальнями, де студенти під керів-

ництвом викладачів здійснювали прийом громадян та надавали їм юридичну допомогу.  

За деякими, не уточненими, відомостями на початку ХХ сторіччя юридична клініка діяла і при 

університеті Св.Володимира у Києві.  

Досвід створення юридичних клінік при університетах виявився досить вдалим:  

По-перше, робота у клініці знайомила студенів з реальними потребами юридичної практики, 

дозволяла на практиці застосувати набуті знання, формувала професійні та особисті якості май-

бутніх юристів.  

По-друге, клініки виконували важливу соціальну функцію: забезпечували право незаможних 

громадян на отримання кваліфікованої юридичної допомоги. Щодо інших тенденцій створення юри-

дичних клінік, то клініка Д.І.Мейєра не мала державної фінансової підтримки, стабільного бюджету і 

існувала тільки завдяки ентузіазму свого засновника, а з його смертю припинила своє існування. На 

початку ХХ сторіччя в Росії вперше була зроблена спроба вирішити питання про практичну підго-

товку юристів через юридичну клініку на державному рівні, проте реалізувати ідею не вдалось і по-

ступово про неї забули. 

Одна з найвідоміших клінік в Південній Африці при Вітвотерстендському Університеті, яка 

вже діє протягом 20 років, стала з 1989 року обов’язковим курсом для всіх випускників юридичного 

факультету. 

Сьогодні досить складно з'ясувати, яким чином, де і коли з'явився термін "юридична клініка". 

Найвірогідніше, він вперше з'явився в статті професора Фроммгольда, що була надрукована в 1881 

році в одному із німецьких журналів. Згодом російський професор А. Люблінський у своїй статті під 
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назвою "О юридических клиниках" висловив власне бачення юридичної клініки і, зокрема, обгрун-

тував необхідність створення таких закладів 

У 20-30 роки XX століття термін "клінічна юридична освіта" вживається у США. Його поява 

визначила новий напрямок у сфері  юридичної освіти - внесення соціальних аспектів до вивчення 

права. Одним із пер-ших, хто цікавився цим питанням був Дж.Франк, автор статті «Чому б не ство-

рити клініку для юристів ?», яка була надрукована в «Огляді право-вих питань» в 1933 році, який 

видавав Пенсільванський університет. Він запропонував принципово новий вид навчання юристів, 

запозичивши з медицини ідею використання працюючих клінік як основи для підготовки молодих 

спеціалістів. Згодом клінічна освіта поширилася в Англії, Фран-ції, інших європейських країнах. 

Ідея організації створення юридичних клінік виникла й реалізується в США шляхом створення пра-

вового курсу («Street Law»), спрямованого на запобігання юридичним проблемам або на їх вирішен-

ня в разі виник-нення. Пізніше «Street Law» було внесено до навчальних планів університетської 

освіти й поширилося в юридичних вузах Центральної та Північ-ної Європи й країн колишнього Ра-

дянського Союзу. Зокрема, клініки викладання права працюють при юридичних вузах Росії, Польщі, 

Болгарії, Угорщини, Литви, Латвії, Казахстану, України, Албанії, Білорусії тощо.  

В 2004 році одна з найстаріших клінік США відсвяткувала 70-ту річницю з дня свого за-

снування при юридичному факультеті Університету Огайо. У квітні 1934 року юридичний факультет 

запровадив юридичну клінічну освіту в свій навчальний курс. 

З 1937 року участь у юридичній клініці стала обов’язковою для всіх студентів юридичного 

факультету, без цього вони не мали права отримати диплом. 

До 1941 року юридична клініка вже стала однією з основних частин навчальної програ-

ми. В брошурі Університету Огайо діяльність юридичної клініки описувалась як: забезпечення 

практичного досвіду у вирішенні конкретних справ під наглядом керівника клініки; підготов-

ка доповідей по кожній справі; співпраця з державними захисниками, благодійними ор-

ганізаціями, членами Асоціації Адвокатів; написанні позовів; ведення переговорів між сторо-

нами і допомога у веденні справи в суді. Cлід відмітити, також, що студенти юридичної клініки 

Університету Огайо під час Другої Світової Війни співпрацювали з Червоним Хрестом і допо-

магали військовослужбовцям та їх сім’ям. 

У 70-х роках клінічний курс Університету Огайо був вперше представлений у трьох навчаль-

них предметах: Практикум з цивільного права, Практикум з Кримінального права та Практикум для 

початківців. Ці курси створювались з огляду на те, що клініка повинна мати більш академічне спря-

мування. 

Також передбачався великий обсяг аудиторної роботи для студентів. Проведення різних фо-

румів дозволяло обговорювати юридичні, тактичні та естетичні складові своєї справи. Ігрові судові 

засідання і вправи дозволяли отримати і покращити свої навички. 

Студенти через свою співпрацю з адвокатом під час представлення інтересів клієнта, також 

мали можливість для отримання прямих інструкцій від досвідченого юриста. Такі заходи довели 

свою успішність і тому вони й досі залишаються одними з основних в юридичній клінічній освіті.  

По всьому світу провідні спеціалісти в галузі права, викладачі юридичних факультетів ВУЗів, 

шукають шляхи вдосконалення юридичної освіти. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є си-

стема юридичної клінічної освіти. Так, на недоліки підготовки юристів за традиційною, системою 

звертали увагу ще в XIX, XX століттях: П.Є.Казанський (Одеса), Д.І.Мейєр, О.А.Люблінський, 

І.І.Янджул, Г.Ф.Симоненко (Росія) та ін. Наприклад, Д.І.Мейєр (Казань) зазначав: «І справді, звання 

юриста, як і звання лікаря, практичне, а тому як практична підготовка учнів до лікарської справи 

проходить у школі, точно так само практична підготовка юриста повинна здійснюватися там же» 

В Україні до ідеї створення юридичних клінік повернулися у 1996 році. 

З історії створенняюридичної клініки 

© Наталія Сухицька, декан факультету правознавства та міжнародних відносин Університету 

«Україна» (Інтернет-джерело: www.vmurol.com) 

Майбутнє кожної людини залежить від багатьох аспектів. Безумовно, головним із них є – от-

римання вищої освіти. 

Але що таке фундаментальні і професійні знання без змістовного закріплення теорії практи-

кою. Знання переростають у переконання лише тоді, коли вони осмислені, пережиті самостійно у 

процесі пізнання і практичних дій. 



 11 

Звісно, виникає питання. Як підвищити рівень практичних знань студентів, які вивчають пра-

во, і паралельно використати ці знання на користь суспільства? 

На пленумі Ради Спілки юристів України, який відбувся в лютому 2005 року, була започатко-

вана дискусія з двох проблемних питань: професійної підготовки студентів юридичних вузів та 

надання безоплатної юридичної допомоги громадянам. Під час цієї дискусії прозвучало риторичне 

запитання: чому значна частина випускників юридичних вузів, які рекомендуються для роботи в су-

дах, не завжди можуть відповісти на елементарні питання, пов’язані із застосуванням права? З цього 

приводу були різні думки, проте більшість учасників дискусії схилилась до думки, що причину слід 

шукати у співвідношенні теоретичного і практичного компонентів у сучасній юридичній освіті, та 

висловилась на користь посилення практичної, прикладної спрямованості правової підготовки. На їх 

думку, навчання майбутніх юристів сьогодні не може мати суто теоретичний характер. 

На початку XX ст. професор Фроммгольд опублікував замітку «Juristische Kliniken» («Юри-

дична клініка»), де запропонував створити на зразок медичних клінічних установ при медичних фа-

культетах клініки при юридичних вищих навчальних закладах, де б студенти під керівництвом про-

фесорів вирішували не вигадані або віджилі юридичні казуси, а надавали б безпосередню юридичну 

допомогу особам, які її потребують, займаючись живими, ще не вирішеними справами. 

Невдовзі цю ідею Фроммгольда підтримав російський профессор А.Люблінський у статті 

«Про юридичні клініки», де зазначив, що «ідея ця є настільки важливою і плідною, що цікаво було б 

розробити її детальніше і спробувати провести паралель між медичною та юридичною клініками, 

наскільки це, звичайно, є можливим з огляду на відмінність характерних рис у цих двох галузях 

знань». 

У США термін «клінічна освіта» з’явився пізніше, в 20-х–30-х роках минулого століття. Це 

стало відображенням певної тенденції в юридичній освіті, яку представляли члени так званого ре-

алістичного юридичного руху, що складався з групи вчених, які прагнули внести соціальні аспекти у 

вивчення права. Один із юристів-реалістів Джером Франк написав у 1933 р. статтю під риторичною 

назвою «Чому б не створити клініку для юристів?». 

Розвиток клінічної юридичної освіти в США прискорився в 60-і роки минулого століття, коли 

приватні фонди почали стимулювати розвиток клінік на вирішення подвійної проблеми, а саме: 

надання необхідної юридичної допомоги малозабезпеченим клієнтам і водночас розвиток необ-

хідних професійних навичок у студентів. Протягом наступного десятиріччя клінічні програми набу-

ли бурхливого розвитку, й Американська асоціація юристів, яка є органом, відповідальним за 

здійснення нагляду за акредитацією юридичних вузів, почала вимагати, щоб американські школи 

права розглядали клінічну освіту принаймні як варіант. 

В умовах командно-адміністративної системи, що існувала в Радянському Союзі, клінічна 

юридична освіта не набула і не могла набути скільки-небудь широкого застосування, а зарубіжний 

досвід із цих питань для радянських учених- юристів і практиків був недоступний. 

Повернення до питання організації юридичної клінічної освіти в пострадянських країнах, у 

тому числі і в Україні, сталося в 1993-1997 роках з ініціативи юристів, які дістали можливість вивчи-

ти досвід викладання юридичних наук у зарубіжних країнах, особливо в США, а також на 

міжнародних колоквіумах та семінарах із цих питань, де вони побачили юридичні клініки в роботі та 

осмислили їх суть і значення в підготовці юристів та у вирішені соціальних проблем громадян. Адже 

«юридична клініка» – це структура, інтегрована в навчальний процес юридичного вузу, з метою 

набуття студентами старших курсів практичних навичок юриста шляхом надання ними юридичних 

послуг населенню, яке не може звернутися до професійних юристів за браком коштів. 

Перші юридичні клініки на Україні створювались, як правило, при юридичних ВНЗ за участю 

молодіжних студентських на інших громадських організацій у 1996- 1999 роках у Донецьку, Києві, 

Львові, Одесі, Ужгороді, Бердянську, Сімферополі, Луцьку. 

На сьогодні в Україні налічується 26 юридичних клінік1, серед них чинне місце посідає Юридична 

клініка «Феміда» Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

 

3. О "ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ" 1901 
А. ЛЮБЛИНСКИЙ 

Журнал Министерства Юстиции, январь, 1901г., стр. 175-181 

                                                           
1
 Дані застарілі 
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Сравнивая постановку преподавания предметов на юридическом факультете с системой пре-

подавания, принятой на других факультетах, легко обнаружить следующую разницу. Между тем, как 

на медицинском, естественном, математическом, филологическом факультетах значительная часть 

учебного времени посвящается практическим занятиям, студенты-юристы имеют дело постоянно 

лишь с книгами и лекциями, изучая право исключительно теоретически и оставаясь почти без всяко-

го знакомства с юридической практикой. Такая система в результате приводит к весьма печальным 

последствиям. Юристы, только что окончившие университетский курс, при первом же желании 

применить свои знания на практике в качестве либо адвокатов, либо чиновников, поступающих в 

судебные или административные учреждения, оказываются совершенно беспомощными, нуждаю-

щимися в указаниях посторонних лиц часто по самой азбуке юридической практики. 

С другой стороны, и чисто теоретические сведения, приобретаемые без необходимой для 

прочного запоминания и уяснения их иллюстрации практики, заучиваемые нередко, благодаря от-

сутствию какой-либо другой проверки, кроме курсовых экзаменов, наспех, без тщательной проду-

манности, быстро испаряются, так что начинающий изучать юридическую практику часто не знает, 

как связать ее с теорией. Этим и объясняется тот факт, что, в то время, как только что окончившие 

врачи уже начинают лечить, инженеры – строить, филологи и математики – преподавать, - молодым 

юристам поручается на первых порах лишь переписка бумаг или исполнение незамысловатых пору-

чений их патронов. 

Недостатки такого преподавания сознавались уже многими, и в последние годы сделаны бы-

ли серьезные попытки к организации на юридических факультетах таких практических занятий, ко-

торые могли бы устранить указанные выше неудобства. Такие занятия, преследующие цель подго-

товки юристов-практиков, сводятся в настоящее время, главным образом, к разбору профессором 

совместно со слушателями каких-либо юридических казусов, действительно имевших место или 

придуманных, при чем участие слушателей выражается иногда в исполнении некоторыми из них ка-

кой-нибудь специальной задачи, например, в защите или обвинении, в отстаивании интересов той 

или иной стороны и т.п. Но и эти занятия оказываются не вполне достигающими упомянутой цели, 

так как студенты, большей частью, имеют здесь дело не с действительными жизненными казусами, а 

с такими обстоятельствами, характер и значение которых изменяются профессором для более 

наглядного уяснения какого-либо теоретического положения.  

В виду всего сказанного особого внимания заслуживает появившаяся недавно в журнале 

«Deutsche Juristen-Zeitung» заметка профессора Фроммгольда, под заглавием «Juristische Kliniken». 

Указывая на то огромное значение, какое имеют для врачебной практики клиники, существующие 

при медицинских факультетах и академиях, Фроммгольд предлагает наподобие их устроить клиники 

при юридических высших учебных заведениях, где учащиеся разбирали бы под руководством про-

фессора не вымышленные или отжившие юридические казусы, а оказывали бы непосредственную 

юридическую помощь нуждающимся в том лицам, занимаясь живыми, неразрешенными еще дела-

ми. Идея эта является настолько важной и плодотворной, что интересно разобрать ее подробнее и 

постараться провести параллель между медицинской и юридической клиниками, насколько это, ко-

нечно, окажется возможным в виду различия характерных черт этих двух областей знания. 

Клиника преследует в одно и то же время две различные цели, удачно выраженные в надписи, 

имеющейся на одном из подобных учреждений: «aegrotis curandis, medicis instituendis». Рассмотрим 

каждую из этих задач, учебную и практическую, отдельно. 

Медицинской клиникой вообще называется такое учреждение, где происходящее практиче-

ское лечение поступающих в нее больных служит, вместе с тем, предметом наглядного преподава-

ния для посещающих ее студентов. По аналогии с этим необходимо, чтобы учащийся в юридической 

клинике студент-юрист пришел в непосредственное соприкосновение с нуждающимися в юридиче-

ской помощи, чтобы он уже в университете, а не лишь в следующей подготовительной стадии, видел 

право в патологическом состоянии. 

В юридические клиники будут обращаться нуждающиеся в юридической помощи, при чем 

помощь эта, в виду особого характера клинических занятий, должна быть оказываема бесплатно. Во 

главе клиники должен находиться профессор-руководитель, от которого и будет зависеть допущение 

клиентов в клинику или отказ им в таковом. Так как практикантами-клиницистами, т.е. лицами, за-

нимающимися данным юридическим случаем под руководством профессора, будут лишь студенты, 

то деятельность их не должна выходить за стены аудитории, и потому они не могут выступать в суде 

или в административных учреждениях: клинические занятия должны ограничиваться лишь даванием 
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юридических советов или составлением различных бумаг под руководством профессора. Задаваясь, 

как и в медицинской клинике, главным образом, пропедевтическими, а не благотворительными це-

лями, руководитель клиники юридической при поступлении материала должен делать тщательный 

выбор и принимать лишь такие дела, которые представляют собой больший или меньший интерес 

для специальных целей клиники, направляя остальных клиентов к содействию платной или бесплат-

ной адвокатуры. Строгий выбор поступающего материала тем более необходим, что каждый отдель-

ный случай требует к себе особого тщательного внимания со стороны слушателей и специальной 

лекции со стороны преподавателя. С течением времени, если деятельность юридических клиник 

окажется успешной, - чего с уверенностью следует ожидать, - возможна дальнейшая специализация 

клиник, наподобие медицинских, по отдельным отраслям юридической практики, напр., уголовной, 

гражданской, административной. Такая специализация облегчит возможность выбрать опытных ру-

ководителей клиник и сделает сами занятия менее обременительными как для учащих, так и для 

учащихся. Для успешного хода дела в клинике должны быть гарантированы серьезное отношение к 

занятиям, с полным сознанием лежащей на клиницисте ответственности, и сохранение строгой тай-

ны относительно всех доверенных клиентом обстоятельств. 

Само собой разумеется, что существующие в настоящее время практические занятия в виде 

разборов случаев, взятых из юридической практики или вымышленных, отнюдь не следует остав-

лять (здесь – отменять, прим. перевод.) вследствие того особого значения, какое они имеют для уяс-

нения теории. Главное же отличие их от новых предлагаемых занятий заключается в том, что разби-

раемые случаи будут представляться студентам со всеми подробностями, облеченными в плоть и 

кровь действительности, а не видоизмененными по произвольному желанию преподавателя; здесь 

юридический казус не будет передан студенту через вторые руки, а будет предстоять непосред-

ственно. Умение из массы фактических подробностей каждого данного случая выделить существен-

ные признаки, оставить в стороне безразличные в юридическом отношении факты, поставить, так 

сказать, юридический диагноз дела – и будет составлять одну из наиболее важных задач юридиче-

ской клиники. В ней будут приобретаться познания, а также практические способы применения их. 

Сам материал по своему характеру и сознание ответственности, вызываемой клиническими занятия-

ми, возбудят к себе больший интерес со стороны учащегося так же, как привлекают к себе больше 

внимания со стороны медика операции над живыми людьми сравнительно с манипуляциями, произ-

водимыми над трупом. Клинические занятия даже дадут возможность студентам познакомиться, до 

некоторой степени, с наиболее употребительными формальностями судебной и административной 

практики, так что при первых же шагах свой практической деятельности молодые юристы будут из-

бавлены от необходимости отвлекать свое внимание к формальной стороне дела в ущерб материаль-

ной. 

Кроме указанного выше значения для целей преподавания, юридические клиники будут еще 

иметь некоторое непосредственно-практическое, социальное значение. Если предположить, что ока-

зываемая клиническая помощь будет бесплатной, то юридические клиники представят собой особый 

вид благотворительных учреждений для бедного населения, нуждающегося в юридической помощи. 

Впрочем, социальное значение юридических клиник не ограничивается одной лишь благотвори-

тельностью. Предоставляя бедным бесплатную авторитетную помощь и распространяя таким путем 

юридические знания среди народа, юридическая клиника явится страшным врагом для профессио-

налов подпольной адвокатуры и будет содействовать освобождению населения от их недобросо-

вестной деятельности. Можно ожидать, что, в виду такого значения юридических клиник для наро-

да, необходимые для устройства и содержания их материальные средства будут доставлены (здесь – 

предоставлены, прим. перевод.) государством, заинтересованным в развитии как учебных, так и бла-

готворительных заведений. 

Что касается организации юридических клиник, то она, как указывает Фроммгольд в упомя-

нутой заметке, могла бы быть осуществлена при следующих условиях. Самые серьезные требования 

предъявляются к будущим руководителям клиник, которые, в ожидании специализации клинических 

занятий, должны быть в одно и то же время хорошими юристами теоретиками и практиками в 

наиболее важных областях частного и публичного права. Помимо того, им предъявляется масса тре-

бований личного характера, заключающихся преимущественно в том, что они должны быть состра-

дательны к бедным, мягки и сдержанны в общении с простым народом. Прямые их обязанности в 

качестве руководителей клиники должны настолько поглощать их время и внимание, что исключают 

возможность совмещения с этим званием других каких-либо занятий, например адвокатских или су-
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дейских. Число клиницистов-практиков, имеющих дело непосредственно с просителями (здесь – 

клиентами, прим. перевод.), выслушивающих их, дающих им советы и составляющих всякого рода 

бумаги, должно быть определено заранее и, в виду необходимости уделять весьма серьезное внима-

ние каждому отдельному случаю, не может быть чересчур большим. Кроме клиницистов, посещают 

клиники еще студенты-слушатели, которые присутствуют при объяснениях профессора и клиници-

стов, не принимая непосредственного участия в занятиях. Число слушателей может быть неограни-

ченно. 

Вследствие того, что клинические занятия требуют известной теоретической подготовки, ве-

дение их возможно лишь на последних курсах, при чем, в виду той важности, какую они представ-

ляют для всякого юриста практика, их необходимо сделать обязательными для студентов. 

Сравнивая юридическую клинику с медицинской, не следует упускать из вида одно суще-

ственное между ними различие. В то время, как перед глазами клинициста-медика проходит все за-

болевание со всеми его подробностями: симптомами, изменениями при дальнейшем течении под 

влиянием тех или иных способов лечения, окончательным исходом, а, в случае смерти больного, - и 

вскрытием трупа, дающим возможность судить об истинных причинах смерти, о правильности или 

неправильности поставленного диагноза и применявшегося лечения, - в юридической клинике дело 

будет обстоять иначе. Там в распоряжении клинициста будет находиться лишь тот, не всегда полный 

материал, который сумеет или пожелает сообщить ему клиент в продолжение своих немногочислен-

ных посещений, при чем материал этот будет сопровождаться односторонними, часто поневоле не-

точными объяснениями заинтересованного лица, препятствующими без знания оборотной стороны 

дела (напр. доводов противной стороны, если таковая имеется) объективно-научному отношению к 

делу. Кроме того, так как дело получает свое окончательное решение не в клинике, а в каком-либо 

другом месте, и притом часто через значительный промежуток времени, то занимающийся в юриди-

ческой клинике будет находиться в полном неведении о той судьбе, которая постигла написанную 

им бумагу или данный им совет, а также о причинах, повлиявших на разрешение дела в том или 

ином смысле. Но такие явления, из которых многие составляют характерные черты юридической 

практики, по необходимости должны наблюдаться и в юридической клинике, служащей преддвери-

ем к этой практике. 

Что касается названия нового учреждения, то, в виду довольно близкой аналогии его по орга-

низации, способу деятельности и преследуемым целям с медицинской клиникой, наименование его 

«юридической клиникой» можно признать довольно подходящим, хотя эти слова звучат с непри-

вычки так странно, что можно подумать, как остроумно заметил профессор Гнейст, будто юриспру-

денция есть какая-то хроническая болезнь. Нужно только условиться, чтобы этот термин отличал 

юридические клиники от тех «криминальных клиник», которые предложил учредить при тюрьмах 

профессор Бенедикт на съезде криминалистов в Антверпене для ведения практических занятий по 

изучению психической стороны преступников. 

В заключение нельзя не заметить, что учреждение юридических клиник в России является 

особенно желательным в виду чересчур уже теоретического характера преподавания на наших юри-

дических факультетах, разнообразия и многочисленности у нас судов с присущей каждому из них 

специальной компетенции, а также вследствие бедности и малограмотности большей части нашего 

простонародья. 

 

4. ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 
© Маркіян Дулеба, голова асоціації ЮК України 

В усьому світі багато хто з юристів, суддів, викладачів вищих навчальних закладів та сту-

дентів шукали шляхи вдосконалення юридичної освіти. В більшості країн традиційна вища освіта 

означає відвідування занять в університеті. Схема проведення таких занять в кожній країні різна. В 

Сполучених Штатах, в основному, вони складаються із методу запитань та відповідей (його ще на-

зивають "сократичний метод"). В інших країнах ці заняття проходять, зазвичай, у вигляді лекцій. В 

багатьох навчальних закладах студентів навчають тому, як потрібно складати юридичні документи, а 

також знайомлять їх з деякою судовою практикою через інсценізацію навчального судового процесу 

в класі. І дуже часто це являється єдиною практичною підготовкою студентів в університеті. Сту-

денти, які пройшли навчання за такою навчальною системою, часто відчувають себе неготовими до 

практичної юридичної роботи. Вони не вміють складати проекти документів та реєструвати їх, вести 

опитування клієнтів та давати їм рекомендації, проводити судові слухання. Крім цього вони не нав-
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чилися застосовувати знання основних законів, отриманих під час навчання, до реальних ситуацій 

своїх клієнтів. Дуже часто студентам здається, що вони не мають достатнього досвіду, щоб зро-

зуміти роль юриста в суспільстві. Викладачі, юристи та судді в багатьох країнах помічали наявність 

таких самих проблем і в галузі традиційної юридичної освіти. Спільно зі студентами вони намага-

ються знайти такі навчальні методи, які б заповнили дефіцит, який виник. 

"Клінічна юридична освіта" виникла в якості відповіді на проблему непідготовленості випускників 

юридичних навчальних закладів до практичного застосування правових знань. Тому її цілі частково 

визначаються необхідністю вирішення проблем традиційної юридичної освіти. Крім цього, багато з 

тих, хто працює в "юридичних клініках" в різних країнах думають, що вони можуть внести вклад в 

те, щоб юридичні послуги могли бути доступними тим, хто зазвичай не може їх собі дозволити. 

Дехто також вважає, що "юридичні клініки" можуть допомогти юридичній системі досягти позитив-

них змін в суспільстві через прийняття до виробництва справ, які можуть являти собою важливий 

прецедент, або через створення прогресивних законів.  

"Клінічна юридична освіта" у нас означає навчання студентів, які вивчають право, специ-

фічним навичкам, які використовують юристи. Таке навчання може здійснюватись: 

Через проведення інсценованих вправ в аудиторії (наприклад, навчання судовій адвокатській 

майстерності); 

Консультантами, які представляють клієнтів в реальних справах; 

Шляхом роботи студентів в юридичних конторах під керівництвом досвідчених юристів (так 

звані "програми стажування"); 

Через поєднання вищезазначених методів. 

Перша мета - навчити "як це робиться" 
Першою метою "юридичної клініки" є навчити студентів робити те, чим займаються юристи. 

Ця робота включає в себе дії загального характеру, які виконуються більшістю юристів в усьому 

світі, а саме: опитування клієнтів, надання консультацій та розслідування справ. Сюди також вхо-

дять дії, які відрізняються за змістом в кожній країні і які здійснюються багатьма, але не всіма юри-

стами, як наприклад, проведення слухань в суді та відстоювання поданих апеляцій. І на закінчення, 

ці дії включають моменти, характерні для якого-небудь одного суду чи юридичної спеціалізації, як 

наприклад, складання позову з розірвання шлюбу або представлення інтересів клієнта в будь-якій 

державній установі.  

Друга мета - розвиток філософії юриста 
Другою метою клінічної юридичної освіти являється допомога студентам розвивати свої по-

гляди на те, що означає бути юристом. Під керівництвом викладачів студенти можуть вивчити бага-

то важливих питань, які постають перед юристом: 

Як юристу швидко та ефективно освоїти нові галузі права чи нову техніку застосування права 

? - Що означає дотримуватися професійної юридичної етики? 

Яку роль повинні відігравати юристи в суспільстві ? 

Чи повинні вони приводити до згоди сторони процесу, чи заключати комерційні угоди, брати 

участь у судових розглядах, або бути ініціаторами соціальних змін, або ж своєю діяльністю пред-

ставляти поєднання усього вищезгаданого? 

Як повинні будуватися судова та соціальна системи, щоб повністю відображатися в усіх 

різноманітних якостях, в яких повинні виступати юристи ? 

Яким чином молодому юристу потрібно поєднувати намагання задовольняти особисті та 

професійні потреби ? 

Також багато інших питань є актуальними у сфері поняття природи "юридичної клініки". 

Наприклад, чи повинні суди та юристи доповнювати, чи повністю замінювати старі методи 

вирішення спорів, які є постійними, традиційними в суспільстві? В чому заключається роль юристів, 

студентів та викладачів права в розвитку норм права в суспільстві ? Розгляд цих питань і викликає 

необхідність діяльності "юридичних клінік" . 

Третя мета - надання юридичних послуг 
Третьою метою "юридичних клінік" - як багато хто її розуміє - є надання юридичних послуг 

особам, які іншим чином не мають можливості отримати юридичну допомогу, у яких немає засобів 

щоб відстоювати свої права тощо. Викладачі юридичних навчальних закладів у всьому світі диску-

тують про те, що важливіше - освітні цілі "юридичної клініки", чи можливість надання юридичних 
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послуг максимуму потребуючих їх. Цій суперечці не видно кінця. Однак більшість погоджується з 

тим, що обидва ці аспекти є дуже важливими.  

Четверта мета - сприяння соціальним змінам 
На думку багатьох, клінічна юридична освіта також переслідує і четверту мету: сприяти про-

гресивним соціальним змінам через використання правової системи. Згідно з цією думкою студенти-

юристи та викладачі можуть займатися справами, які представляють "суспільний інтерес" та 

вирішення яких може викликати соціальні зміни або ж сприяти прийняттю прогресивного суспіль-

ного законодавства. Виходячи з цього, студенти та викладачі права володіють інтелектуальною сво-

бодою для того, щоби брати участь у справах, які мають соціальне забарвлення, навіть, якщо при-

ватно практикуючі юристи не можуть дозволити собі цього, внаслідок необхідності заробляти гроші. 

Наявність цієї мети викликає багато протиріч в усьому світі. Багато представників юридичної про-

фесії та громадськості бачать в цьому безпідставне втручання з боку університетів у політику, чого 

не повинно бути. Найбільше вони не задоволені, коли університетська клініка займається суспільно 

корисною діяльністю на кошти, які з"являються внаслідок збору податків державою. Деякі з пред-

ставників юридичної професії йдуть далі в своїх оцінках: вони вважають, що судова та законодавча 

системи повинні слугувати соціальній стабільності і що прогресивні соціальні зміни повинні 

ініціюватися через демократичну політику в законодавчих інститутах. 

 

5. ТИПИ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 
© Маркіян Дулеба, голова асоціації ЮК України 

(Інтернет джерело-http://www.legalclinics.org.ua) 

Як згадувалося вище, існують три основні методи клінічної юридичної освіти: інсценування 

судового слухання в класі, ведення справ клієнтів студентами під керівництвом викладачів, та ста-

жування в юридичних конторах. Кожний із методів клінічної юридичної освіти, який склався в 

Україні, має свої сильні та слабкі сторони. Таким чином більшість юридичних шкіл використовують 

поєднання методів в процесі навчання.  

"ЮРИДИЧНА КЛІНІКА" ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

В деяких юридичних школах існує "юридична клініка" загальної юридичної практики. До 

розгляду приймаються різноманітні види справ, в залежності від того, чи почувають себе інструкто-

ри достатньо підготовленими до заняття ними. Клієнтами такої "клініки" є люди, у яких немає за-

собів найняти адвоката із приватної фірми. Перевагою "клініки" загальної практики є те, що студен-

ти зіштовхуються з великою кількістю різноманітних справ. Особливо це важливо для студентів, які 

після закінчення навчання планують створити власну практику. Це допомагає студентам навчатися 

швидкому освоєнню нових галузей права. Це дозволяє студентам відпрацьовувати справи від почат-

ку до кінця, а інструкторам надає визначений рівень гнучкості при виборі справ. Недоліком 

"клініки" загальної практики є той факт, що інструктор володіє меншим контролем над висновками, 

які роблять студенти в результаті розгляду справи. Наприклад, інструктор хоче надати якомусь сту-

денту можливість відпрацювати слухання в суді. В умовах "юридичної клініки" загальної практики, 

можливо, доведеться чекати тижні чи місяці перед тим, як підвернеться потрібна справа. 

Спеціалізовані "юридичні клініки"  
На деяких юридичних факультетах існують "юридичні клініки", які займаються одним кон-

кретним видом справ. Наприклад, "клініка" приймає справи з дитячого соціального забезпечення, 

або працює тільки з справами цивільного характеру, деякі університети розвивають клініки з посе-

редництва, арбітражу та інших методів позасудового вирішення спорів. Також є "юридичні клініки", 

які займаються справами в галузі законодавства з охорони навколишнього середовища. Інші 

спеціалізуються на громадянських правах, правах жінок чи розумовій дієздатності тощо. Такі 

спеціалізовані "клініки" мають перевагу в тому, що інструктори контролюють ведення справ студен-

тами. Ті ж клініки, котрі відпрацьовують великі і складні справи, дають студентам можливість зай-

матися інтенсивною юридичною роботою. Одна з проблем спеціалізованих клінік заключається в 

тому, що вони не відкривають перед студентами широкої різноманітності правових проблем. Часто 

студентам не надається можливість відпрацювати справу з самого початку. А коли випадок тор-

кається складних і тривалих за часом справ, до яких можна віднести справи з громадянського права 

та галузі охорони навколишнього середовища, то студенти можуть працювати лише над невеликою 

частиною якоїсь із цих справ, розгляд якої може затягнутися на декілька років і вимагає участі 

декількох поколінь студентів даної "клініки". Поєднання роботи "юридичної клініки" із заняттями по 
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інсценуванню представляє собою ефективний метод навчання студентів багатьом аспектам роботи 

юриста. Наприклад, багато факультетів пропонують студентам навчання з інсценування судової 

майстерності адвоката, щоб вони могли відпрацювати навички представлення справ у суді перед 

тим, як опиняться в реальній судовій ситуації. В інших програмах організовується щоденна інтен-

сивна підготовка з судової майстерності адвоката на початку семестру, яка включає в себе опиту-

вання клієнта, надання йому консультації, складання основних юридичних документів і деяку прак-

тичну роботу перед тим, як вони зможуть брати участь в "юридичній клініці". "Клініки" є дуже ко-

рисними, допомагаючи студентам формувати свої власні погляди на юридичну професію. Розгля-

дання справи часто ставить перед студентами питання етичного характеру - про роль адвоката та 

клієнта в прийнятті рішень відносно справи, яка розглядається, про те, чи є закон, який використо-

вується студентом у даній справі, корисним для суспільства тощо. Знову ж таки, роль інструктора 

тут є дуже важливою. Куратор повинен заохочувати студентів звертати увагу на такі питання, або ж 

вони загубляться у повсякденних проблемах, які пов'язані з веденням справи. Часто куратор навми-

сне ставить перед всіма чи декількома студентами складне питання, з яким одному з них випало 

зустрітися в межах діяльності "клініки". Такий підхід допомагає студентам обдумати більш широкий 

спектр проблем, з якими їм, можливо, доведеться зустрітися у своїй майбутній роботі. Думки, які 

висловлюють в цій ситуації інші члени групи, часто допомагають їм знайти вірне рішення. Багато 

програм "юридичної клініки" включають в себе регулярні зустрічі студентів в аудиторії для спільно-

го обговорення складних проблем. Деякі з "клінік" надають своїм студентам реальну можливість 

брати участь у процесі судової справи чи в законотворчій роботі. Перевага такої роботи заключаєть-

ся в її користі для суспільства, не кажучи вже про захоплення, яке ця робота викликає як у викла-

дачів, так і у студентів. Така практика часто навчає студентів тому, як треба працювати в одній ко-

манді з іншими юристами, використовуючи інформацію, яка напрацьована іншими колегами, та 

ділитися накопиченою інформацією і проведеним аналізом з іншими студентами, які беруть участь у 

спільній роботі. Студентам також надається можливість спостерігати та імітувати роботу кураторів 

під час виконання ними найскладніших обов'язків.  

Варто сказати також про роль куратора в рамках "юридичної клініки". Навчання в такій 

клініці вимагає часу та енергії. В більшості "юридичних клінічних" програм робота з групою всього-

на-всього восьми студентів являє собою для викладача важке завдання, оскільки передбачає досить 

серйозне навантаження . На інших факультетах це число може сягати десяти, дванадцяти осіб на од-

ного куратора, а на деяких - максимум чотири студента. 

Програма стажувань - практика на підприємствах та установах 

Майже всі юридичні факультети в Україні надають можливість студентам зараховувати в 

якості навчальних заліків їх практичну роботу, яка виконується ними безкоштовно, чи за окрему 

плату в юридичних конторах, установах та організаціях. Зазвичай така робота має назву "програма 

стажувань". Студенти можуть працювати в судових палатах, в державних закладах, таких як проку-

ратура чи міністерство. Сильна сторона цього методу полягає в різноманітності та інтенсивності 

юридичної роботи, яка надається студентам. На багатьох факультетах студенти мають великий вибір 

юридичних контор для стажування. Оскільки більшість з них вимагає присутності під час повного 

робочого дня, і оскільки студенти не відвідують інших занять під час роботи в них, то їх вибір не 

обмежується місцем розташування факультету. В програмі з повним робочим днем студенти можуть 

повністю зануритися в ту, чи іншу галузь спеціалізації згідно свого вибору. Вони також можуть виб-

рати стажування в галузі права, яка не входить в перелік практичних занять в "юридичній клініці". 

Слабка сторона стажувань полягає в тому, що вони являють собою практичний досвід, який напра-

цьовується без участі викладача чи інструктора, а, зазвичай, студенту, який проходить практику в 

будь-якій організації чи установі, не довіряють важливих справ, які торкаються внутрішніх справ 

установи. Юристи, які керують студентами під час стажувань, все-таки не вчителі; це люди, для яких 

перш за все важливішою є робота свого підприємства. Часто вони надають більшого значення об'єму 

робіт, який може виконати студент, аніж досвіду, який вони можуть йому дати. Внаслідок цього, 

студенти на стажуваннях часто не отримують систематичних інструкцій про те, як потрібно вико-

нувати роботу юриста, і не мають можливості осмислити призначення роботи юриста. Замість цього 

вони частіш за все осягають ці моменти, спостерігаючи за роботою своїх керівників, або просто 

імітуючи її. Це зовсім не є поганим способом навчання, але він більш доцільний після закінчення 

студентами навчального закладу в якості практичного продовження теоретичних занять. Потрібно 

вибирати для студентів місця для практики такі, які ведуть роботу, що викликає справжній інтерес у 
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стажерів, щоб ні кількість, ні якість інструкцій, які вони отримують, не зменшили їх бажання вивча-

ти цей процес і надалі. Місце стажування необхідно вибирати також, враховуючи інтерес зі сторони 

юриста, який є куратором стажування студентів, до їх навчання. Тісний контакт між керівником-

юристом та викладачем факультету зможе допомогти першому краще справитися із роллю практич-

ного вчителя.  

Заключення 

Ні один із методів юридичної клінічної освіти не є достатньо ідеальним для вирішення всіх 

завдань, які стоять перед клінічною освітньою програмою. Поєднання "юридичної клініки" з інсце-

нуваннями в класі дає найкращу можливість досягти декількох таких цілей. Гарно продумані та 

підібрані програми стажувань, з постійною участю керівника з факультету, можуть забезпечити до-

ступ студентів до широкої різноманітності юридичного досвіду. Будь-яка програма "клінічної юри-

дичної освіти" повинна проводити безперервне самооцінювання для визначення найкращого способу 

досягнення поставлених нею завдань. 

 

 

6. СТАНДАРТЫ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО           

ОБРАЗОВАНИЯ (CLEO 1995) 
Клиническое юридическое образование: активное обученив в вашей школе права. Х.Брэйн, 

Н.Данкан, Р.Граймз 

Цели 

Данные стандарты предназначены для достижения трех различных, однако связанных между со-

бою целей: 

      Содействие (иногда необходимое и с профессиональной точки зрения) практической деятель-

ности в рамках программ клинического образования. 

      Создание базы для осуществления программ клинического обучения. 

      Оказание помощи и защиты преподавателям и студентам, особенно в аспекте практической 

клинической деятельности. 

Типовые стандарты были разработаны Ассоциацией клинического юридического образования 

(CLEO), которая является представительным органом всех тех, кто занят в системе юридического 

клинического образования или проявляет к нему интерес. Они предназначались в качестве руковод-

ства к клинической практике. Конечно, каждая клиника будет руководствоваться собственными иде-

ями и потребностями. Однако данные стандарты призваны обеспечить своего рода эталон для тех, 

кто проводит в жизнь программы юридического клинического образования или создает юридиче-

ские клиники, а также отразить обширный опыт тех, кто уже занимается клинической деятельно-

стью, как в Великобритании, так и за ее пределами. Данные стандарты применимы как для работы со 

студентами последних курсов, так и с теми, кто уже закончил высшее учебное заведение. 

CLEO предлагает типовые стандарты для различных видов клинического образования, в том числе, 

для юридических клиник, обслуживающих «живых» клиентов, для моделируемых клиник, а также 

для помещений клиник. 

Первая редакция данных стандартов предназначается для юридических клиник, работающих с «жи-

выми» или реальными клиентами, и охватывает три основных области: 

      Задачи обучения и его результаты. 

      Профессиональные требования. 

      Практическая деятельность. 

Задачи обучения и его результаты 

Эта глава основывается на посылке, что образовательный смысл любого учебного курса, в 

том числе и клинического, должен быть четко определен. Это необходимо для того, чтобы и препо-

даватели, и студенты поняли основные задачи курса и требования к его участникам. 

Основными задачами клиник, обслуживающих реальных клиентов, являются следующие: 

      Интенсификация учебного процесса, а также углубление понимания студентами материального 

права, судебного процесса и судебной этики, а также роли закона в жизни общества. 

      Подготовка таких студентов, которые могут приложить навыки и знания, полученные в клини-

ках, работающих с реальными клиентами, для того, чтобы понять каким образом и почему были 

успешно разрешены те или иные дела и определить их место в контексте изучаемых правовых 

дисциплин. 
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      Обеспечение студентам возможности активно участвовать в процессе обучения. 

      Использование способствующих обучению методов оценки, которые сами по себе являются 

стратегической неотъемлемой частью обучения. 

      Обеспечение студентам возможности овладеть передающимися (передаваемыми) правовыми 

навыками, которые помогут студентам в изучении правовых дисциплин. 

Результаты обучения – это те цели, которые студенты должны достичь в результате изуче-

ния данного курса, а также процесс, обеспечивающий их достижение. Эти результаты должны 

учитывать академический уровень обучения студента, а также индивидуальные потребности, 

которые могут появиться у студентов в процессе достижения этих результатов. 

CLEO не ставит перед собой задачу определить, к каким именно результатам обучения должна 

привести каждая клиническая программа. Задачи и результаты обучения можно, к примеру, сформу-

лировать следующим образом: 

Данный курс предназначен для того, чтобы во время учебы познакомить студентов с концепцией 

клинического юридического образования, рассчитанного на обслуживание реальных клиентов. 

Под строгим контролем кураторов студенты смогут познакомиться с различными правовыми 

проблемами реальных клиентов. Предполагается, что благодаря этому студенты смогут осознать и 

лучше понять роль закона и юристов в современном обществе, а также материально-правовых зако-

нов и процедур, которыми им придется пользоваться в рамках данного учебного курса. Кроме того, 

студенты, изучающие данный курс, должны овладеть навыками правовой деятельности (составление 

документов, сбор материалов, навыки адвокатской деятельности, ведение допросов и переговоров), а 

также навыками, которые можно определить как «передаваемые» или «передающиеся» (включая та-

кие как общение, принятие решений, групповая работа, организационные и учебные навыки, а также 

использование новых технологий). 

Студенты будут разделены на небольшие группы («компании»), и предполагается, что 

внутри группы студенты будут обмениваться полученными знаниями и приобретенными 

навыками. Это имеет особое значение в тех случаях, когда в состав группы входят студенты, 

как второго, так и третьего года обучения. 

Хотя данный вид обучения может представлять особый интерес для студентов, собирающихся 

стать юристами, предполагается, что клиническое образование будет полезно и для других студен-

тов.  

Оценка неразрывно связана с результатами обучения (а может даже и определяется ими). Специа-

листы, занятые разработкой программ клинического образования, должны проанализировать педаго-

гическое влияние оценки на учебный курс и определить предмет оценки (распространяется ли она на 

знание правовых норм, концепций, навыков и/или процедур?).   

Форма оценки также должна быть определена, так чтобы и преподаватели, и студенты хорошо 

понимали, что именно от них ожидается. Будет ли оценка выставлена на основании экзамена (явного 

или скрытого)? Будет ли она даваться на основании оценки работы в течение учебного курса (зада-

ния, отчеты, доклады, подборка материалов)? Кто будет оценивать работу (преподаватель, куратор 

или сам студент)? Будет ли она даваться в устной или письменной форме? Будет ли работа студента 

оцениваться в баллах или по принципу зачет-незачет? Предлагается, чтобы независимо от формы 

оценки, она носила развивающий, способствующий обучению характер и, тем самым, стала неотъе-

млемой частью учебного процесса. 

Модель оценки может следующей: 

Каждый студент должен предоставить подборку материалов (портфолио), состоящую из: 

1.      Журнал регистрации деятельности студента в клинике с данными о делах, в которых он или 

она принимали участие (не нарушая принцип сохранения конфиденциальности). 

2.      Подробный разбор одного из дел, которым занимался студент. 

3.      Критические замечания о работе студента в юридической клинике, составленные им самим. 

Папка с подборкой материалов должна быть представлена к 8 неделе второго семестра обучения. 

Преподаватели-кураторы юридической клиники также должны следить за работой студентов и 

периодически оценивать их деятельность. 

В конце каждого семестра преподаватели-кураторы встречаются со студентами, чтобы обсудить их 

достижения. И содержимое подборки материалов, и работа студента в юридической клинике обяза-

тельно должны быть оценены. Куратор обязательно должен принять во внимание точку зрения сту-

дента на уровень его или ее работы в юридической клинике, а также учесть мнение о его/ее деятель-
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ности студентов той же группы. Однако в соответствии с требованиями экзаменационного совета 

факультета решение куратора будет иметь окончательный характер. 

Включение клинической деятельности в программы профессионального совершенствования 

или программы подготовки к получению ученой степени служит, с точки зрения CLEO, педагогиче-

ским задачам клинических программ. Интеллектуальная ценность клинического образования заклю-

чается в том, что оно позволяет студентам лучше понять концепции и принципы права и контекст, в 

котором они применяются. Важно, чтобы клинические программы дополняли и дополнялись 

остальным курсом обучения. Благодаря этому, клиническое образование станет составной частью 

учебного курса, что гарантирует правильную постановку и достижение учебных задач. 

Для того, что понять, возможно ли такое слияние вообще и каким образом его можно добиться, 

могут быть использованы следующие признаки: 

      клиники становятся необходимой частью учебной программы, также как  критерии оценки ра-

боты в них; 

      клиники доступны в течение всех лет обучения; каждое учебное заведение, в зависимости от 

имеющихся у него ресурсов, самостоятельно решает, должны ли клинические программы носить 

обязательный или факультативный характер; 

      навыки, необходимые для работы в клиниках, непосредственно связаны и могут быть исполь-

зованы в других разделах программы обучения, в той мере, в какой они могут помочь студентам 

достичь учебных задач данного курса; 

      материал, полученный в процессе работы в клинике, должен использоваться (не нарушая прин-

ципа конфиденциальности) для более глубокого изучения других разделов посредством анализа 

материалов дела и моделирования; 

      сотрудники, занятые в клинических программах, должны иметь возможность сделать непо-

средственный вклад в другие дисциплины, входящие в курс обучения; это обеспечивает более ра-

циональное использование имеющихся ресурсов и более глубокое изучение вопросов, встречаю-

щихся как в курсе клинического обучения, так и в других курсах учебной программы. Кроме того, 

это не дает клинической деятельности превратиться в сугубо профессиональную деятельность, 

оторванную от ежедневной жизни факультета. 

Задачи обучения и услуги, предоставляемые клиниками, чреваты определенными конфликтными 

ситуациями и спорными моментами. Должна ли клиника выделить определенные группы клиентов и 

брать на себя дела определенного типа или она должна оказывать помощь всем, кто переступает ее 

порог? Именно такие вопросы традиционно тревожат разработчиков подобных учебных программ. 

По мнению CLEO, как бы не желали клиники оказать содействие и дать консультацию всем чле-

нам общества, которым требуется правовая помощь (например, в отношении жилищных проблем, 

социального страхования или иммиграционных вопросов), основная задача клинических программ – 

образовательная. Именно потребности студентов должны определять, каким клиентам и в каких об-

ластях следует оказывать помощь и поддержку. Это может вызвать серьезные сомнения при приня-

тии решения, особенно в тех случаях, когда у потенциального клиента имеется реальная проблема, 

зачастую требующая срочных действий. Если задачи клиники четко определены, принять решения 

относительно ее деятельности будет гораздо легче (хотя и не всегда легко осуществить). Следует 

особо подчеркнуть, что если дело клиента берут в работу (консультируют и/или представляют  его 

интересы), то это должно осуществляться на определенном профессиональном уровне. Отдельные 

важные проблемы, связанные с вышесказанным, рассматриваются далее в разделах, посвященных 

профессиональным требованиям и практической деятельности. 

Профессиональные требования 

Клиники, обслуживающие реальных клиентов, могут иметь различный вид, предоставляя раз-

личные услуги от простого консультирования, оказания помощи и частичного представления в суде 

до полного ведения дела. Клиники могут также принадлежать учебному заведению или посторонне-

му агентству (например, независимому агентству или правовому центру). В каждом случае имеются 

свои специфические проблемы и требования, связанные со стандартами и правилами профессио-

нальной деятельности. 

По мнению CLEO, представленные далее стандарты гарантируют соответствие профессио-

нальным нормам тех клиник, где они являются обязательными. В других случаях стандарты обеспе-

чивают хорошую практическую работу и поэтому им следуют. Необходимо подчеркнуть, что стан-
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дарты устанавливают минимальные требования, которые вполне могут быть расширены в тех случа-

ях, когда позволяют имеющиеся ресурсы и образовательные задачи. 

Профессиональные требования излагаются в сжатой форме. Соответствующие правила про-

фессиональной деятельности представлены в «Руководстве по профессиональному поведению юри-

стов» (Лондон, Юридическое общество, 1996 г.), исправленном и дополненном, а также в «Правилах 

поведения юристов Англии и Уэльса» (Лондон, Генеральный совет барристеров, 1990), также ис-

правленных и дополненных. 

Следующие далее требования установлены в соответствии с профессиональными стандарта-

ми, однако они имеют большое значение и для практической работы. 

Руководство клиникой 

      Руководство любой клиники должно осуществляться лицом, компетентным и имеющим доста-

точный опыт, как в области материального права, так и в практической правовой деятельности, 

осуществляемой клиникой. 

      Данное лицо (или лица) должно быть назначено инспектором (инспекторами) или директором 

(директорами) данной клиники. 

      В случае если клинику курирует практикующий юрист, именно он и должен осуществлять об-

щее руководство ее деятельностью. Этот юрист должен иметь лицензию на юридическую практи-

ку, не менее чем трехлетний опыт работы в данной области после окончания учебного заведения 

и обязательно находиться в клинике в то время, когда она открыта для клиентов. 

      Руководство подразумевает не только руководство деятельностью студентов, но и контролиро-

вание досье клиентов, регистрационного журнала клиники, корреспонденции (входящей и исхо-

дящей), а также общего положения дел в клинике и поведения ее сотрудников. 

Записи и информация 

      Все заметки и записи, приветствия и поздравления, а также другие деловые бумаги, имеющиеся 

в клинике должны: 

-        определять характер и диапазон услуг, предоставляемых клиникой, 

-        говорить о том, что правовая деятельность осуществляется студентами под руководством кура-

тора, 

-        информировать о том, кто является куратором (кураторами) или директором (директорами), 

-        сообщать название, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии), 

-        сообщать о том, предоставляет ли клиника юридические услуги. 

      Каждому клиенту должен быть выдан стандартный документ о предоставляемых услугах, в ко-

тором говорится: 

-        о характере и диапазоне услуг, предоставляемых клиникой, 

-        о том, что вся работа осуществляется студентами под руководством кураторов, 

-        о том, что в основе деятельности клиники лежит принцип соблюдения конфиденциальности, 

-        о том, предоставляет ли клиника юридическую помощь, 

-        о том, кто занимается данным делом, 

-        и под чьим  руководством, 

-        каким образом клиент может подать жалобу, 

-        каким образом осуществляется компенсация убытков, 

-        если предоставляются какие-либо услуги, кроме консультирования, диапазон предоставляемых 

услуг и порядок оплаты расходов. 

      Каждый клиент должен в течение 14 дней и в зависимости от обстоятельств дела получить пер-

вичный консультативный документ, в котором: 

-        дается краткое изложение обстоятельств дела, как их понимает представитель клиники, 

-        рекомендации клиенту (в том числе информация о том, будет ли клиника и далее помогать 

ему), 

-        в случае если дело требует дальнейших действий и если клиент согласен на помощь клиники и 

если клиника способна ее оказать, условия, на которых клиника может представлять его интере-

сы или оказывать помощь. 

      Каждый клиент, в интересах которого действует клиника (кроме первоначального письма с ре-

комендациями), должен получить и возвратить подписанной форму о поручении адвокату веде-

ния дела, свидетельствующую о том, что клиент понимает и принимает условия клиники. 
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Средства защиты. Все клиники должны быть застрахованы от риска ответственности в связи с кон-

сультацией, помощью и/или представлением интересов клиента, а также от ответственности третьей 

стороны. В случае с клиниками, созданными на основе юридических контор, это должно соответ-

ствовать пунктам «Правил юридической практики» и связанными с ними нормам ее осуществления. 

Естественно, что эти правила должны распространяться на студентов и их кураторов. 

Конфиденциальность. Сотрудники клиник и студенты должны понимать необходимость соблюдения 

принципа конфиденциальности на уровне консультант/клиент. В связи с этим: 

      Помещения клиники и используемые в ней средства должны гарантировать соблюдение прин-

ципа конфиденциальности в отношении отдельных деталей дела клиента. 

      Беседа с клиентом должна проводиться в комнате, куда во время ее проведения имеют доступ 

только студенты, работающие с клиентом, и их кураторы. 

      Все записи о делах (текущих и уже законченных) должны храниться в безопасном месте и быть 

доступны лишь для ведущих данные дела студентов и их кураторов. 

      Все кураторы и студенты должны изучить вопросы, связанные с соблюдением принципа кон-

фиденциальности, этой цели должен служить вводный курс, посещение которого является обяза-

тельным, а также специальное руководство по работе клиники, в котором всесторонне рассматри-

вается данный вопрос. 

      Различные устройства, обеспечивающие связь с клиентами (телефон, факс, компьютерные дис-

ки, электронная почта и т.д.), должны использоваться таким образом, чтобы гарантировать уста-

новленный уровень конфиденциальности. 

      Все записи, обсуждения, оценки и руководство работой юридической клиники должны нахо-

диться в соответствии с основным принципом соблюдения конфиденциальности. 

      Должны быть установлены специальные устройства для правильного уничтожения и избавле-

ния от ненужных бумаг, носящих конфиденциальный характер. 

Этика. Кураторы и студенты должны быть ознакомлены с профессиональными этическими требова-

ниями. Они должны рассматриваться в руководстве по работе клиники и во вводном курсе. 

Профессиональный уровень услуг. Хотя услуги и предоставляются студентами (под руководством 

кураторов), они обязательно должны соответствовать тому профессиональному уровню, который 

обязан предоставить практикующий юрист-профессионал. Этот вопрос подробнее рассматривается в 

следующем разделе, посвященном вопросам практической деятельности. 

Конфликт интересов. Кураторы и студенты должны хорошо понимать профессиональные правила, 

имеющие отношение к конфликту интересов, а также уметь распознавать как реальные, так и потен-

циальные конфликты, и действовать соответственно. Эти вопросы также должны рассматриваться в 

руководстве по работе клиники и во вводном курсе. 

Практика 
В этом разделе представлен ряд стандартов. Они делятся на те, которые CLEO считает основными 

(или минимальными) стандартами, и рекомендованные специалистами в области клинического обра-

зования в Великобритании и других странах. 

Стандарты представлены в кратком виде и включают в себя следующее: 

Руководство и кадры 
Минимальные стандарты: 

      Руководство клиникой и выполнение ее сотрудниками других видов деятельности должно 

осуществляться на основе разумно составленного графика работы. Опыт показал, что 12 студен-

там, факультативно занимающимся клинической работой в течение двух семестров, требуется ку-

ратор на, минимум, 8 часов в неделю. Эта работа ведется вне учебных часов. 

      Каждый куратор должен вести не более 12 студентов. Американские модели пропагандируют 

пропорцию 8:1 при условии, что кураторы заняты, в основном,  в рамках программы клиническо-

го образования. CLEO считает, что при наличии минимального восьмичасового контакта в неде-

лю между куратором и студентами, имеется возможность освободить данное лицо для выполне-

ния им на факультете на регулярной основе (естественно, в ограниченных пределах) преподава-

ния, научной или административной работы. 

      В каждой клинике должно иметься не менее двух кураторов -  это гарантирует постоянный 

контроль и непрерывность работы. 

      Куратор должен находиться в клинике в течение всего того времени, когда она открыта для 

клиентов, включая и то время, когда с ними ведутся беседы. (В случае, когда клиники основаны 
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на базе юридических консультаций, таким лицом является юрист, имеющий право вести практи-

ку). 

      Студенты не должны давать никаких рекомендаций без предварительного обсуждения и раз-

решения куратора (то же самое верно и для юридических контор). Это касается и рекомендаций, 

даваемых во время консультации, по телефону, факсу или электронной почте. 

      Вся корреспонденция, поступающая в клинику, должна вскрываться, прочитываться и распре-

деляться между студентами куратором (то же самое верно и для юридических контор). 

      Корреспонденция, отправляемая клиникой, должна прочитываться, утверждаться, подписы-

ваться второй подписью и отправляться куратором (то же самое верно и для юридических кон-

тор). 

      Каждой клинике должна иметь соответствующие административные и канцелярские средства, 

устройства электронной обработки текстов и печатающие устройства, а принцип конфиденциаль-

ности должен строго соблюдаться. 

      Сотрудники факультета (преподаватели, администраторы, канцелярские работники) должны 

быть проинформированы относительно того, кто именно выступает в качестве кураторов в кли-

никах и когда их можно застать, а также когда клиника открыта для клиентов. 

      Должны иметься планы обеспечения работы клиники в непредвиденных обстоятельствах (в 

случае отсутствия кураторов или студентов и в периоды, когда присутствие студентов нельзя га-

рантировать – например, в каникулы или во время экзаменов). 

      Деятельность сотрудников, не имеющих юридического образования, чье участие в работе кли-

ник должно приветствоваться и поощряться, должна находиться под контролем специалиста, 

имеющего лицензию на право заниматься профессиональной практикой. 

Рекомендации: 

      Административная и канцелярская работа выполняется сотрудником, работающим в клинике 

полный или неполный рабочий день. Опыт CLEO показывает, что это не только помогает в работе 

с документами, но и обеспечивает непрерывность деятельности клиники. Это также способствует 

организации юридической практики. 

      Назначения должны фиксироваться в специальном журнале куратором или студентом с разре-

шения куратора. 

Ведение досье и документации 
Минимальные стандарты: 

      Записи должны вестись на всех этапах ведения дела, включая: 

-        записи беседы (бесед), 

-        записи разговоров по телефону, сообщений, переданных с помощью факса или электронной 

почты, 

-        записи информации, полученной в результате расследования, 

-        записи, касающиеся присутствия в суде или трибунале, 

-        записи, касающиеся подготовки дел, 

-        информация о документах, переданных клинике или выданных ей самою, должна содержаться 

в досье каждого клиента (или в общем досье, если досье на клиента еще не заведено) в хроноло-

гическом порядке, снабженная определенной меткой, а также в специальной форме, используе-

мой для регистрации подобного обмена информацией в отношении всех дел, ведущихся клини-

кой. 

      Вся корреспонденция, отправляемая и получаемая клиникой, должна содержаться в хронологи-

ческом порядке и в соответствующем досье. 

      Без разрешения куратора ни одно досье клиента не может быть изъято из клиники. 

      Все состязательные бумаги, документы клиента, отчеты экспертов, бумаги о правовой помощи 

и другие, имеющие к этому отношение материалы, исключая корреспонденцию, должны хранить-

ся в соответствующем файле в папках с документами с перечнем содержимого. 

      Должен вестись дневник в отношении ограничения сроков действий, в котором указываются 

сроки окончания соответствующих периодов и графиков работы, имеющих отношение к ведуще-

муся судебному делу. Это может стать частью общего дневника при условии, что соответствую-

щие записи четко выделены. 

      Дата и время назначенных судебных заседаний должны фиксироваться в дневнике клиники. 
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      Следует разработать и соблюдать правила регистрации и передачи на рассмотрение дел, 

например, может вестись общая картотека и ежедневник, в которых отмечается первый визит или 

звонок клиента в клинику и результат этого визита. Каждый клиент может получить регистраци-

онный номер, который зафиксирован в досье клиента. В регистрационный номер должно вклю-

чаться указание на студента или группу, занимающуюся данным делом, а также на куратора, от-

вечающего за их работу. Кроме того, на каждого клиента может быть заведена регистрационная 

карточка, содержащая персональные данные клиента (имя, адрес, год рождения и т.п.), особые 

указания относительно связи с ним и степени конфиденциальности, а также краткое описание 

каждого этапа дела. Благодаря этому, куратор или студент, незнакомый с данным делом, доволь-

но быстро сможет узнать, что именно произошло, и какие действия были произведены. 

Рекомендации: 

      Картотека может вестись с помощью карточек, на которых указан регистрационный номер 

клиента и его адрес. Это даст возможность быстро найти подробные данные о деле данного кли-

ента. 

Помещение клиники 
Минимальные стандарты: 

      Клиника должна располагаться в помещении, удобном для посетителей, в том числе и для ин-

валидов. 

      Клиника должна быть оснащена различным оборудованием и устройствами, дающими возмож-

ность вести прием клиентов, беседы с ними, разговоры по телефону и работу над делами в без-

опасных условиях, не нарушая принцип конфиденциальности. 

      Помещения клиники должны быть достаточно просторными для того, чтобы студенты могли 

осуществлять сбор сведений и работать над делами, не нарушая принцип конфиденциальности. 

      Помещения клиники должны быть закреплены за нею, и рассматриваться только в этом каче-

стве. 

Рекомендации: 

      Помещения клиники должны иметь специально отведенное пространство для приема посетите-

лей, комнату ожидания и комнату для бесед, причем все эти помещения должны гарантировать 

клиентам безопасность и конфиденциальность. 

      В клинике должно иметься специально отведенное место для опроса студентов, обсуждения 

дел и раздачи материалов. 

      В клинике должны также иметься условия и средства для того, чтобы обеспечить хороший 

прием клиентов (например, предложить им чай или кофе), а также дать им возможность восполь-

зоваться умывальником или туалетом. 

Оборудование 
Минимальные стандарты: 

В клинике должна иметься 

      Специальная телефонная линия или телефонный отвод, гарантирующий соблюдение принципа 

конфиденциальности. Телефон должен иметь выход на внешнюю линию. 

      Средства, обеспечивающие безопасное хранение досье и записей. 

      Столы и стулья для проведения бесед с клиентами и работы над делами. 

      Средства электронной обработки текстов. 

      Библиотека основных изданий, необходимых для работы, и справочной литературы, или до-

ступ к таковой с соблюдением принципа конфиденциальности. 

      Эффективные работающие способы оплаты расходов, например, судебных издержек, дорож-

ных расходов, заключений экспертизы. Клиника должна иметь собственный счет или оплата 

должна осуществляться финансовым отделом соответствующего учебного заведения. В послед-

нем случае он должен иметь возможность своевременно удовлетворять потребности клиники, 

например, оплачивать судебные издержки, поскольку задержка в подобном случае может нанести 

ущерб делу. 

      Руководство по работе клиники, в котором четко сформулированы рекомендуемые цели обуче-

ния, действующие правила, а также профессиональные стандарты и обязанности. 

Рекомендации: 

Клинике следует иметь: 

      автоответчик, факс и копировальное оборудование; 
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      полный набор бланков и форм (бесплатной юридической помощи, судебных и т.д.), имеющих 

отношение к работе клиники; 

      электронную почту; 

      специальный бюджет, предназначенный для покрытия предполагаемых расходов, и резерв для 

непредвиденных расходов; 

      доступ к информационной сети LEXIS и CD-приводам, 

      корзинки/лотки для документов, куда помещается корреспонденция (после ее проверки курато-

ром) и указания для студентов. Студенты должны ежедневно проверять содержимое корзинок. 

Считается, что для группы студентов достаточно одной корзинки (см. раздел «деятельность сту-

дентов»). 

Финансирование 
Минимальные стандарты: 

      Специальное финансирование, гарантированное учебным заведением (устойчивая/твердая ва-

люта), достаточное для периода функционирования клиники (т.е. периода обучения). 

      Резерв для непредвиденных расходов, предназначенный для непредусмотренных трат. 

      На что должен тратиться фонд бесплатной юридической клиники. 

Рекомендации: 

      В тех случаях, когда привлекаются деньги со стороны (неустойчивые деньги), следует гаранти-

ровать их обеспечение твердой валютой. 

      В случае сокращения или прекращения финансирования следует хотя бы за три месяца при-

слать об этом уведомление, чтобы иметь возможность свернуть работу в установленном порядке. 

Деятельность студентов 
Минимальные стандарты: 

      Все студенты должны посещать вводный курс, охватывающий различные аспекты работы кли-

ники. 

      Все студенты должны в письменном виде согласиться с условиями работы юридической кли-

ники – в этой связи следует использовать контракт, в котором устанавливаются цели и задачи 

юридической клиники и ее студентов. 

      Основная задача клиники – дать каждому студенту способствующую обучению оценку его 

практической деятельности. На каждого студента должна быть составлена характеристика, в ко-

торой зафиксированы основные цели обучения, оценка его деятельности и рекомендации по ее 

совершенствованию. 

      За каждого клиента или дело должны нести ответственность минимум два студента. Это спо-

собствует защите интересов студентов и гарантирует непрерывность работы. 

      Куратор должен каждую неделю встречаться со студентами, чтобы контролировать ход каждо-

го дела. 

Рекомендации: 

      Вводный курс должен занимать день интенсивных занятий. 

      Вводный курс и/или руководство по работе клиники должны быть подготовлены и распростра-

нены между всеми студентами, принимающими участие в ее работе. В них должны описываться 

все основные виды деятельности клиники, профессиональные обязанности и обязательства, а 

также правила практической деятельности. 

      Следует поощрять групповую работу студентов, способствующую выработке навыков оказания 

помощи и разделения ответственности. В этой связи распределение студентов по группам, явля-

ется с точки зрения CLEO, очень полезной практикой. К примеру, группа из шести студентов мо-

жет взять на себя всю работу по делу. Встречи группы следует проводить еженедельно, плюс к 

этому следует осуществлять руководство индивидуальной деятельностью каждого студентов по 

ведению дела. 

      Хотя студенты могут и должны полагаться на мнение куратора и осуществляемый им контроль 

за работой над делами, первичная ответственность лежит на студентах. Этот способствует выра-

ботке профессионализма и повышает уровень обучения. 

      Студенты должны ежедневно проверять содержимое корзинки для бумаг своей группы. 

Обращение к другим агентствам 
Минимальные стандарты: 
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      В клинике должна иметься понятная и четко работающая система обращения за помощью к 

другим агентствам, необходимая в тех случаях, когда она, по каким-то причинам, не может с са-

мого начала взять на себя дело клиента или вынуждена прекратить его обслуживание. 

      Следует составить рекомендательное письмо для предоставления в агентство, куда направляет-

ся клиент.  

      Если клиент имеет право получать бесплатную юридическую помощь, предоставляемую кли-

никой, не следует использовать зеленую форму (в соответствии с программой оказания консуль-

тации и помощи), если агентство, куда направляется клиент, собирается воспользоваться этой 

программой. 

Рекомендации: 

      В клинике должен иметься список местных агентств, включая юрисконсультов, и осуществлять 

обращения к агентствам следует на основании этого списка. 

      В досье клиента или в общем досье следует отмечать все обращения в другие агентства (эта 

информация может оказаться весьма полезной – см. раздел «управление»). 

Управление 
Минимальные стандарты: 

      Формально управление клиникой, в качестве утвержденного органа, используемого в рамках 

программы профессиональной подготовки или получения ученой степени, должно осуществлять-

ся советом или лицами, отвечающими за осуществление данной программы. Кураторы должны 

гарантировать клиентам соблюдение конфиденциальности, хотя управление учебным процессом 

и не предполагает этого. 

      По мере необходимости, кураторы (или директор, если используется подобная структура) от-

читываются перед советом или ответственными лицами. В любом случае, кураторы представляют 

годовой отчет, в котором достаточно подробно описывается работа клиники за прошедший учеб-

ный год. В подобный отчет должно входить следующее: 

-        Описание целей и задач программы. 

-        Статистика относительно количества дел, их типов, результатов, достижений студентов, обра-

щений в сторонние организации (включая юрисконсультов) и сравнения с предыдущим годом. 

-        Размышления о достигнутых успехах и/или встреченных трудностях. 

Рекомендации: 

      Следует создать консультативный комитет, в состав которого должны войти представители 

студентов, кураторов, преподавательского состава и администрации, а также представители мест-

ного Правового общества, консультативных и аналогичных им агентств (например, САВ, коопе-

рации владельцев недвижимости и арендаторов, профсоюзы), судов и юристов-профессионалов. 

Опыт CLEO показывает, что он станет не только источником полезной информации, но и обеспечит 

связь с высшей школой, консультативными агентствами и представителями юридической профес-

сии. Некоторые клинические программы вызвали довольно скептический отклик у практикующих 

юристов на местах: у кое-кого из них вызывал сомнение уровень предоставляемых студентами 

услуг, кое-кто испугался конкуренции. Консультативный орган помогает преодолеть страхи и обес-

печить помощь и понимание. Регистрация случаев обращения клиник за помощью к частной практи-

ке свидетельствует о том, что клиники скорее обеспечивают работой юристов-практиков на местах, 

чем отнимают ее у них. Связь с практикующими юристами очень полезна, поскольку поднимает 

уровень подготовки студентов. Некоторыми студентами было отмечено, что опыт работы в клинике 

положительно отмечался возможными работодателями при беседе и отборе кандидатов на место. 

Консультативный орган должен собираться, минимум, два раза в год. 

      Ежедневное управление клиникой следует организовать на основе расписания деятельности 

кураторов и студентов. Если в клинике проводятся открытые для посещений занятия, расписание 

должно гарантировать наличие преподавателя для их проведения и справедливого распределения 

работы между студентами. 

      Во время каникул следует использовать усеченный график работы, тем не менее, обеспечива-

ющий соответствующий уровень обслуживания клиентов. В большинстве клиник принято сво-

дить до минимума работу над делами в течение последней части семестра, с тем, чтобы во время 

каникул работы было как можно меньше (хотя для дел, продолжающихся и во время каникул, 

следует также обеспечить соответствующий профессиональный уровень ведения и контроля). 

Обучение 
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Минимальные стандарты: 

      Клиники должны включать в свои программы механизмы, позволяющие им основывать свою 

деятельность на опыте работы с живыми клиентами. Это можно назвать «обучением», хотя CLEO 

считает, что подобные механизмы не направлены на достижение каких-то профессиональных це-

лей, а помогают достигнуть основных образовательных задач в рамках программы. 

      Программа обучения должна планироваться заранее таким образом, чтобы дополнять учебный 

процесс на соответствующей его стадии. 

Рекомендации: 

      Еженедельные рабочие семинары, обязательные для всех студентов, работающих в клинике, 

следует посвящать определенной проблеме, например, проведению опросов или навыкам адво-

катской деятельности. Семинар может проводиться специалистом в данной области с или без изу-

чения дела и/или моделирования ситуаций. Обычная практика клиник – использовать факты из 

имеющихся в клинике дел для моделирования определенного вида деятельности (например, со-

ставления проекта документа) в данном контексте. 

      Учебная программа должна быть зафиксирована в руководстве по работе клиники. 

Обзор клинических программ 
Минимальные стандарты: 

      Должен быть подготовлен, выпущен и широко распространен ежегодный отчет о работе кли-

ники. 

Рекомендации: 

      Регулярный выпуск информационных бюллетеней о работе клиники. 

      На заседаниях кафедры или факультета следует выделить время для отчета клиники о работе в 

свете поставленных перед нею целей и задач и в рамках программы подготовки к профессиональ-

ной деятельности и получению ученой степени.  

      Участие в CLEO. Это даст возможность преподавателям клиники поддерживать связь с други-

ми лицами, интересующимися и занимающимися этими вопросами. С помощью журнала, издава-

емого CLEO, можно вести научные и предметные дискуссии. С CLEO можно связаться через ад-

министратора Юридической клиники университета Шеффилд-Халлам. 

      Следует пользоваться услугами электронной почты для установления и поддержания контакта 

с теми, кто занимается клинической деятельностью. 

Способность студентов эффективно работать самостоятельно и в группах, развитие навыков обще-

ния, представления интересов клиента в суде и расследования, выработка уверенности в своих силах 

и умения получать удовольствие от занятий также являются результатами использования клиниче-

ского юридического образования. 

Это преимущества клинического образования, и нигде они не проявляются сильнее, чем в деятель-

ности университетской юридической клиники, работающей с живыми клиентами. 

clinics2 

Brian H., Duncan N., Grimes R. Clinical Legal Education: Active Learning in Your Law School. London. 

1998. P.120-135. Дополнены и исправлены авторами в октябре 1997 г. только в части, касающейся 

ссылок. Основная часть текста остается в том же виде, в каком она была принята. 

Мы вновь используем здесь термин «живые» клиенты (live-clients) вместо обычно предпочитаемого 

нами термина «реальные клиенты» (real-clients). 

 

 

 

С Т А Н Д А Р Т И 
ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ 

Прийняті Асоціацією юридичних клінік України 16.11.2003,  

з змінами та доповненнями 25.08.2005 

 

Асоціація юридичних клінік України з метою: 

 забезпечення єдиного підходу до організації діяльності юридичних клінік в Україні, 

 відмежування юридичних клінік від інших форм об’єднань студентів та молодих юристів, 

які надають юридичну допомогу населенню, 
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 формування професійних навиків юриста у студентів вищих юридичних навчальних за-

кладів та факультетів, 

приймає такі Стандарти юридичних клінік. 

Стаття 1. Поняття юридичної клініки 

Юридична клініка – це формування, яке створюється для правозахисної і правопросвітницької 

діяльності та функціонує на базі вищого навчального закладу  (ІІІ – IV рівня акредитації, що 

здійснює підготовку спеціалістів за напрямком «Право»), за ініціативою вищого навчального закла-

ду (чи громадської організації у співпраці з вищим навчальним закладом), до складу якого входять 

студенти, викладачі, фахівці-практики. 

Стаття 2. Мета та завдання юридичних клінік в Україні 

Метою діяльності юридичних клінік є забезпечення практичної підготовки студентів юридичних 

вищих навчальних закладів та факультетів до професійної діяльності, сприяння розумінню ними 

соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем. 

Завданням юридичних клінік є:  

1) забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспек-

тами юридичної професії; 

2) надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та непри-

бутковим організаціям; 

3) проведення правопросвітницької роботи. 

Стаття 3. Принципи та методи діяльності юридичних клінік в Україні 

Юридична клініка діє на принципах: 

1) законності; 

2) об’єктивності; 

3) безвідплатності надання правової допомоги; 

4) повного інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки; 

5) конфіденційності; 

6) компетентності та добросовісності. 

Методами діяльності юридичних клінік є: 

1) застосування інтерактивних методик; 

2) безпосередня участь студентів у реальній юридичній практиці під керівництвом викладів або(та) 

фахівців практиків. 

Стаття 4. Організаційно-правові форми діяльності юридичних клінік 

Юридична клініка функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчального 

закладу чи факультету, або як формування при юридичному вищому навчальному закладі чи фа-

культеті. 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчаль-

ного закладу чи факультету, перебуває у підпорядкуванні відповідного юридичного вищого нав-

чального закладу чи факультету. 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному за-

кладі чи факультеті, організовує відносини з юридичним вищим навчальним закладом чи факульте-

том на основі договору. 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному за-

кладі чи факультеті може бути юридичною особою. 

Стаття 5. Забезпечення навчального процесу у юридичних клініках 

Навчальний процес у юридичних клініках забезпечується через організацію викладання спецкурсу з 

основ юридичної клінічної практики та залучення до роботи у клініці викладачів юридичного вищо-

го навчального закладу чи факультету. 

Метою спецкурсу з основи юридичної клінічної практики є навчання студентів юридичного вищого 

навчального закладу чи факультету правилам організації та надання правової допомоги населенню. 

Навчальна програма спецкурсу з основи юридичної клінічної практики розробляється на основі та-

кого примірного тематичного плану: 

 

Тема 

1. Юридичні клініки: історія становлення та розвитку, їх мета і завдання. 

2. Професійна етика у діяльності юридичних клінік. 
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3. Основи менеджменту юридичної клініки. 

4. Діловодство та документування у юридичній клініці. 

5. Юридична техніка. 

6. Психологічні особливості роботи з клієнтом у юридичних клініках. 

7. Інтерв’ювання (опитування) клієнта. 

8. Аналіз справи та вироблення позиції у справі. 

9. Консультування клієнта. 

10. Альтернативні способи вирішення правових спорів. 

11. Представництво інтересів клієнта у органах державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах і організаціях. 

12. Представництво інтересів клієнта у судах. 

13. Правопросвітницька робота як напрям діяльності юридичної клініки. 

14. Теми по спеціалізованих напрямах роботи юридичних клінік (наприклад, 

практичне право). 

 

Спецкурс з основ юридичної клінічної практики підлягає включенню до навчальних планів юридич-

ного вищого навчального закладу чи факультету. 

Метою залучення до роботи у клініці викладачів юридичного вищого навчального закладу чи фа-

культету є допомога та контроль за роботою студентів у клініці. 

Стаття 6. Вимоги до організації роботи юридичних клінік 

Прийом клієнтів повинен вестися в приміщеннях, які дозволяють забезпечити конфіденційну обста-

новку. 

Юридична клініка повинна ознайомити клієнта з особливостями надання правової допомоги, інфор-

мувати його про години роботи клініки. 

Юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи 

відмову у такому прийнятті. 

Клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику юридичної клініки свій відгук про 

якість наданої йому правової допомоги. 

Юридична клініка повинна забезпечити належні та безпечні умови праці. 

Юридична клініка може видавати студентам-консультантам сертифікати про успішне проходження 

клінічного юридичного навчання. 

Стаття 7. Вимоги до студентів які працюють у клініці 

До роботи у клініці можуть залучатися лише студенти юридичних вищих навчальних закладів чи 

факультетів, які пройшли конкурсний відбір. 

У роботі з клієнтом студенти повинні дотримуватись конфіденційності та правил етики, прийнятих 

юридичною клінікою. 

Кожен студент-консультант повинен звітуватися про проведену по справі роботу. 

Всі підготовлені студентом проекти консультацій та правових документів вручаються клієнту після 

погодження їх з викладачем-куратором. 

Стаття 8. Вимоги до клієнтів 

Клієнтом юридичної клініки може бути лише особа, яка не має змоги оплатити послуги професійно-

го юриста, чи неприбуткова організація. 

Стаття 9. Вимоги до документів юридичних клінік 

Кожна юридична клініка здійснює свою діяльність на підставі засновницьких документів, у яких по-

винна бути визначена організаційно-правова форма юридичної клініки, її структура і органи управ-

ління, мета та завдання діяльності юридичної клініки, характер та обсяг правової допомоги, яка 

надається юридичною клінікою. 

У юридичній клініці ведеться реєстраційний журнал або(та) картотека клієнтів. 

У юридичній клініці повинен бути список студентів, викладачів та фахівців-практиків, які працюють 

у ній, графік їх чергувань. 

У юридичній клініці ведуться журнали вхідної і вихідної кореспонденції. 

У юридичній клініці повинні бути адреса організацій, де особи, звернення яких не можуть бути 

прийняті юридичною клінікою до розгляду, зможуть отримати платну чи безоплатну правову допо-

могу. 

Стаття 10. Управління юридичною клінікою 
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Управління юридичною клінікою здійснюється на підставі засновницьких документів юридичної 

клініки. 

Стаття 11. Фінансування діяльності юридичної клініки 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчаль-

ного закладу чи факультету фінансується за рахунок ресурсів відповідного вищого навчального за-

кладу чи факультету, або інших джерел. 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному за-

кладі чи факультеті фінансується за рахунок ресурсів вищого навчального закладу чи факультету, 

громадських та інших організацій. 

Стандарты деятельности юридических клиник польши  
(приняты Фондом университетских юридических клиник, Польша) 

     Юридическая клиника гарантирует надежность предоставляемых услуг. 

А. По крайней мере раз в неделю (в соответствии с академическим планом) клиникой или ее струк-

турными подразделениями проводятся семинары по обсуждению текущих дел. 

B. Клиника не позволяет студентам и кураторам иметь большое количество дел в том случае, когда 

это угрожает качеству клинических услуг. Директор клиники устанавливает максимальное количе-

ство дел, которое студент может иметь одновременно. 

C. Клиника проводит для своих студентов тренинг по вопросам, связанным с  юридической этикой.   

 2.      Юридическая клиника обеспечивает контроль над студентами со стороны преподава-

телей факультета. 
А. Директор клиники, который является независимым преподавателем, управляет деятельностью 

клиники. Предметом его контроля является качество клинических услуг.  

B. Директор может назначать других преподавателей, аспирантов или студентов для выполнения не-

которых действий по контролю. 

C. Директор клиники или назначенные им лица в соответствии с подпунктом 2В могут использовать 

помощь других лиц. Однако эта помощь может быть только технической или организационной.  

 Юридическая помощь, предоставляемая клиникой, является бесплатной. 

 4.       Юридическая клиника гарантирует необходимую конфиденциальность относительно 

своих услуг. 
В течение семинарских занятий имена клиентов остаются конфиденциальными, за исключением тех 

случаев, когда их обозначение является необходимым. 

  

5.      Юридическая клиника гарантирует сохранность переданных клиентом документов; 

юридическая клиника не принимает оригиналы документов. 
Документация по делам хранится в безопасном месте, доступ к которому имеет только директор или 

назначенные им лица. 

 6.      Юридическая клиника имеет секретариат в соответствии с объемом и характером 

своей деятельности. 
А. Юридические клиники имеют офис в соответствии с их финансовыми возможностями, при 

этом: 

- имеется место, где клиенты могут получить всю информацию относительно своих дел; кли-

нический офис работает, по крайней мере, в течение 1 часа каждый будний день; или, если это 

невозможно, он имеет постоянные рабочие часы, не менее 1 часа дважды в неделю. Юридическая 

клиника уведомляет своих клиентов о графике работы. 

- существует, по крайней мере, один человек, который ответственен за все администрирова-

ние в клинике. 

B. Юридическая клиника устанавливает систему учета времени (табель) в соответствии с ниже-

следующим образцом. 

Время работы высчитывается с точностью до 30 минут. 

  

Ф.И.О. студента___________________________________ 

  

№ Клиент Время работы Описание деятельности 

1.       

2.       

file:///G:/E2/2-20.htm%23_ftn1
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7. Перед тем, как принять дело, юридическая клиника письменно уведомляет клиента о 

правилах предоставления услуг клиникой, в частности выражающихся в том, что: 
- дело принимается студентом, 

- студент и сотрудник юридической клиники не могут отказаться от дачи свидетельских пока-

заний и ответов на вопросы суда, прокурора и других уполномоченных органов, 

- юридическая клиника не принимает дела, в которых уже участвует адвокат или юрист, 

- клиент имеет право обратиться с любыми замечаниями к правлению Фонда юридических 

клиник по вопросам оказанной юридической помощи, 

- юридическая консультация предоставляется только в письменном виде, 

- услуги юридической клиники предоставляются только тем, чье имущественное положение не 

позволяет обратиться за платной юридической помощью. 

А. Перед тем, как принять дело, юридическая клиника предоставляет клиенту вышеуказанную 

информацию в письменном виде и получает подписанное клиентом заявление, подтверждающее, 

что клиент согласен с информацией. 

B. Юридические клиники предоставляют клиенту надлежащие документы, содержащие выше-

указанную информацию. 

C. Информационная форма содержит действующий почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер факса Фонда юридических клиник. 

D. Юридические клиники не предоставляют устные консультации, даже в экстренных ситуациях 

или по тривиальным делам. 

 8.      Юридическая клиника устанавливает квалифицирующую процедуру относительно 

своих клиентов, которая гарантирует, что клиент не имеет возможности получить платную 

юридическую консультацию; в случае, если материальное положение клиента показывает, 

что он имеет возможность получить подобные услуги, предлагаемые адвокатом или юри-

стом, юридическая клиника незамедлительно отказывается от дела.  
А. Перед тем как клиника примет дело, клиент подписывает заявление о том, что его/ее имуще-

ственное положение не позволяет обратиться за платной юридической консультацией.  

B. В случае каких-либо сомнений в достоверности заявления клиента, юридическая клиника про-

сит предоставить дополнительные разъяснения и возможные документы. Если клиент отказыва-

ется выполнить просьбу, юридическая клиника отказывается от дела.  

C. Проверяя имущественное положение клиента, юридическая клиника принимает во внимание 

не только стоимость, но и ликвидность имущества. Допускается предоставление юридической 

помощи лицу, чье имущество не является ликвидным, даже если его стоимость и существенна.  

Недостаток ликвидности предполагается, по крайней мере, в следующих случаях: 

- продажа отдельных предметов собственности клиента может послужить причиной возник-

новения существенных жизненных затруднений для него/ее или близких людей (например, жи-

лье клиента; вещи, необходимые для работы); 

- юридическая консультация необходима немедленно и клиент утверждает, что  невозможно 

продать предмет в другое время, и клиент не имеет какой-либо другой собственности.  

   9.      Юридическая клиника ведет, в соответствии с надлежащими юридическими 

нормами,  информационную систему (базу данных) клиентов, которая гарантирует мини-

мальный риск возникновения конфликта интересов. 
А. Юридическая клиника ведет запись прошлых и настоящих клиентов. 

B. Перед тем, как дать консультацию, юридическая клиника определяет, присутствует ли в деле 

конфликт интересов. Если существует риск подобного конфликта, юридическая клиника не при-

нимает дело. Если клиника ведет дело противоположной стороны конфликта, она также отказы-

вается от ведения дела. По исключительным делам юридическая клиника может не отказываться 

от формально принятого дела, если к этому существует одна из следующих предпосылок: 

- юридическая клиника не получала какой-либо существенной информации по делу от проти-

воположной стороны конфликта; 

- противоположная сторона конфликта ходатайствовала перед клиникой о содействии в пре-

кращении конфликта. 

C. Юридическая клиника не принимает дела, по которому может возникнуть конфликт интересов 

между клиентом и: 
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- ВУЗом, при котором существует клиника; 

- сотрудником или студентом клиники; 

- сотрудником юридического факультета ВУЗа, при котором существует клиника.      

 10.   Юридическая клиника обязана заключить договор страхования ответственности 

за причиненный вред, страховая сумма не может быть ниже 10.000 ЕВРО. 
А. Договор страхования заключается ВУЗом, который выступает как страхователь. 

B. ВУЗ, студенты и сотрудники клиники застрахованы. 

C. Перед тем, как принять дело, юридическая клиника получает от клиента письменное заявле-

ние, подтверждающее, что клиент согласен исключить ответственность за ущерб, за исключени-

ем случаев, когда ущерб причинен умышленно. 

D. Данная сумма страховой выплаты определяет ответственность за ущерб по каждому конкрет-

ному делу. 

  

              -Петербургский институт права имени Принца 

П.Г. Ольденбургского, при участии Аркадия Гутникова, Санкт-Петербургский институт права имени 

Принца П.Г. Ольденбургского и Дмитрия Шабельникова, Московское представительство Фонда 

Форда.  

Материалы взяты с веб-сайта www.lawclinic.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2 

Професійна етика і корпоративна культура у діяльності юри-

дичної клініки 
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ПЛАН 

1. Етика юриста і юридична клініка. Прекладні праці 

2. Загальна професійна етика юриста 

3. Професійна етика у юридичній клініці 

4. Етичний кодекс асоціації юридичних клінік України 

5. Загальна корпоративна культура 

6. Стаття менеджмент корпор культури початкове 

 

1. ЕТИКА ЮРИСТА І ЮРИДИЧНА КЛІНІКА. ПРЕКЛАДНІ 

ПРАЦІ 
 Хью Брейн, Найджел Данкан, Ричард Граймс* 

 (фрагменты) 

 Что такое “этика юридической практики”? 
             Этика — важнейшая часть философии. Можно сказать, что это — изучение нравственной 

философии. Этика как таковая связана с постановкой вопросов о нравственной правильности тех или 

иных действий и относится к любой человеческой деятельности. Увлекательный предмет для препо-

давания и изучения. Однако у нас цель иная, мы исследуем более узкий вопрос об этике юридиче-

ской практики. 

            В рамках вопроса об этике юридической практики мы предлагаем изучить два направления: 

1) этика и закон, 2) этика и профессиональное поведение. 

 Этика и закон 

            В данном контексте этика связана с критическим анализом морально-нравственного содер-

жания законодательно-правовых норм и процедур, сопоставления их с принятыми этическими нор-

мами (о которых у нас с вами могут быть разные представления). 

            Важнейшим критерием при анализе различных правовых норм является влияние того или 

иного закона на жизнь рядовых граждан, и это следует учитывать при рассмотрении любого закона 

на основе морально-нравственных критериев. Достижению этой цели может во многом способство-

вать обсуждение со студентами гипотетических ситуаций. Однако истинная эффективность рассмат-

риваемых здесь методов работы юридической клиники достигается на следующем этапе, когда при 

проведении ролевых игр студенты анализируют моделируемые проблемы, приближенные к реаль-

ным ситуациям, или сталкиваются с этическими проблемами, возникающими при ведении реальных 

дел. В этих случаях значительно повышается степень личного участия и сопереживания, мотивации, 

реальности задач и актуальности проблем. 

 На каком этапе изучения данного курса следует обсудить вопросы этики юридической прак-

тики?  

            Нам представляется, что составные части права всегда должны рассматриваться с учетом 

этических аспектов. При изучении любой области права студенты должны проводить критический 

анализ возможных последствий действия этого права для реальных, живых людей. Такой анализ от-

части зависит и от тех этических принципов, которые, преподаватели, подчеркиваем при изложении 

материала по каждой области права. Например, при узком подходе к изучению обязательственного 

права, очевидно, необходимо затронуть тему небрежности, но при этом можно ограничиться лишь 

информацией о законах, предусматривающих ответственность за небрежность и халатность. Однако 

истинное понимание предполагает рассмотрение с позиций этики оснований и пределов ответствен-

ности, установленных действующим законодательством. Особенности альтернативных подходов к 

проблеме (например, системы безусловного возмещения ущерба, обязательного страхования) также 

не вполне понятны без учета этических аспектов. Почему человек (или страхователь) обязан нести 

ответственность, если он не виновен в причинении ущерба? Почему пострадавший не получает ком-

пенсации в случае, если невозможно установить виновного? Просто потому, что у этих людей нет 

денег на подачу иска? Или потому, что в силу неких формальных особенностей правил представле-

ния доказательств какая-та важнейшая информация не может быть принята судом? На все эти во-

просы, возможно, найдутся более чем убедительные ответы (в общем-то, эти ответы существуют, 
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только они противоречат друг другу), но проанализировать их достаточно глубоко невозможно без 

учета этических аспектов. При этом необходимо указать характер субъективных оценок: высказыва-

ния в поддержку действующего законодательства, высказывания в поддержку предложений по ре-

форме и высказывания, отражающие собственные мнения студентов и преподавателей. 

            Поэтому неотъемлемой частью любого грамотного исследования той или иной области права 

с учетом всей имеющейся информации должно быть рассмотрение этических аспектов. Данный эле-

мент этики юридической практики, на наш взгляд, должен неизменно присутствовать в исследова-

ниях проблем права в вузах и в аспирантуре. 

            При рассмотрении проблемы профессиональной этики возникают иные вопросы. Если выс-

шее юридическое образование не обязательно связано с подготовкой студента непосредственно к 

юридической практике, есть основания утверждать, что изучение профессиональной этики на дан-

ном этапе не требуется, хотя, возможно, это будет необходимо впоследствии, в рамках курса прак-

тического обучения. Действительно, глубокие правовые знания можно получить и без изучения 

профессиональной этики, но, как указывалось выше, понимание правовых норм в контексте кон-

кретных реальных ситуаций предусматривает понимание практических аспектов деятельности юри-

ста. Поэтому имеются убедительные аргументы в пользу преподавания тех или иных элементов 

профессиональной этики на всех этапах юридического обучения, начиная с первой ученой степени и 

на всем протяжении профессионального роста после прохождения квалификационного экзамена. [...] 

Учебные курсы по правовым дисциплинам должны в случае необходимости предусматривать кри-

тический анализ места и роли юриста в обществе, а также того влияния, которые оказывают дей-

ствия юристов на клиентов и других людей. Такой анализ невозможен без ссылок на те или иные ко-

дексы. Данный подход к изучению предмета не только делает абстрактный анализ более реальным и 

конкретным. Он также инициирует процесс критического осмысления кодексов, и когда будущий 

юрист приступает к изучению законов с целью освоения практических профессиональных навыков, 

он уже не принимает их содержание безусловно. Таким образом элемент конструктивной критики 

законов вводится в процесс юридического обучения на относительно ранней стадии, что несомненно 

способствует профессиональному развитию на основе учета всей имеющейся информации. 

 Роль юридических клиник как формы обучения 

             Мы уже указывали, что при прохождении курсов профессиональной подготовки слушатели 

должны знакомиться с соответствующим кодексов поведения и усвоить, каким образом положения 

данного кодекса поведения должны применяться при ведении реальных дел. Однако только знания 

кодексов поведения и умения их применять недостаточно. Это может привести к некритичному при-

нятию сложившейся практики и к автоматическому применению стандартов и норм профессиональ-

ного поведения, без раздумий и рассуждений. Как указано выше, студенты должны понимать, как и 

почему те или иные кодексы сформировались в том виде, в каком они существуют в настоящее вре-

мя, и научиться воспринимать их критически. Можно также утверждать, что студенты должны 

участвовать в серьезных дискуссиях об этических принципах, прежде чем они столкнутся с этиче-

скими проблемами в реальных ситуациях. 

            Опыт работы по морально-нравственному воспитанию в других областях деятельности ука-

зывает на то, что изменения в морально-нравственных оценках и суждениях происходят под воздей-

ствием “кризисных” ситуаций, которые заставляют вас пересмотреть свои убеждения* . Это и есть 

наиболее ценная функция, которую выполняет стажировка в юридической клинике, когда человек, 

будь то студент или преподаватель, сталкивается с необходимостью принимать неприятные решения 

(в моделируемых ситуациях либо при работе с реальными клиентами). Такой опыт не только позво-

ляет конкретизировать проблему морального выбора. Порой он также помогает усвоить критическое 

отношение к правовой системе, к ожиданиям в отношении юридической практики и к законам, при-

меняемым в рамках этой практики. Такой опыт также может поставить нас в “кризисные” условия, 

которые будут способствовать серьезному переосмыслению наших собственных морально-

нравственных оценок и суждений. 

 Работа в юридических клиниках с реальными клиентами 

 Этические аспекты 

            Характерной чертой работы в юридических клиниках с реальными клиентами является то, 

что в большинстве случаев студенты сталкиваются с правовыми проблемами обездоленных, мало-

обеспеченных граждан. При этом многие студенты-юристы приобретают новый и необычный для 

себя опыт, и это — больше, чем ценная практика. Студенты непосредственно знакомятся с послед-
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ствиями социального и экономического неравенства, а это воздействует гораздо сильнее, чем чтение 

соответствующей литературы. Кроме того, студенты учатся видеть проблемы с точки зрения людей, 

оказавшихся в неблагоприятном положении, и хотя это не обязательно вынуждает студента делать 

некие предопределенные выводы, он попадает в условия, которые способствуют пересмотру тех или 

иных предубеждений. В таких условиях становится очевидной и роль юриста. Саймон Райс писал: 

“Работа в общественной юридической приемной дает студентам возможность критического осмыс-

ления права, позволяет им увидеть роль юриста в рамках системы, являющейся консервативной по 

своей природе, и проанализировать ее. Важнейшей целью стажировки в юридической клинике явля-

ется достижение понимания ценностей и таких ролей.”** 

 Профессиональная этика 

            Практически во всех реальных делах имеется этический аспект. Студент Колледжа округа 

Куинс Мартин на собственном опыте понял, что значит ставить интересы клиента выше собствен-

ных. Он пишет: “Я всегда знал это, но только теперь почувствовал, что главное значение имеют про-

блемы моего клиента, а не мои собственные; о моих успехах и неудачах следует судить по тому, 

обеспечил ли я беспристрастное рассмотрение дела моего клиента в суде и вынесения справедливого 

решения, а не по тому, насколько сильное впечатление произвели на присяжных мои доводы и речи. 

И как только я это осознал, напряжение, связанное с этим, хотя и осталось, но перестало меня угне-

тать. Таким образом данный курс оказал на меня гораздо более глубокое воздействие, чем я мог себе 

представить в начале.” 

            В сущности, Мартин сделал важнейшие шаги по пути формирования профессионального, 

этичного и практического отношения к юридической практике. 

 Моделирование ситуаций 

            Моделирование ситуаций может применяться при преподавании этики для достижения цело-

го ряда различных целей. Традиционно такой предмет, как этика, изучался и изучается путем обсуж-

дения в классе различных этических аспектов и анализа проблем, рассмотрения возможностей реа-

лизации тех или иных этических вариантов решений той или иной конкретной проблемы, обсужде-

ния альтернативных теорий этичного поведения. Все это — необходимые элементы процесса изуче-

ния этики и достижения понимания этичного поведения. Однако этого недостаточно. Во время заня-

тия сформулировать этичный вариант решения проблемы может каждый. Возможно, мы будет спо-

рить относительно того, какой из вариантов решений является наиболее этичным; возможно также, 

мы будем спорить о теориях, на которых основаны принимаемые нами решения. Однако на занятии 

вряд ли у нас возникнет искушение предпринять те или иные неэтичные действия, а в практической 

деятельности такие искушения вполне возможны, и в этой связи возникает один из главнейших во-

просов понимания этики юридической практики. 

            Четкое объяснение этого можно найти в вводной части к практическому курсу “Юридическая 

профессия” юридического факультета Колумбийского университета. “Когда на экзамене вас попро-

сят сформулировать этичную линию поведения, вам ничего не стоит выбрать из множества возмож-

ных вариантов один из наиболее этичных. А вот в повседневной практике принимать этичные реше-

ния гораздо труднее( а это приходится делать постоянно), т. к. этичное поведение зачастую обходит-

ся недешево. Этически безупречное поведение может навредить интересам клиентов, привести к со-

кращению доходов юристов, нарушить их семейную жизнь, подорвать их репутацию среди коллег и 

в более широком плане, в результате таких действий они могут остаться без работы и без средств к 

существованию. Лишь научившись предвидеть некоторые проблемы, связанные с возможными из-

держками этичного поведения, вы поймете, как трудно — и как важно — выработать привычку и 

способность определять этичную линию поведения и следовать ей. 

 Заключение  

            Итак, мы попытались рассмотреть некоторые возможности, которые имеются в методике 

юридических клиник, по разработке морально-этических аспектов в изучении права. 

            Если бы изучение этики вводилось лишь на этапе практического обучения, без предваритель-

ного обсуждения указанных проблем на более ранних этапах обучения, возникла бы серьезная опас-

ность того, что данные проблемы будут изучены довольно поверхностно (ведь у большинства прак-

тических курсов для юридических клиник имеются и другие важные цели и задачи), а это может 

привести к мнению, что этические аспекты не имеют прямого отношения к изучению вопросов пра-

ва в рамках общих учебных программ юридических вузов. 
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            Все это требует комплексного, интегрированного подхода к обучению. Отчасти этого можно 

было бы достичь путем включения анализа этических аспектов в материал по отдельным отраслям 

права и правовым нормам, а кроме того, путем разработки вводных курсов (не обязательно для 

практического изучения на базе юридических клиник), в которых рассматривались бы соответству-

ющие понятия и концепции. 

            Наконец, совсем простое замечание относительно применения методики практического обу-

чения и этики. Мы уже указывали, что самый надежный способ глубокого освоения юридических 

знаний и методов компетентного применения этих знаний на практике — это ведение реальных дел 

в реальных условиях или в условиях, приближенных к реальным. Компетентность — это этический 

долг. Какой смысл знать четкие этические нормы, если вы не в состоянии достичь тех целей, кото-

рые диктуются этими нормами? Методы практического обучения способствуют критическому 

осмыслению этических проблем, а также формированию способности и умения претворить понима-

ние этих проблем в своей практической деятельности с учетом соблюдения этических норм и крите-

риев эффективности. 

Клиническое юридическое образование. Методический семинар для преподавателей. Февраль 1999 

г. Ставрополь. Семинар организован Фондом Форда Перевод сделан по публикации в материалах 

коллоквиума по клиническому юридическому образованию, проведенного Центром права обще-

ственных интересов (Public Interest Law Initiative) осенью 1998 г. в США, с любезного разрешения 

Центра. Источник: Brayne Hugh et al. Clinical Legal Education: Active Learning in Your Law School. 

London. 1998. 

* Ослер Ф., Шлюфли А. “Феномен тонкой черты: оказание помощи стажерам банков в формирова-

нии собственной социальной и морально-нравственной индивидуальности”. [Osler F., Schlufli A.: 

“The thin line phenomenon: helping bank trainees form a social and moral identity”, in: G. Lind, H.A. 

Hartmann and R. Wakehurst (eds) Moral Development and the Social Environment (Chicago: Precedent 

Pub., 1985), p. 150 at p. 166].  

** Райс С. Руководство по практическому применению методики обучения для юридических клиник 

в рамках учебных планов юридических вузов. [Rice S. A Guide to Implementing Clinical Teaching 

Method in the Law School Curriculum (Sydney: Center for Legal Education, 1996]. 

* Юридическое общество. Руководство по профессиональному поведению адвокатов. [Law Society, 

Guide to the Professional Conduct of Solicitors, 7th ed., principle 12.02.] См. также примеры в книге: С. 

Натансон. Что такое профессия юриста. [S. Nathanson, What Lawyers Do: (London: Sweet & Maxwell, 

1997), pp. 143-4]. 

Обучение профессиональной ответственности 

в юридических клиниках мира 

Лиа ворсам 

             В марте 1999 года в Польше состоялась конференция по проблемам клинического юри-

дического образования, в ходе которой группе из двадцати человек, среди которых  были пре-

подаватели, уже преподающие или только собирающиеся преподавать в юридических клини-

ках стран Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза, был поставлен во-

прос: Какие задачи, по-вашему, являются наиболее важными для юридической клиники? Са-

мыми типичными ответами были: обучение этике и совершенствование этических стандартов 

юридической практики в странах участников конференции посредством особого акцента на 

этой теме в юридическом образовании. На последовавшем за этим двухчасовом обсуждении 

затрагивались, в основном, следующие вопросы: 

 Чем отличается „этика юриста” от „обычной этики”? 

 Какие аспекты этики юриста стоило бы улучшить в отдельных государствах? 

 Как можно эффективно обучать правовой этике в юридической клинике? 

 Настоящая статья начинается с характеристики системы таких связанных друг с другом понятий 

(как их понимают в США), как этика адвоката, профессиональная ответственность и правовое регу-

лирование деятельности адвокатов. Здесь не будет представлена полная характеристика этой систе-

мы, так как сущность принципов этики адвоката в США есть или должна быть такой же, как и в лю-

бой другой стране. Предлагаемое здесь определение может служить лишь исходной точкой для рас-

суждений о регулировании деятельности адвокатов и о профессиональной ответственности адвоката, 

которые могут быть предметом обучения на юридических факультетах и в юридических клиниках. 

Тематическая наполненность обучения должна разрабатываться в соответствии со спецификой каж-
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дой конкретной страны, на территории которой работает юридическая клиника. Рассуждения из пер-

вой части статьи на тему трех связанных друг с другом понятий, касающихся профессионального 

поведения адвоката, также относятся и к вопросу, поставленному варшавской группой участников 

конференции, о различиях между специфической „этикой адвоката” и „обычной этикой”. 

В 1997 году я вместе с профессором Лисой Лерман вела сравнительный курс на тему юриди-

ческой профессии и этики адвоката для американских и польских студентов права в рамках дей-

ствующей в Ягеллонском университете летней школы Католического Университета Америки. По-

скольку необходимые материалы не были заранее переведены на английский язык, девять групп, 

каждая из которых состояла из одного польского и одного или двух американских студентов, рабо-

тая вместе, искали положения польского законодательства, регулирующие самые важные аспекты 

профессиональной ответственности, переводили соответствующие материалы на английский язык и 

готовили доклады, в которых проводили сравнительный анализ польских и американских норм по 

каждой теме. С помощью профессора Фридерика Цолла из Ягеллонского университета польские 

студенты смогли найти необходимые материалы. Исходной точкой для нас был список вопросов, 

обозначенных  в настоящей статье, который оказался полезным для анализа законов, регулирующих 

деятельность юристов в Польше. 

Используемое в этой статье понятие „этика юриста” включает в себе принципы поведения для 

всех юридических профессий в данном государстве. В Соединенных Штатах Америки юристы могут 

работать только по одной юридической профессии. В Польше, как и во многих других странах, су-

ществует несколько юридических профессий, каждая из которых имеет свою функцию. Юридиче-

ские профессии в Польше - это адвокат, юрисконсульт, прокурор и нотариус. После окончания вуза 

выпускники юридических факультетов могут, как и в других странах континентальной системы пра-

ва, начинать обучение судейской профессии. 

Каждый из штатов США имеет собственный этический кодекс, применяемый в отношении 

всех юристов, у которых есть разрешение на работу по профессии на территории данного штата. 

Специализированные суды, такие, как, напр., Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных 

штатов, обладают правом устанавливать специальные правила для работающих с ними юристов. 

Федеральные суды США обладают полномочиями устанавливать собственные своды правил пове-

дения адвокатов, а также имеют право устанавливать собственные критерии для предоставления 

права выступать перед ними. Однако федеральные суды отказались от проведения федерального ад-

вокатского экзамена, и условием выдачи разрешения выступать в них ставят наличие права практи-

ковать в данном штате. Подобным же образом, большинство окружных федеральных судов приме-

няют этические кодексы штата, в котором они расположены, отказываясь от создания собственных.  

Каждая юридическая профессия в Польше имеет собственное регулирующее законодательство. В 

отличие от Соединенных штатов, где полномочия выдавать лицензии и регулировать принципы по-

ведения юристов предоставлены судам, в Польше эти полномочия принадлежат законодательному 

органу. Польские адвокаты, юрисконсульты и нотариусы разработали свои внутренние этические 

кодексы. Как уже  поминалось раньше, в США кодексы поведения для адвокатов устанавливаются 

судами, обычно судами высшей инстанции данного штата. Большинство из таких кодексов состав-

лены по образцу Типовых Правил Профессионального Поведения Американской Ассоциации Юри-

стов (AAЮ). ААЮ является добровольной частной организацией, членство в которой для американ-

ских юристов не является обязательным. 

              Этические кодексы отдельных штатов возникают обычно в результате совместных усилий 

ассоциации и юристов. В большинстве штатов суд высшей инстанции сотрудничает с ассоциацией 

юристов данного штата для создания комиссии юристов, задачей которой является изучение Типо-

вых Правил ААЮ и вынесение рекомендаций по подготовке соответствующей версии для принятия 

в штате. Затем, суд оценивает работу подобных органов, вносит свои поправки и утверждает кодек-

сы. Большинство этических кодексов штатов подобны Типовым Правилам, но все они отличаются 

друг от друга. Как в США, так и в Польше существенные положения, регулирующие деятельность 

юристов, можно найти и в других сводах законов, таких как, например, гражданско-процессуальный 

кодекс и правила доказывания. 

Начиная с 1974 года аккредитационные стандарты ААЮ требуют от юридических факультетов 

обучения профессиональной ответственности. Большинство юридических факультетов выполняют 

это требование и читают курс профессиональной ответственности (с присвоением двух или трех 

баллов), который выливается в 30-42 часов лекционных занятий.
9
 С 1983 года я веду занятия по 
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профессиональной ответственности, за который студенты получают три балла, для групп численно-

стью 55-70 студентов. Некоторые факультеты выполняют это требование в рамках занятий в юриди-

ческих клиниках. Немногие учебные заведения преподают профессиональную ответственность “рас-

средоточено,” т.е. они включают элементы этого курса в другие курсы учебного плана.  

   Все студенческие юридические клиники в США осознают необходимость заниматься пробле-

мами профессиональной ответственности, они отличаются лишь количеством времени, уделяемого 

изучению этой темы. Одним из важных факторов является объем знаний студента, полученных им 

до прихода в клинику. Некоторые клиники требуют, чтобы студент раньше окончил курсы по про-

фессиональной ответственности или участвовал в них во время работы в консультации. Я веду се-

минар для студентов, которые работают в юридических клиниках. Кто-то из участников семинара 

уже прошел курс профессиональной ответственности, а кто-то еще нет. Обычно этой тематике я по-

свящаю два из девяти 90-минутных занятий.  

  Американские студенты знакомятся с кодексами поведения во время курсов по этике юристов, в 

основном, на примере Типовых Правил Профессионального Поведения ААЮ, а не на примере ко-

дексов штатов, которые реально регулируют деятельность юристов. Упор на Типовые Правила объ-

ясняется тем, что большинство выпускников будет сдавать адвокатский экзамен и начинать профес-

сиональную деятельность в разных штатах. Типовые Правила используются в качестве общего зна-

менателя в обучении точно так же, как и Единый Коммерческий Кодекс применяется вместо кодек-

сов отдельных штатов. Это готовит студентов к Экзамену по Профессиональной Ответственности 

(MPRE), сдача которого требуется при поступлении на работу по профессии в 47 штатах, в округе 

Колумбия, а также в четырех территориях США. Поскольку этот экзамен проводится во многих 

штатах, он также сосредоточивается больше на Типовых правилах, чем на версиях этих правил в 

конкретных штатах. 

  Учебники по профессиональной ответственности и программа большинства курсов выходят за 

рамки этических кодексов ассоциаций юристов и освещают и другие важные правовые акты, кото-

рые регулируют деятельность юристов, касающиеся, например, отношений между адвокатом и кли-

ентом и закона о недобросовестной практике. Начиная с 1999 года Экзамен по Профессиональной 

Ответственности (MPRE) также шагнет за рамки Типовых Правил и будет включать в себя эти и 

другие аспекты права, регулирующего юридическую деятельность. Как и в случае с Типовыми пра-

вилами, в каждом штате имеются свои оттенки и специфика и в этих отраслях права, однако студен-

там преподают основные принципы, во многом повторяющиеся в разных юрисдикциях. В 1998 году 

престижный Институт Американского Права (The American Law Institute) утвердил окончательный 

проект Свода Права, регулирующего юридическую деятельность и являющегося исчерпывающим 

источником по этой теме. 

  Учебные курсы в рамках студенческих юридических клиник в США сосредоточиваются чаще 

всего на законах конкретного штата, в котором работает клиника, а не на общегосударственных мо-

делях, изучаемых в ходе обязательных университетских занятий, т.е., преимущественно на этиче-

ском кодексе штата, а не Типовых Правилах, на законе данного штата о праве адвоката не разгла-

шать полученную от клиента информацию,  а не общих понятиях этого права. Этический кодекс 

каждого конкретного штата непосредственно применяется в работе американских студентов. Юри-

дической клинике в стране, в которой имеется несколько юридических профессий, рекомендуется 

сосредоточиваться на положениях законодательства, применимых к юристу, занимающемуся тем 

видом деятельности, которую  выбрали для себя студенты. В польских юридических клиниках сту-

денты чаще всего выступают в роли адвоката или юрисконсульта. Однако в некоторых случаях мо-

жет оказаться целесообразным в ходе клинического обучения ознакомиться с этическими принци-

пами профессий, с которыми клиника взаимодействует. К примеру, в клиниках, которые работают с 

заключенными или подсудимыми и в которых студенты выполняют роль адвокатов, возможно, име-

ет смысл ознакомиться с правилами, действующими в отношении прокуроров и судей.  

  Во второй части настоящей статьи ставится вопрос о том, почему в юридической клинике надо 

уделять так много внимания вопросам этики юриста. В этой части мы, во-первых, пытаемся дока-

зать, что юридические клиники должны обучать студентов профессиональной этике для того, чтобы 

обеспечить соблюдение ими в своей работе  требований профессиональных норм. Во-вторых, мы 

рассматриваем способы, посредством которых обучение профессиональной ответственности могло 

бы оказаться полезным для совершенствования стандартов профессиональной практики в данной 

стране.  
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В-третьих, мы говорим о том, почему американский опыт позволяет сделать вывод о том, что ра-

бота в студенческой юридической клинике - это один из самых эффективных способов обучения 

профессиональной этике. 

В третьей части дается обзор мер, которыми может воспользоваться преподаватель юридической 

клиники, для совершенствования обучения правовой этике в юридических клиниках. В Приложении 

для преподавателей приводится список вопросов, которые должны помочь им решить, по каким 

проблемам обучение в клинике необходимо, а по каким - желательно.  

 I. Что входит в обучение профессиональной ответственности? 

   В США три термина: этика юриста, профессиональная ответственность и право, регулирующее 

юридическую деятельность, иногда используются как взаимозаменяемые. Я придаю каждому из 

этих терминов отдельное значение, однако все три словоупотребления фигурируют в курсе, который 

я веду с 1983 года и который  озаглавлен „Профессиональная ответственность”. Право, регулирую-

щее деятельность юристов, означает имеющиеся в различных правовых актах правила и доктрины, 

регулирующие деятельность юристов. 

  Термин „профессиональная ответственность” я понимаю как более широкое понятие, которое 

заключает в себе множественные обязанности, обязательства и задачи юриста - по отношению к 

клиенту, по отношению к судам, в контексте отправления правосудия и доступа к нему, в контексте 

общественного восприятия юридической профессии, по отношению к другим юристам, а также к 

сторонам и свидетелям, с которыми юрист имеет дело. В большинстве из американских правил по-

ведения юристов уделяется особое внимание тому, как уравновесить эти различные обязанности, ко-

гда в каждой конкретной ситуации разные обязанности направляют поведение юриста в разные рус-

ла. 

  Термин „этика юриста” адекватно служит для описания совокупности  профессиональных сво-

дов норм поведения юристов. Я думаю, что, с одной стороны, применение этого термина для обо-

значения области изучения надлежащего поведения юристов приводит к слишком узкому определе-

нию того, чему должны учиться студенты. Однако, с другой стороны, этот термин иногда трактуется 

слишком широко, что приводит к смешению понятия надлежащего поведения юриста и других по-

нятий этики. 

   А. Право, регулирующее деятельность юристов 

   Я использую термин „право, управляющее деятельностью юристов” или „право, регулирующее де-

ятельность юристов” как основу для всех обсуждений во время занятий. Термин этот означает мате-

риально-правовые принципы, управляющие поведением юристов, анализ полномочий, в соответ-

ствии с которыми такие правовые принципы создаются, а также механизм, посредством которого 

нормы проводятся в жизнь. Первый вопрос, который мне задают студенты при изучении любой те-

мы курса профессиональной ответственности, звучит так: Что такое правовая норма и где ее найти? 

  В третьей части статьи, посвященной методам организации обучения профессиональной ответ-

ственности, речь пойдет и о том, как серьезно воспринимаются отдельные аспекты этих норм, и ка-

кие проблемы они вызывают у юристов. В каких типах дел проявляются отдельные положения этих 

норм? Какие последствия влечет за собой нарушение различных положений этого права? Рассмот-

рим в качестве примера американский закон о конфликте интересов. Типовые Правила 1.7-1.11 и их 

соответствия в каждом штате устанавливают правила разрешения конфликтов интересов. Правила 

конфликта интересов предписывают, как следует защищать обязанность адвоката сохранять конфи-

денциальность информации клиента и безусловную верность ему в ситуации, когда имеется кон-

фликты между его действительными клиентами, между потенциальными и действительными клиен-

тами, между потенциальными и бывшими клиентами, между личным интересом адвоката и интере-

сом клиента, а также между прежней ролью адвоката по отношению к правительству и его действи-

тельными или потенциальными клиентами. 

  Редко случается, что заявления о конфликте интересов становятся предметом дисциплинарного 

производства в отношении адвокатов. Однако адвокаты часто становятся мишенью ходатайств об их 

отводе, что может заставить их отказаться от представительства интересов клиента. Угроза отвода 

по таким основаниям может возникнуть на той стадии представительства интересов клиента, когда 

отвод может повлечь за собой серьезные финансовые последствия как для юриста, так и для клиента. 

Осуществление представительства несмотря на изначально очевидный конфликт интересов также 

может послужить основанием для иска в отношении адвоката за злоупотребление доверием или за 
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нарушение фидуциарной обязанности. Поэтому этой проблеме уделяется столько внимания, и мно-

гие крупные юридические фирмы, в которых возникает много вопросов потенциального конфликта 

интересов, назначают специального партнера, надзирающего за представительствами, осуществляе-

мыми адвокатами фирмы, в плане выявления в них конфликтов интересов. Таким образом, несмотря 

на то, что вытекающие из конфликта интересов проблемы редко бывают предметом дисциплинарно-

го производства в отношении американских адвокатов,  нормы материально-правового характера 

очень важны и потенциально имеют серьезные  последствия для адвокатов. 

  В некоторых случаях «правило», фигурирующее в законе о профессиональной ответственности, 

является лишь мотивирующим стандартом. Типовое Правило 6.1 гласит, что юрист „должен стре-

миться к тому, чтобы посвятить по меньшей мере 50 часов в год профессиональной практике на об-

щественное благо” (количество часов в разных штатах может быть разным). Некоторые ассоциации 

юристов приняли «стандарты вежливости», которые определяют, как юристам следует  вести себя в 

ряде повседневных ситуаций. 

  Иногда правовые нормы содержат рекомендации и одновременно положение о том, что юристы 

могут по своему усмотрению поступать в пределах установленных рамок. Типовое Правило 1.6 гла-

сит, что адвокат „может раскрыть” конфиденциальную информацию клиента „в той степени, в какой 

он сочтет это необходимым для того: (1) чтобы не допустить совершения клиентом преступления, 

могущего, по мнению адвоката, повлечь чью-либо смерть или тяжкие телесные повреждения”. В не-

которых штатах считают, что подобная защита конфиденциальности заходит слишком далеко в 

смысле защиты клиента в противовес прочим соображениям. Другая группа штатов заменяет слова 

„может раскрыть” словами „обязан раскрыть”, чтобы сделать обязательным раскрытие информации 

о преступлениях, которые могут привести к гибели людей или к тяжким телесным повреждениям. 

Третья группа штатов приводит дополнительные обстоятельства, при которых юрист может по сво-

ему усмотрению раскрывать конфиденциальную информацию клиента.  

  В других же случаях Правила накладывают абсолютное обязательство разглашать конфиденци-

альную информацию, хотя обычно для определения, применимо это правило в конкретном случае 

или нет, необходимо решение суда. Типовое Правило 8.3 гласит, что адвокат „обязан информиро-

вать соответствующий профессиональный орган” в случаях, когда „ему известно, что другой адвокат 

нарушил Правила Профессионального Поведения таким образом, что это вызывает серьезные со-

мнения в его честности, добросовестности и способности работать в качестве адвоката…”. Хотя это 

и является абсолютной обязанностью, все же должно быть вынесено судебное решение, которое 

определит, можно ли в данном случае ссылаться на эту обязанность. В таком случае адвокат обязан 

подать рапорт, только если он располагает достаточными знаниями, касающимися нарушения Пра-

вил, и в связи с этим нарушением встают перечисленные выше вопросы. 

  Многие важные правила, касающиеся деятельности адвокатов, находятся вне кодексов поведе-

ния конкретных штатов (которые студенты изучают посредством их заменителя – Типовых Правил). 

И опять здесь можно снова привести пример конфликта интересов. Типовые Правила 1.7-1.11 каса-

ются конфликтов интересов, однако многие ставшие достоянием гласности случаи конфликта инте-

ресов появились в результате постановлений судов по ходатайствам об отводе адвокатов и обвине-

ний их в злоупотреблениях или в нарушении фидуциарной обязанности. Закон о праве адвоката не 

разглашать полученную от клиента информацию, является важным правовым актом, регулирующим 

поведение адвокатов, который подкрепляется положениями этического кодекса о защите тайны кли-

ента.  

  Б. Профессиональная ответственность 

   Отталкиваясь от основы, заложенной в „праве, регулирующем деятельность юристов”, я понимаю 

„профессиональную ответственность” как понятие более широкое, берущее начало и проистекающее 

из фундамента правовых принципов. По-моему, „профессиональная ответственность” заключает в 

себе не только проблему ответственности перед клиентом, но и вопрос о совмещении ответственно-

сти по отношению к клиенту с обязательствами по отношению к суду, другим адвокатам и другим 

сторонам в повседневных контактах с ними. Кроме того, этот термин подразумевает также ответ-

ственность перед адвокатским сословием и всей системой правосудия. Доверие общественности к 

юристам влияет на доверие, которое люди в обществе питают к системе правосудия. Термин „про-

фессиональная ответственность” подразумевает целую философию, лежащую в основе юридических 

правил, и теории, в которые эти правила складываются. Американских адвокатов учат, что они яв-

ляются представителями „публичной профессии” и что они - служащие суда. Американское право, 
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регулирующее деятельность адвокатов, отражает идею неизменной верности клиенту, однако ни на 

день не прекращаются споры о том, как эту верность совместить с ответственностью перед судом и с 

уважением к правам лиц, противостоящих клиенту. Суд по-прежнему правомочен назначать адвока-

тов, которые должны представлять клиентов, даже в случае неадекватного вознаграждения или от-

сутствия такового вообще. Одним из обоснований такого положения дел может служить то, что по-

добные обязанности вытекают из факта исключительного доступа адвокатов к отправлению право-

судия.   

  В. Этика юриста 

   Некоторые курсы на юридических факультетах носят название „Этика юриста”. Этот термин 

также часто употребляется для определения желаемого профессионального поведения в рамках про-

фессии. Так, например, орган, консультирующий адвокатов по толкованию Правил профессиональ-

ного поведения Округа Колумбия, носит название Комитет по Этике Юристов.  

  Я предпочитаю называть курс для студентов юридического факультета „Профессиональная от-

ветственность”, а не „Этика юриста” по нескольким причинам. Термин „этика юриста” уместно ис-

пользуется для описания этического кодекса этой профессии, однако подобные кодексы составляют 

лишь часть сферы правовых актов, регулирующих деятельность юристов. Наименование предмета  

„этика юриста” может стать причиной слишком узкого понимания студентами этой области регули-

рования деятельности адвокатов. Во-вторых, обычно слово „этика” употребляется по отношению к 

личным кодексам поведения людей, к общим принципам корректного поведения и к понятиям мора-

ли, вытекающим из философских и религиозных традиций. Для многих слово „этика” вызывает 

именно такие ассоциации. И в самом деле, трудность в различении этих двух понятий может ока-

заться нормативной - если есть „этика юриста”, отличающаяся от „обычной этики”, значит, она 

должна быть плохой. Вот почему появляются шутки типа : „Этика юриста - самая тонкая книга в 

мире”. 

  Энциклопедия философии дает три разных, но связанных друг с другом, значения слова этика: 

„(1) общий образец или «образ жизни», (2) собрание правил поведения или «моральный кодекс», (3) 

исследование образов жизни и принципов поведения”. Что касается второго определения, то в Эн-

циклопедии читаем, что мы „говорим о профессиональной этике и неэтичном поведении”. Энцикло-

педический словарь религии относит этику к (1) „кодексу поведения, регулирующему данную про-

фессию” или к (2) „моральной философии, значение которой на протяжении веков меняется почти 

непрерывно”.17 С учетом этих определений уместно назвать кодекс поведения юристов „этикой юри-

ста”. Определение из Энциклопедии философии в своем втором варианте охватывает как професси-

ональные кодексы, вытекающие из выполняемой профессией роли, так и индивидуальные мораль-

ные кодексы. Этика как более широкое понимание морали присутствует в первом определении, ко-

торое содержит формулировку „христианская этика”.  

  Для целей моего курса я рассматриваю этику юриста в третьем значении слова «этика», приво-

дящемся в Энциклопедии философии – то есть, как исследование того, каким должно быть поведе-

ние юристов. Я поощряю своих студентов к тому, чтобы они рассматривали право, регулирующее 

деятельность юристов, и понятия профессиональной ответственности на фоне их собственной 

„обычной” этики и этических теорий, известных им из философии и религии. Однако они должны 

понять, что кодификация этики юриста, вытекающая из профессиональной роли юриста, может 

вступать в противоречие с понятиями этики, произрастающими на других основаниях. 

  Как уже говорилось выше, американские кодексы поведения становятся все более и более кон-

кретными в стремлении уравновесить противоречивые предписания соблюдать верность клиенту и 

выполнять свои обязательства перед судом и другими лицами. Типовой кодекс ААЮ от 1969 года 

содержит больше конкретики, чем Каноны Этики, принятые в 1908 году. Типовые правила 1983 года 

еще более конкретны, чем Кодекс, а последовавшие поправки идут в русле дальнейшей конкретиза-

ции.18 Правила поведения для округа Колумбия, третьей по количеству членов ассоциации юристов в 

США (более 70000 членов), в некоторых отношениях существенно более конкретны, чем Типовые 

Правила. 

  Я ознакомилась с несколькими проектами кодексов поведения для Программы правовых иници-

атив для стран Центральной и Восточной Европы ААЮ. Все они, в основном, провозглашают много 

похвальных принципов, однако обычно в них отсутствуют конкретные рекомендации по реализации 

этих принципов на практике, особенно в случаях, когда при применении эти принципы могут проти-

воречить друг другу. Приводимый ниже пример взят из проекта Правил Профессионального Пове-
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дения одной из стран Центральной Европы. Перевод первого правила звучал так: „Задача адвоката 

состоит в предоставлении помощи в защите прав и законных интересов физических и юридических 

лиц”. Второе правило гласит: „Выполняя свой профессиональный долг в органах правосудия и иных 

правительственных, общественных и коммерческих организациях, адвокат обязан защищать интере-

сы клиента и общества, а также обеспечивать исполнение правовых норм”. Четвертое правило вво-

дит еще одну обязанность: „Обязанностью адвоката является защита своей профессиональной чести. 

Поведением, порочащим профессиональную честь, считается поведение, заставляющее общество 

терять доверие к юридической профессии и позорящее имя адвоката”. Шестое правило запрещает 

адвокату рекламировать свои услуги, приглашать клиентов или искать „клиентов способами, кото-

рые портят хорошие отношения с его/ее коллегами или умаляют их достоинство”. В Проекте Правил 

признаются эти серьезные проблемы, но дается слишком мало конкретных рекомендаций о том, как 

уравновешивать обязательства перед клиентами, обществом, правоохранительными органами, защи-

ту профессиональной чести и хороших отношений с коллегами в ситуациях, когда на практике они 

противоречат друг другу. 

  В предыдущей части настоящей статьи обсуждался вопрос, который был задан в Варшаве нашей 

малой группой преподавателей права: Чем отличается этика юриста от „обычной” этики? Немалая 

часть курса профессиональной ответственности на юридическом факультете касается ситуаций, в 

которых заповеди „обычной” этики противоречат друг другу. Например, сохранение тайны дове-

рившихся нам людей является нормой „обычной” этики. У юристов требование сохранять конфи-

денциальность информации своих клиентов еще более жестко. Однако, если речь идет о безопасно-

сти других людей (как минимум угроза жизни или опасность причинения тяжких телесных повре-

ждений) или о возможности коррупции в системе правосудия, то „этика юриста” устанавливает кри-

терии, согласно которым этическую норму хранить конфиденциальность информации своих клиен-

тов следует обойти. Этика юриста заключается в применении принципов „обычной” этики в отно-

шении лица, выступающего в роли адвоката с учетом функции этой роли в системе права. Опреде-

ление правильного поведения в рамках этой роли зачастую требует установления объема совмеще-

ния и взаимного уравновешивания противоречащих друг другу этических норм. Таким образом, я 

считаю, что термин „профессиональная ответственность” лучше других описывает обязательный 

курс, который я веду. 

  Боюсь также, что термин „этика юриста” вводит студентов в заблуждение, потому что многое из 

того, чему я учу, касается способов самозащиты адвоката. Здесь я не имею в виду защиту адвокатов 

от дисциплинарной или публичной ответственности. Я хочу научить студентов пониманию того, что 

верность клиенту имеет пределы, диктуемые правом. Действия, которые адвокат мог бы захотеть 

сделать, чтобы помочь нуждающемуся лицу, и действия, к которым адвоката может подталкивать 

клиент, порой выходят за эти пределы и подвергают адвоката опасности потерять лицензию или того 

хуже. 

  Один адвокат из округа Колумбия оставил государственную службу и начал частную практику. 

Бесплатно помогал многим клиентам, которых к нему направляла церковь. Одним из клиентов была 

женщина из Пакистана, которая сбежала от жестокого мужа и которой он помог получить статус 

иностранца-резидента. Когда пришло время ехать в Пакистан для официального оформления изме-

нения ее статуса, женщина запаниковала. Она опасалась бюрократических трудностей, которые мог-

ли бы помешать ей вернуться в США, и умоляла юриста помочь ей получить американский паспорт. 

Он поддался на уговоры и помог клиентке получить паспорт США, подписав фальшивую справку о 

том, что она – якобы другое лицо, чьи паспорт и свидетельство о рождении она позаимствовала. За 

нарушение соответствующего федерального уголовного закона адвокат был наказан 100 часами бес-

платных общественных работ, а провозглашавший приговор судья сказал, что „он допустил, чтобы 

сердце овладело умом”. Вследствие поведения, результатом которого стало это уголовное наказание, 

адвокат в 1989 году был лишен лицензии на работу по профессии. После пяти лет обжалований и 

пересмотров дела, наказание было смягчено до одного года временного лишения лицензии (начиная 

с 1989 г.),однако к тому времени адвокат был лишен права работать по профессии уже в течение пя-

ти лет. 

  Другой преподаватель профессиональной ответственности говорит о том же, приводя историю 

женщины-адвоката, лишенной лицензии в штате Колорадо за оказание клиентке с ребенком помощи 

в бегстве от правосудия в нарушение судебного приказа. „Клиентка показала на следствии, что ад-
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вокат как ее поверенный посоветовала ей, чтобы она осталась, а как мать - чтобы сбежала. Оказав 

содействие клиентке в снятии всех денег с банковских счетов и помещении ее вещей в камеру хра-

нения, адвокат заявила суду, что ребенок оставался под юрисдикцией суда. Она приняла от мужа 

клиентки заверение о дальнейшей выплате алиментов, несмотря на то, что суд присудил опеку над 

ребенком именно ему. Позже клиентка признала себя виновной в совершении преступления – в 

нарушении постановления суда. Суд решил, что адвокат, пользуясь своей лицензией, нарушила ос-

новные этические и профессиональные правила.”  

  Студентов следует готовить к практике по профессии с опорой на твердое понимание правил, 

регулирующих деятельность юристов, и последствий, которые могут наступить в результате их 

нарушения. Они должны понимать, что их личная интуиция в определении добра и зла может отли-

чаться от правовых норм, предписывающих поведение юристов в тех или иных обстоятельствах. 

Они должны понимать, что решение руководствоваться личным моральным кодексом, который про-

тиворечит требованиям, предъявляемым к поведению адвоката, может иметь очень серьезные по-

следствия. Оба вышеуказанных примера могут стимулировать живое обсуждение со студентами сто-

ящего перед адвокатом выбора, когда адвокат боится, что закон может недостаточно надежно защи-

тить людей, которые, по его глубокому убеждению, должны быть защищены. 

  Следующая часть статьи описывает организацию моего учебного курса, который включает 42 

часов аудиторных занятий. Этот курс обязателен для всех моих студентов-юристов. Для студентов, 

которые работают в клинике, занятия по этике в рамках клинического обучения дополняют этот обя-

зательный учебный курс, однако многие студенты работают в клинике до начала изучения обязате-

льного курса. Ниже приводятся темы, освещаемые в рамках курса. Студенты получают список тем 

по предмету с заданиями к каждой теме. Некоторые темы в этом списке помечены,которым я поме-

чаю материал, на обсуждение которого у меня не будет времени в течение 15 недель курса. Таким 

образом студенты видят, что эти темы входят в рамки предмета. В приложении к этой статье я при-

вожу список вопросов, основанных на темах из моего списка, которые преподаватели из других 

стран могут взять на вооружение при оценке законодательства, регулирующего деятельность юрис-

тов в их странах, и при составлении перечня тем для курсов обучения в юридических клиниках. 

  На первом занятии я задаю студентам следующие вопросы: Что, по-вашему, население думает о 

юристах? Что значит быть профессиональным юристом?. Затем мы переходим к определению пра-

вовых актов, регулирующих поведение юристов, и сфер применения каждого правового акта. Мы 

анализируем процедуры приема в юридические ассоциации и дисциплинарное производство, кото-

рое может, в конечном счете, привести к потере лицензии на юридическую деятельность, а также к 

менее серьезным санкциям, таким как временное отстранение от практики, система испытаний, 

практика под надзором, публичное замечание, личное замечание или неформальный выговор. 

  Мы обсуждаем вкратце основания исков против адвокатов о взыскании убытков в гражданском 

порядке в пользу клиентов и иных лиц, пострадавших от деятельности адвокатов. Мы выделяем пра-

вовой акт, в котором чаще всего говорится о стандартах поведения адвокатов в уголовных делах - 

заявления с просьбой об оправдании на основании неэффективной работы адвоката.  

  После этих вводных замечаний на тему правовых актов, регулирующих деятельность адвокатов, 

возможного наказания за разного рода ненадлежащее поведение, и источников полномочий устанав-

ливать и исполнять правовые акты мы переходим к обсуждению основополагающих обязательств 

адвоката перед клиентом. Эти основополагающие обязательства я описываю следующим образом: 

 · конфиденциальность, включающая в себя право адвоката не разглашать информацию клиента, фи-

гурирующее в доказательственном праве; 

· компетентность; 

· безусловная верность клиенту (и, соответственно, недопущение конфликтов интересов); 

· информирование клиентов о ходе дела; 

· надлежащее распределение между адвокатом и клиентом сфер полномочий по принятию реше-

ний;  

· надлежащее использование денег клиента. 

   Мы также говорим о праве адвоката соглашаться или не соглашаться на ведение дела клиента, об 

обстоятельствах, при которых адвокат имеет право прервать представительство клиента. В этой ча-

сти курса, посвященной обязательствам адвоката перед клиентом, мы начинаем уделять пристальное 
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внимание стандартам, закрепленным в Типовых Правилах Профессионального Поведения ААЮ. 

Очередность изучения тем в целом соответствует структуре Правил. 

 От обязательств перед клиентом мы далее переходим к „объему представительства”, то есть к 

тем границам, переступить которые представляющий клиента адвокат не может. Проблема объема 

представительства затрагивает следующие темы: 

· ответственность  за  правдивость  заявлений юриста, возможные последствия по существу прав-

дивых, но неполных заявлений, и ситуации, в которых адвокат может молчанием ввести в заблужде-

ние;  

· объем ответственности адвоката за правдивость высказываний клиента;  

· обязанность сохранять и представлять доказательства; 

· когда законное право истребования информации и документов граничит со злоупотреблением; 

· допустимые и недопустимые высказывания в правовом споре; 

· обязательство цитировать в суде противоположное правовое мнение; 

· что должен делать адвокат для ускорения судебного производства, даже если клиент заинтере-

сован в его замедлении; 

· грань между правовой помощью клиенту и участием в противозаконном поведении клиента; 

· принципы вежливости: надлежащее поведение по отношению к другим адвокатам, к суду, к 

противной стороне, к свидетелям и всем прочим участникам системы; 

· ограничение контактов с людьми, представляемыми другими адвокатами; 

· положения, запрещающие вступать в контакт с судьями без уведомления других адвокатов, при-

нимающих участие в деле; 

· комментарии для прессы о предстоящих делах. 

  

  Мы обсуждаем также, чем нормы поведения прокуроров отличаются от норм поведения адвока-

тов по уголовным делам и чем отличаются некоторые принципы уголовной защиты от гражданского 

представительства. 

  В следующей части курса рассматриваются проблемы, возникающие в связи со стремлением 

сделать частную практику права прибыльной, а также вопросы организации и управления юридиче-

ской фирмой. Здесь рассматривается: 

· информирование потенциальных клиентов об оказываемых адвокатом услугах  

· определение величины гонорара 

· допустимые и недопустимые способы взимания гонорара 

· разделение гонорара и использование в качестве компаньонов лиц, не имеющих юридического 

образования 

· обязанности адвокатов курировать начинающих адвокатов и представителей других профессий, 

работающих в фирме, с тем, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами. 

   На следующем этапе курса мы изучаем долг адвокатов оказывать юридические услуги всем, кто в 

них нуждается: 

· право отказать клиенту, ничем не ограниченное для американских адвокатов, за исключением слу-

чаев, когда адвокат назначается судом или негласным соглашением адвокатов справедливо распре-

делять между собой непопулярных клиентов; 

· обязательство принимать дела pro bono publico (на общее благо, т.е., бесплатно).  

   Заключительная часть курса касается особых проблем представительства коллективного клиента, 

напр., предприятие или правительство. В таких случаях возникают особые вопросы, касающиеся со-

хранения конфиденциальности и конфликтов интересов. 

  Во многих учебных курсах некоторое внимание уделяется Кодексу Поведения Судьи. Я не 

нахожу для себя возможным выкраивать на это время из наших 42 учебных часов. Завершая курс, я 

возвращаюсь к вопросам, с которых я его начинала: 

· Что, по-вашему, население думает о юристах? 

· Что значит быть профессиональным юристом? 

   Как уже говорилось выше, аккредитационные стандарты требуют от юридических факультетов 

преподавание студентам курса профессиональной ответственности. Это требование привело к разра-

ботке значительного объема материалов на эту тему. Недавно на своей книжной полке я насчитала 

38 учебников и монографий. К учебникам обычно прилагается дополнительный том с исходным 

текстом Типовых Правил Профессионального Поведения ААЮ и другими оригинальными источни-
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ками соответствующих норм. За те шестнадцать лет, что я веду этот курс, количество текстов, ста-

тей, научных исследований и книг на эту тему неизмеримо выросло. 

  В США преподаватели профессиональной ответственности спорят о том, что должно быть их 

главной целью: обучить студентов совокупности правовых актов, регулирующих деятельность адво-

катов, или вовлечь их в диалог на темы морали? Преподаватели также спорят над вопросом, что 

важнее - широта охвата или глубина понимания: Стоит ли изучать широкий круг тем, относящихся к 

регулированию поведения адвоката, или уделить основное внимание обсуждению меньшего количе-

ства проблем, сосредоточившись на применяемом способе принятия этических решений? Я считаю, 

что преподаватели наиболее успешно обучают тому, что они считают важным. Разные преподавате-

ли юридических клиник, скорее всего, по-разному расставят акценты в своих курсах. Независимо от 

конкретных подходов, которые, в конечном счете, выбирает для себя каждый преподаватель сам, 

очень важным первым шагом в его работе будет оценка имеющихся правил поведения адвокатов и 

их исполнения. Это общее понимание поля профессиональной ответственности является еще отно-

сительно новым явлением, начав развиваться фактически лишь в начале 70-х годов.  

  В дополнение к составлению полного перечня существующих в своей стране правил для адвока-

тов преподаватели также должны знать, исполняются эти правила или нет, и если исполняются, то в 

каких сферах и с каким результатом. Если принципы поведения определены, но они игнорируются, 

то преподаватели и студенты могут поразмышлять над тем, почему так получается. Когда препода-

ватель юридической клиники составит представление о сфере права, регулирующего в его стране 

поведение адвокатов, и об объеме его исполнения, он сможет принять решение о том, чему надо обя-

зательно учить студентов во благо клиники и ее клиентов с учетом того, чем студенты занимаются в 

настоящий момент. Затем преподаватель может поразмышлять над тем, чему еще следует учить сту-

дентов во благо их образования и с целью расширить диалог о желательных этических стандартах 

для юристов в данной стране. Подобно американским преподавателям преподаватели в вашем реги-

оне будут по-разному подходить к выбору между широтой охвата областей права, регулирующего 

поведение адвокатов, и глубиной исследования моральных аспектов конкретных проблем. Однако я 

считаю,  что любой подход должен базироваться на платформе знаний о текущем состоянии регули-

рования деятельности адвокатов.  

II. Почему надо обучать профессиональной ответственности в студенческой юридической клини-

ке? 

   В предыдущем разделе мы говорили о том, что может пониматься под правом, регулирующим дея-

тельность юристов, под профессиональной ответственностью и этикой юристов. В ней был очерчен 

объем материала, который я стремлюсь преподать студентам в ходе 42-часового курса по этому 

предмету. В следующем разделе мы стараемся показать, почему обучение профессиональной ответ-

ственности в юридической клинике является и необходимым, и желательным. 

  Во-первых, если студенты оказывают юридические услуги клиентам, необходимо обеспечить 

соблюдение ими надлежащих профессиональных стандартов. Одна из задач состоит в том, чтобы не 

допустить возможности наступления ответственности за нарушение дисциплинарных стандартов и 

недобросовестную практику. В американских юридических клиниках студентов часто просят запол-

нить форму-бланк специального разрешения практиковать право и таким образом обязывают их со-

блюдать нормы поведения адвокатов. Но даже и без такого «крючка» студенты выполняют свои 

юридические поручения под присмотром лицензированного адвоката. Клиника должна следить за 

тем, чтобы любые действия, выполняемые от имени опекающего адвоката, соответствовали требо-

ваниям профессиональных стандартов, так как американский наблюдающий адвокат несет дисци-

плинарную ответственность за действия лиц, которые не являются адвокатами, а выступают лишь 

представителями. Опекающий юрист и клиника также должны опасаться гражданско-правовой от-

ветственности за недобросовестную практику или обращения против них иных средств гражданско-

правовой защиты за нарушения стандартов поведения адвокатов. Естественно, вопросы дисципли-

нарной и гражданско-правовой ответственности адвоката возникают крайне редко, а студенты-

клиницисты будут стремиться следовать высоким стандартам поведения адвокатов, так как именно 

это нужно клиентам и именно это является надлежащим примером для подражания в учебном заве-

дении. 

  Во-вторых, как мне показалось, участники варшавской конференции были убеждены в том, что 

включение этических стандартов в программу студенческой юридической клиники может оказать 

благотворное влияние на совершенствование стандартов юридической практики в каждом отдель-
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ном государстве. Я выступаю за планирование клинического образования, после того, как будут со-

браны воедино все существующие на бумаге законодательные акты, регулирующие поведение адво-

катов, независимо от того, исполняются они на практике или нет. Под законодательными актами я 

имею в виду закон о юридической профессии, любой существующий кодекс поведения и положения 

закона в других законодательных актах, напр., нормы доказательственного права, касающиеся кон-

фиденциальности информации, гражданско-правовые средства защиты клиентов, пострадавшим от 

недобросовестных адвокатов. 

  Очевидно, что такие кодексы поведения и иные положения законодательства в разных странах 

отличаются друг от друга уровнем разработанности. Польша имеет хорошо разработанное законода-

тельство по большинству вышеупомянутых аспектов поведения адвокатов, хотя эти темы еще не со-

браны в единый комплексный текст. Недавно адвокаты пересмотрели свой кодекс поведения. Юри-

дические клиники Варшавского и Ягеллонского университетов использовали этот новый кодекс по-

ведения  в качестве проекта кодекса поведения студентов клиники. В Польше, как и в США, суще-

ствует возможность подать деликтный иск против адвоката по делам о недобросовестной практике, 

хотя на практике иски подаются крайне редкостью. Нормы Польского доказательственного права, 

гражданского и уголовного кодексов, касающиеся конфиденциальности информации клиента, схожи 

с соответствующими американскими нормами права.  

  Сборники материалов, касающихся норм поведения адвокатов каждой отдельно взятой страны, 

составляемые юридическими клиниками при университетах соответствующих стран, могли бы ока-

заться полезным материалом для обучения адвокатов-стажеров и для целей непрерывного юридиче-

ского образования. Сбор в рамках университета материалов, касающихся норм поведения адвокатов, 

мог бы заставить преподавателей и студентов критически взглянуть на нормы, регулирующие пове-

дение юристов в их стране, и на проецируемые этими нормами понятия профессиональной ответ-

ственности и правовой этики. Еще тридцать лет назад в США было мало научной литературы на эту 

тему, а сегодня ведутся широкие научные исследования. Исследовательский подход к нормам пове-

дения адвокатов и к реальному поведению адвокатов может стать ценным вкладом юридической 

клиники в анализ состояния проблемы. 

  Третьей причиной уместности обучения правовой этике в юридической клинике, является то, 

что клиника подходит для этого как нельзя лучше. Во время предоставления правовых услуг неиз-

бежно возникают вопросы этического порядка. В той степени, в какой обучение в клинике, основы-

вающееся на личном опыте, эффективно для передачи навыков практической работы и работы с 

правовой теорией, применение полученных знаний в конкретных делах полезно тем, что питает ин-

терес студентов к изучению этических вопросов и закрепляет полученные ими знания в области эти-

ки. Преподаватели права в США часто испытывают трудности, пытаясь заинтересовать студентов в 

обязательном учебном курсе. Проблемы возникают из-за сопротивления студентов обязательному 

после первого года обучения курсу, который на многих юридических факультетах зачастую к тому 

же еще и безальтернативный. Похоже, многие студенты с трудом осознают, насколько часто в прак-

тике возникают этические проблемы. В юридической клинике студенты, прошедшие обучение по 

этим темам, и их наставники, постоянно следящие за этической корректностью, убеждаются в том, 

что этические проблемы возникают постоянно. 

  Кроме того, в юридической клинике этические проблемы проявляются в конкретном контексте. 

Это помогает студентам и преподавателям убедиться в том, что многие этические дилеммы не име-

ют простых и однозначных решений. Чтобы найти способ соблюсти противоречащие друг другу 

принципы, приходится проявлять изрядную рассудительность.Можно выучить правила профессио-

нального поведения на занятиях обязательного курса, но на лекции, при решении письменной задачи 

или даже во время ролевой игры нелегко смоделировать сложный контекст, иллюстрирующий воз-

никновение этических проблем в реальной жизни. Неоднозначность практики стимулирует осозна-

ние студентами и значения правильного понимания закона о профессиональной ответственности, и 

способа принятия решений, необходимого при исполнении этого закона.  

III. Как обучать профессиональной ответственности в юридической клинике? 

   Во-первых, как говорилось выше, я бы определила источники права по основным категориям 

норм, регулирующих поведение адвокатов, для системы права, в которой функционирует юридиче-

ская клиника. Список тем из моего курса в предыдущем разделе и более подробное Приложение 

предоставляют точку отсчета для раздумий над кругом проблем в этой области. В случаях, когда 

имеется несколько юридических профессий, сконцентрируйтесь на нормах, применяемых к профес-
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сии или профессиям, с которой (которыми) работа студентов имеет больше всего общего. Однако 

возможно, что полезно будет также собрать нормы, касающиеся и других юридических профессий. 

В некоторых случаях бывает важно обсудить нормы поведения для профессий, с представителями 

которых взаимодействуют студенты, напр., нормы поведения прокуроров или судей. Также может 

оказаться полезным выявление различий между нормами поведения для разных профессий как спо-

соб лучше понять эти нормы и критически осмыслить их. 

  Если материалы еще не были собраны, то можно поручить студентам провести исследование и 

собрать нужные материалы. Как будет сказано в следующем разделе, предпочтение должно отда-

ваться в первую очередь проблемам, которые с большой вероятностью будут возникать в работе 

клиники. Сбор норм и правил на бумаге также необходимо совмещать с анализом того, исполняются 

ли они на практике, кем они исполняются и каковы последствия нарушения этих норм. 

  Во-вторых, определитесь с тем, какие темы наиболее важны для работы клиники. К примеру, я 

полагаю, что нормы, касающиеся права адвоката не разглашать конфиденциальную информацию 

клиента и недопущения конфликта интересов, являются основополагающими для любой юридиче-

ской клиники. Некоторые темы, предлагаемые в ходе комплексного учебного курса студентам, со-

бирающимся заниматься всеми видами юридической практики, могут не представлять интереса для 

клиник или проявляться лишь время от времени. К примеру, большинство клиник предлагает бес-

платные юридические услуги, поэтому нормы, касающиеся назначения гонорара, скорее всего, в них 

не понадобятся. В Приложении вам предлагается точка отсчета для размышлений о том, на каких 

темах клинике стоит сосредоточиться. Преподаватель может прочесть помещенные в Приложении 

вопросы и отметить те, которые покажутся ему самыми важными для работы клиники, или те, кото-

рые стоит наиболее активно обсудить со студентами. 

  В-третьих, собирайте выдержки из нормативных актов или их полные тексты по темам, которые, 

по мнению преподавателя, будут иметь наивысший приоритет. Раздавайте их студентам в виде 

учебников в начале курса или по частям по мере изучения конкретных тем. 

  Четвертый этап представляется нам наиболее важным: преподаватель юридической клиники вы-

являет этические проблемы по мере их возникновения в работе клиники и предлагает их для обсуж-

дения студентам. Точно также как и при работе с вопросами материального права или процесса, 

можно поручить студентам провести исследование по теме, сделать доклад с выводами или, воз-

можно, составить краткий письменный анализ проблемы. Для студента полезным будет не только 

подобное исследование само по себе, но и диалог с преподавателем и с другими студентами по 

предмету исследования. Преподаватели американских юридических клиник иногда говорят о „ди-

дактическом моменте”, то есть о моменте времени, когда какая-либо проблема возникает как бы са-

ма по себе в повседневной работе клиники и предлагает студентам конкретный контекст и мотива-

цию к учебе. Такие моменты для обсуждения проблем профессиональной ответственности могут 

возникать во время работы наставника со студентом «один на один» или во время обсуждения ве-

дущихся дел с целой группой. 

  Учитель может решить, что некоторые темы являются настолько основополагающими, что име-

ет смысл давать студентам задания для дополнительного чтения и поручать им делать на занятиях 

устные или письменные доклады, готовить учебные проблемы для обсуждения в классе, поднимать 

этические вопросы во время ролевых игр и т.п. Вполне вероятно, что со временем в клинической 

практике возникнут реальные ситуации, которые станут основой для подготовки учебных материа-

лов. 

  Можно приглашать практикующих юристов, которые могут делиться со студентами своими 

взглядами на часто возникающие проблемы и предлагать свои решения этических проблем, возни-

кающих в делах клиники. В клинике Ягеллонского университета вместе с преподавателями, отвеча-

ющими за данный курс, работают и практикующие юристы. Эти практики часто высказываются по 

этическим вопросам. Подобные диалоги с практиками помогают и преподавателям, и студентам 

лучше понять то, что же реально происходит в плане соблюдения норм поведения юристов. В Ягел-

лонской клинике также побывал и беседовал со студентами председатель Ассоциации адвокатов г. 

Кракова. 

  Юридическая клиника по делам гражданского права Ягеллонского университета включила 

предмет „Профессиональная ответственность” в программу обучения. Приведу два примера проблем 

профессиональной ответственности, которые возникли в делах, проводившихся клиникой. Первый - 

сравнительно простой, а второй потребовал более глубокого анализа.  
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  В клинику обратилась женщина за консультацией по вопросу права на наследование некоего 

имущества. В результате опроса оказалось, что в действительности наследником был ее отец, но он 

не был заинтересован в получении правовой консультации. Эта ситуация позволила наставнику сту-

дентов заняться вопросами связи с лицом и получения от него согласия на формирования отношений 

адвокат-клиент и недопущения конфликта интересов.  

  Более сложные вопросы возникли по одному из дел, в котором клиника была назначена опеку-

ном отсутствующего лица. Одна женщина ходатайствовала о повышении суммы алиментов, взыски-

ваемых с ее отсутствующего бывшего мужа на содержание детей. Деньги поступали из государ-

ственного источника, так как местонахождение бывшего мужа было неизвестно, однако по закону 

иск об истребовании алиментов должен подаваться на родителя, несущего алиментную ответствен-

ность. Государство сохраняет за собой право требовать возмещения выплаченных детям сумм от ро-

дителя, на которого подан иск, если ответчик будет найден.  

Студентка, выступавшая в роли опекуна, внесла возражение против увеличения суммы алиментов 

на том основании, что из-за отсутствия мужа суд не может определить, какую сумму алиментов 

можно будет назначить пропорционально его доходам. Суд принял решение об увеличении суммы 

алиментов, но до суммы, меньшей, чем та, о которой просила бывшая жена, но большей, чем преж-

няя сумма алиментов.  

Студентка не захотела подавать апелляцию, так как считала, что решение суда справедливо и отец 

должен участвовать в содержании своих детей. Наставник студентов в клинике поставил вопрос об 

обязанности активно защищать интересы клиента. Кодекс адвокатской этики в Польше гласит, что 

адвокат должен заручиться согласием клиента на апелляцию. Наставник и студенты рассуждали о 

том, как следует применять этот принцип в отношении лица, которое невозможно найти и интересы 

которого представляет студент. Им пришлось поразмышлять над тем, а корректна ли в этой ситуа-

ции опекунства аналогия с отношениями адвокат-клиент.  

  Дальнейшее рассуждение касалось вопроса о том, что апелляция могла привести не только к 

уменьшению суммы алиментов для клиента, но и к ее увеличению, как об этом просила бывшая же-

на, поскольку она обладает правом встречной апелляции. В американской клинике этот сценарий 

также не имел бы простого и однозначного решения. «Право, регулирующее поведение адвокатов» в 

подобной ситуации, предлагает некоторую полезную информацию, однако принять решение о том, 

следует ли ее применять, и если следует, то как, очень не просто. Приведенный пример очень напо-

минает рассказ Любана и Миллеманна о том, как ведется обсуждение этических вопросов, с кото-

рыми они столкнулись в юридической клинике университета Мэриленд.  

  Преподаватели, работающие в юридических клиниках Ягеллонского и Варшавского университе-

тов, выступили с инициативой полезного совместного проекта. Они совместно изучили вопросы по 

теме профессиональной ответственности, с которыми студенты с большой долей вероятности будут 

сталкиваться в своей повседневной работе. На базе существующих кодексов профессиональной эти-

ки юристов и опыта юридических клиник работники краковской и варшавской консультаций подго-

товили проект закона о студенческих юридических клиниках, в котором особое внимание уделяется 

вопросам защиты тайны клиента, поскольку существующий польский аналог права адвоката не раз-

глашать полученную от клиента информацию не распространяется на студентов юридических кли-

ник.  

Заключение 

   Некоторые ошибочно характеризуют клиническое юридическое образование как „практическое” в 

противовес „теоретическому” образованию. Учеба на реальных жизненных делах влечет за собой 

построение аналитических теорий, которые должны будут пройти проверку в мире. Более точным 

определением клинического образования служит термин „теория практики”, а не «практика как про-

тивовес теории». 

  Право, регулирующее поведение адвокатов, профессиональная ответственность и этика юриста 

являются предметами, важными для благополучия клиентов, адвокатов и правовой системы в любом 

государстве. Естественно, что конкретное наполнение права, регулирующего поведение адвокатов,  

будет разным в разных странах, но проблемы, для решения которых существуют и должны суще-

ствовать нормы и правила, очень схожи во всех правовых культурах. Эта статья предлагает общие 

подходы и метод анализа тем, которые могут быть включены в преподавание профессиональной от-
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ветственности юриста в юридических клиниках всего мира. В статье также содержатся предложения 

о том, как преподаватели клиник могли бы организовать обучение своих студентов в этой области. 

  Клиники должны вести обучение стандартам профессиональной ответственности своих стран 

так, чтобы работа клиники соответствовала стандартам для юристов, выполняющих подобную рабо-

ту. Это важно, даже если принять во внимание одну единственную причину – желание не допустить 

наступления ответственности за ошибки. На самом же деле нами руководят стремления более высо-

кого порядка. Клиники стремятся оказывать услуги на высоком уровне, а как учебные заведения они 

стремятся к тому, чтобы приобретаемые студентами навыки стали эталоном, который студенты по-

сле окончания университета смогли бы взять с собой в большую жизнь. 

  Создаваемые в клиниках учебные материалы по профессиональной ответственности юристов 

могут пригодиться при обучении юристов-стажеров и в системе непрерывного юридического обра-

зования практикующих юристов. Кроме того, преподаватели и студенты, в силу их склада ума, будут 

внимательно изучать право, регулирующее поведение юристов, нормы профессиональной ответ-

ственности и этику юристов своей страны в теоретическом и критическом аспектах. Изучение этих 

тем преподавателями и студентами может привести к серьезным научным изысканиям и обмену 

мнениями между разными юридическими профессиями по вопросу о том, какими должны быть пра-

во, регулирующее поведение юристов, нормы профессиональной ответственности и этика юристов 

данного государства. 

Приложение 
   Настоящее приложение повторяет структуру восьми частей моего 42-часового курса профессио-

нальной ответственности. На прохождение каждого из восьми разделов требуется разное количество 

времени. Так, на изучение первых четырех частей курса уходит более трех четвертых семестра.  

  Для моих студентов после заголовков разделов курса приводится список тем и заданий к каждой 

теме. Некоторые темы напечатаны со знаком зачеркивания, что означает, что данная тема является 

неотъемлемой частью раздела, но из-за недостатка времени мы не будем разбирать ее на занятиях. 

  Цель настоящего Приложения - помочь преподавателям из других стран решить, какие вопросы 

по темам норм права, регулирующих поведение адвокатов,  профессиональной ответственности и 

этики юристов следует включить в учебный план юридической клиники. Предполагаю, что препода-

ватель начнет с выбора проблем, которые, по его мнению, делают необходимым донесение до сту-

дентов информации о правовых нормах внутри страны, и вопросов, обсуждению которых в клинике 

будет уделено особое внимание. Затем преподаватель соберет сам (или поручит собрать своим сту-

дентам) правила и нормы поведения адвокатов на эту тему их всех возможных  источников права 

своей страны. После завершения этой работы для своей страны можно поделиться результатами с 

другими преподавателями и клиниками. 

  На практике может оказаться, что для нужд данной конкретной страны надо иначе сформулиро-

вать приводимые ниже вопросы или задать свои. Анализ того, почему тот или иной вопрос неактуа-

лен, и какие вопросы можно задать вместо них, может стимулировать осмысление контекста и 

структуры норм поведения юристов и понятий профессиональной ответственности и этики юристов 

в данной стране.  

  Некоторые курсы в США объединяют 30-42 часов обычного университетского курса с курсом 

обучения в юридической клинике, где для обсуждения возникающих этических проблем специально 

выделяется время. Подобный формат желателен и для раскрытия большинства вопросов из приво-

димого ниже списка. Если клиника не располагает дополнительным временем за счет аудиторного 

курса, необходимо значительно сократить список приводимых ниже вопросов. Преподаватель дол-

жен отобрать те из них, которые наиболее важны для работы клиники, и те, обсуждение которых  

будет сочтено необходимым для образования будущих юристов.  

  Эти вопросы обычно формулируются так: В каком законе говорится о …? – что подразумевает 

постановку дополнительных вопросов типа: Где содержится этот закон? Исполняется ли он? Кто 

может подать иск на его нарушителя? Какой орган будет рассматривать этот иск? Какие предусмот-

рены санкции, если нарушение будет доказано? 

 Часть первая: система регулирования юридической профессии  

      1. Кто обладает правовой компетенцией устанавливать правила поведения юристов? 

2. Кто обладает правовой компетенцией принимать решения о том, кто может работать по про-

фессии юриста? 
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3. Какие имеются стандарты допуска к практике и к стажировке по профессии, которая к ней го-

товит? 

4. Существуют ли кодексы поведения для юридических профессий? 

5. Кто обладает компетенцией следить за исполнением этих кодексов? 

6. Обязаны ли юристы информировать соответствующие органы о нарушении другими юристами 

правил поведения, или обязаны ли они каким-то другим способом следить за их соблюдением? 

7. За какие нарушения адвокат может быть подвергнут  дисциплинарному наказанию? 

8. Какие санкции могут применяться в отношении адвокатов за нарушение кодекса поведения? 

9. Существуют ли конституционные (или иные) правовые ограничения компетенций для установ-

ления правил поведения и допуска к практике по профессии? 

10. Какие действия, совершаемые представителями юридических профессий, могут совершать 

только они? 

11. Обязаны ли адвокаты быть членами ассоциаций юристов, практикующих по отдельным юри-

дическим профессиям? Каковы функции таких ассоциаций? 

12. Могут ли юристы из других стран оказывать услуги клиентам данного государства? Если да, 

то при каких обстоятельствах, и какие нормы существуют для таких ситуаций? 

13. Имеются ли гражданские основания иска для клиентов, пострадавших от небрежного или зло-

намеренного поведения адвоката? Каковы требования соответствующих законов для подачи иска? 

14. Может ли обвиняемый в уголовном процессе быть оправдан на основании ненадлежащего или 

недобросовестного представительства его адвокатом в его уголовном деле? Если да, то каковы кри-

терии представительства, на основании которых может последовать оправдание  обвиняемого? 

 Часть вторая: основополагающие обязательства юриста перед КЛИЕНТОМ 

 1. Каковы основные обязательства юриста перед клиентом? 

2. Где можно найти нормы, касающиеся сохранения тайны клиента, и каковы эти нормы? При ка-

ких обстоятельствах юрист может, а при каких - обязан раскрыть конфиденциальную информацию 

клиента? 

3. Какие механизмы гарантируют клиенту компетентное представительство? Каковы правовые 

стандарты компетентности? 

4. Существуют ли зафиксированные нормы, определяющие, какие решения по делу клиента дол-

жен принимать сам клиент, а какие может принимать адвокат? Есть ли нормы, определяющие харак-

тер информации, какую адвокат может, а какую – обязан сообщить клиенту? 

5. Существуют ли нормы, предписывающие, как должен поступать адвокат, клиент которого об-

ладает ограниченной способностью принимать решения, напр. ребенок, человек с психическим за-

болеванием, которое ограничивает его способность принимать решения? 

6. Имеются ли нормы распоряжения деньгами клиента, и если имеются, то где их можно найти? 

7. Имеется ли какие-либо ограничения права адвоката соглашаться на представительство клиента 

или отказывать ему в представительстве? 

8. Если адвокат уже согласился на представительство клиента, то при каких обстоятельствах он 

может прервать его до завершения дела? 

 Часть третья: конфликт интересов 

 1. Какие нормы закона касаются конфликтов интересов между: 

· настоящими клиентами юриста? 

· потенциальным клиентом и настоящим клиентом или клиентами? 

· потенциальным и бывшим клиентом или клиентами? 

· адвокатом как физическим лицом и клиентом? 

· прежней работой адвоката в государственных органах и нынешней частной практикой? 

2. Какой анализ сведений о потенциальных клиентах должен проделать адвокат, прежде чем дать 

согласие представлять нового клиента? 

3. Кто может поднять вопрос о конфликте интересов, и в каком органе? 

4. Какие приводятся причины для принятия норм, регулирующих ситуации конфликта интересов: 

· защита тайны клиента? 

· сохранение верности клиенту? 

· забота о порядочности профессии и ее общественном имидже? 

· другие? 
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5. Если какой-либо конкретный адвокат оказался в ситуации конфликта интересов, будет ли за-

прещено адвокатам, являющимся его компаньонами, представлять его клиента?  

6. Что произошло бы в ситуации, когда юрист вынужден выступать свидетелем по делу, в кото-

ром он сам или один из его компаньонов-адвокатов представляет клиента? 

 Часть четвертая: пределы обязательств по отношению к клиенту 
 1. Какие существуют пределы того, что адвокату разрешено делать для своего клиента? Какие дру-

гие обязательства (кроме верности клиенту) имеет юрист, напр., по отношению к суду, к обществу, к 

соблюдению чистоты профессии? 

2. Какие нормы регулируют устные или письменные выступления в суде, в прениях сторон и на 

допросе, какие из них считаются подобающими или неподобающими? Кто обладает компетенцией 

принимать эти нормы? 

3. Какие стандарты определяют недобросовестные  правопритязание или защиту, от которых ад-

вокат должен отказаться, даже если клиент настаивает на них? Каковы последствия подачи недобро-

совестных правопритязания или настаивания на недобросовестной защите? 

4. В случаях, когда у адвоката имеется возможность замедлить производство по делу таким обра-

зом, что это будет выгодно его клиенту, какие нормы определяют, допустимо такое поведение или 

нет? 

5. Что должен делать адвокат, который знает о том, что в прошлом его клиент совершил противо-

законное деяние? Каким образом такой факт должен влиять на представительство? 

6. Что должен делать адвокат, который знает, что его клиент в настоящее время совершает проти-

возаконное деяние? Каким образом такой факт должен влиять на представительство? 

7. Что должен сделать адвокат, который знает, что его клиент намерен совершить в будущем про-

тивозаконное деяние? Каким образом такой факт должен влиять на представительство? 

8. Обязан ли адвокат при любых обстоятельствах оглашать в суде невыгодные для клиента факты 

или положения закона? При каких обстоятельствах? 

9. Обязан ли юрист предоставить противной стороне невыгодные для клиента факты или положе-

ния закона? В каких обстоятельствах? 

10. Какие существуют нормы в отношении адвокатов, которые делают ложные заявления? Прово-

дят ли эти нормы различие между тем, кому делается ложное заявление и тем, каков характер лож-

ного заявления? 

11. Как право относится к заявлениям, которые правдивы сами по себе, но вводят в заблуждение в 

контексте или в силу опущения некоторых деталей? 

12. Как право относится к молчанию, которое может вводить в заблуждение? 

13. Какие имеются установленные обычаем нормы „адвокатской вежливости” – общепринятые 

нормы поведения адвокатов по отношению друг к другу, к суду и  к другим лицам? 

14. Какие контакты могут иметь адвокаты с потенциальными свидетелями и иными лицами, кото-

рые обладают информацией по делу клиента? 

15. Какие инструкции может давать адвокат своему клиенту по поводу того, на какие вопросы, 

задаваемые ему другими лицами, стоит отвечать, а на какие – не стоит? 

16. Имеются ли нормы, которые разрешают или запрещают адвокату разговаривать с лицом, 

имеющим в деле представителя, в отсутствие его адвоката или без его разрешения? 

17. Какие правила регулируют  контакты между адвокатами во время судебного разбирательства? 

Какие правила регулируют контакты между адвокатами и судьями вне суда? Между прокурорами и 

судьями? Между адвокатами и прокурорами? Между адвокатами в гражданском процессе? 

18. Какие правила регулируют контакты представителей отдельных юридических профессий с 

прессой и распространение информации о готовящихся делах или лицах, которые могут выступать в 

роли истцов или ответчиков? 

19. Правда ли, что обязательства прокурора по отношению к правосудию и обществу отличаются 

от обязательств адвоката? 

20. Обязан ли прокурор передавать защите оправдывающие клиента доказательства? 

21. Какие стандартные нормы должен соблюдать прокурор при принятии решения о предъявле-

нии обвинений? 

22. Каковы обязанности адвокатов в отношении вещественных доказательств, которыми они рас-

полагают или о которых они знают, что ими располагают их клиенты, и которые могут быть важны-

ми для проходящего или будущего судебного разбирательства? 
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23. Когда адвокаты от имени клиентов ведут переговоры, касающиеся контрактов, соглашений 

или других вопросов, насколько полно они обязаны раскрывать известные им сведения клиента? 

Часть пятая: частная юридическая практика 

 1. Каким образом адвокатам разрешено информировать потенциальных клиентов о своих услугах? 

Какие виды контактов запрещены? 

2. Какие существуют нормы определения величины гонорара? 

3. Имеются ли в законе положения о разделе гонорара с другими адвокатами или лицами, которые 

работали по делу или рекомендовали адвоката клиенту? 

4. Какими методами разрешено пользоваться адвокату для взыскания причитающегося ему гоно-

рара? 

5. О чем адвокат должен информировать своего нового клиента? Какие положения следует вклю-

чать в письменный договор найма адвоката? 

6. Может ли представитель любой юридической профессии учреждать деловые ассоциации для 

предоставления правовых услуг совместно с другими представителями той же профессии, предста-

вителями другой юридической профессии или неюридической профессии? 

7. Существуют ли нормы, регулирующие названия юридической практики с точки зрения самого 

названия и способа его графической подачи? 

8. Какие положения закона регулируют передачу профессиональной практики другому лицу, если 

адвокат желает уйти в отставку или просто оставить юридическую фирму? Можно ли продать прак-

тику другому адвокату? 

9. Есть ли нормы, определяющие, что юрист может и чего не может говорить о своей специализа-

ции в какой-либо конкретной области права? 

10. Может ли юридическая фирма требовать, чтобы юристы подписывали контракт о том, что они 

не покинут фирму и не станут основывать конкурирующую фирму? 

11. Может ли юрист, покидая фирму, забрать с собой клиентов и что он может сказать клиентам, 

которых он представляет в настоящее время, по поводу своего нового места работы? 

12. Каким образом юрист отвечает за работу других юристов, стажеров и других работников 

фирмы? 

  

Часть шестая: доступность юридических услуг для всех 

  
1. Как предоставляются юридические услуги лицам, которые не могут позволить себе нанять ад-

воката? По каким делам люди имеют право быть представленными адвокатом? Ожидается ли от 

юристов некий вклад в обеспечения доступа к юридическим услугам людям, которые нуждаются в 

их помощи, но не могут позволить себе нанять адвоката, путем оказания услуг по представительству 

pro bono publico? 

2. Могут ли, в целом, адвокаты отказываться от потенциальных клиентов по любому основанию, 

который они сочтут уместным? 

3. Ожидается ли, что адвокаты будут добровольно браться за представительство непопулярных 

клиентов, которым трудно найти представителя в силу природы их дела? 

4. Представляют ли адвокаты клиентов по назначению суда? Есть ли основания, по которым ад-

вокат может отказаться от назначения суда? 

 Часть седьмая: корпоративный клиент и положения права для судей 

 1. Если бы клиент был не физическим лицом, а неправительственной организацией или коммерче-

ской фирмой, то как изменилась бы формулировка норм, относящихся к представлению клиента? 

2. Если бы юрист представлял государственную организацию, изменились бы формулировки ка-

ких-либо из вышеупомянутых норм? 

3. Какие правила поведения регулируют деятельность судей? 

 Часть восьмая: юридическая профессия – отношение к ней населения; наше собственное вос-

приятие; наши обязанности 
 1. Если посмотреть на право, регулирующее поведение юристов, и лежащие в его основе законода-

тельные акты, какие существуют различные понимания профессиональной ответственности юри-

стов? 

2. Что, по-вашему, думает население о юристах? Считаете ли вы, что население правильно пред-

ставляет себе эту профессию? Если нет, то почему? 
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3. Если население имеет правильное, но в некоторых аспектах негативное, восприятие юристов, 

то относится ли это к ситуациям, в которых: 

· юристы нарушают правила профессионального поведения? 

· юристы соблюдают правила профессионального поведения, но общество не соглашается с этими 

правилами? 

· юристы совершают поступки, которые не урегулированы в правилах профессионального пове-

дения или в других нормах поведения юристов, хотя и должны бы быть урегулированы? 

4. Играют ли юристы в нашем обществе роль, которую они призваны играть? Если нет, как изме-

нить ситуацию? 

Дополнительные вопросы, относящиеся конкретно к юридической клинике 

 1. Какие поручения могут выполнять студенты без нарушения норм закона о несанкционированной 

правовой практике? 

2. Что должен сказать студент клиентам и другим лицам, с которыми он вступает в контакт, о 

своем статусе студента? 

3. Имеются ли ограничения по объему правовых услуг, которые клиника может предоставить 

клиенту, которые должны найти свое отражение в договоре о предоставлении услуг или о которых 

клиента необходимо информировать любыми иными способами?  

4. Какие механизмы контроля за работой студентов следует создать для обеспечения компетент-

ного представительства и соблюдения соответствующих стандартов поведения?   

Перевод выполнен Владимиром Бикеевым по заказу АВА СИИЛИ для конференции «Профессио-

нальная этика адвоката: проблемы преподавания» (Москва, 26-28 января 2003 г.). Приводится по 

тексту: Leah Wortham . Teaching Professional Responsibility in Legal Clinics around the World.  
*  Лиа Ворсам является доцентом права в Колумбийской школе права Католического Университета 

Америки (CUA) в г. Вашингтоне, округ Колумбия, где она преподает с 1981 г. Профессор Уэрдем 

читает обязательный курс Профессиональной ответственности с 1983 г. В течение девяти лет она ра-

ботала координатором клинических программ Католического Университета Америки (CUA) и в те-

чение пяти лет – заместителем декана. Начиная с 1995 г., она помогает преподавателям Ягеллонско-

го Университета в г. Кракове, Польша, создавать юридическую клинику. В течение шести лет она 

работала в составе Комитета по правовой этике Ассоциации адвокатов округа Колумбия, в том числе 

в должности председателя и заместителя председателя комитета.  Этот комитет выносит решения, 

интерпретирующие  Правила профессионального поведения адвокатов округа Колумбия, а также 

консультирует адвокатов по положениям этих правил.  Профессор Уэрдем является автором ежегод-

но обновляемого сравнительного анализа Правил профессионального поведения адвокатов округа 

Колумбия и Типовых правил профессионального поведения Американской ассоциации адвокатов, 

который распространяется среди всех новых членов ассоциации адвокатов округа Колумбия. В каче-

стве обязательного курса она преподает этот анализ новым членам ассоциации адвокатов округа Ко-

лумбия и на курсах непрерывного юридического образования для адвокатов.  Профессор Уэрдем 

также является членом комитета с правом совещательного голоса Совета по профессиональной от-

ветственности округа Колумбия, принимающего решения о дисциплинарных взысканиях в отноше-

нии адвокатов. Автор также хотел бы поблагодарить Лукаша Боярского, Лису Лерман, Уильяма Ва-

гнера и Фридерика Цолла за их комментарии и помощь.   

Конференция состоялась с 15 по 20 марта 1999 г. в Варшаве и Кракове. Спонсоры - факультет 

права и администрации Ягеллонского университета и Варшавского университета, Институт консти-

туционной и правовой политики «Открытого Общества» в Будапеште и Программа правовых ини-

циатив в сфере публичного интереса юридического факультета Нью-Йоркского университета. 

  Автор была со-ведущей этой дискуссионной группы вместе с Ф.Цоллом из Ягеллонского 

университета. Обсуждение состоялось 16 марта 1999 г. В 2 часа дня в здании Польской Академии 

Наук в Варшаве. 

 Компетенцией выдавать лицензии и регулировать деятельность юристов в США обладают 

суды вышестоящей инстанции той системы, в который юрист желает заниматься практикой. Суд 

вышестоящей инстанции в каждом штате передает эти полномочия экзаменаторам ассоциаций адво-

катов, которые разрабатывают и проводят экзамены на вступление в ассоциацию адвокатов, анали-

зируют документы, удостоверяющие образование кандидата и оценивают его „характер и способно-

сти”. Прием юриста в ассоциацию адвокатов судом высшей инстанции дает адвокату право высту-

пать в судах нижестоящей инстанции в данном штате и заниматься юридической практикой вне су-

file:///G:/E6/6-11.htm%23_ftnref2
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да. Суд высшей инстанции штата обладает правом устанавливать принципы поведения адвокатов и 

наказывать в дисциплинарном производстве тех, кто эти принципы нарушает. Суд назначает специ-

альные органы для подготовки проектов правил поведения, для расследования случаев ненадлежа-

щего поведения и для изучения доказательств последнего. Обычно суд действует на основе реко-

мендаций соответствующих уполномоченных им органов. 

 В случае окружного федерального суда - это штат, на территории которого заседает суд. Фе-

деральные суды второй инстанции (окружной апелляционный суд) требует, в принципе, разрешения 

на работу по профессии лишь в некоторых штатах. 

 Смотри : Линда С. Мулленикс, „Многоюрисдикционная федеральная практика: Этика и ис-

кусство полемики”, 9 Georgetown Journal of Legal Ethics 89, 1995. В статье содержится таблица на 27 

листах, которая показывает, какие принципы поведения принимаются каждым из 94 федеральных 

окружных судов и 12   апелляционных судов за эталон в области этики. Автор констатирует, что 74 

из 94 окружных судов обращается к правилам штатов, хотя 10 из них обращается и к правилам шта-

тов, к и Типовым Правилам ААЮ. Автор предлагает заменить такое большое количество правил 

единым кодексом профессиональной этики, который применялся бы всеми федеральными судами 

США. 

Анализ источников и объем компетенций судов - смотри: Charles W.Wolfram, „Modern Legal 

Ethics”, 1986, c. 20-33. 

В состав страницы Интернета Cornell Law School Legal Information Institute входит библиотека 

этики юриста, которая содержит сравнительные работы по этическим нормам, мнения и сборники 

судебных решений из нескольких штатов и округа Колумбия. Страница в интернете : 

http//www.law.cornell.edu. 

Этот стандарт стал реакцией на озабоченность, вызванную участием юристов в афере Уотер-

гейт. Cмотри : Bruce A.Green, „Less is More : Teaching Legal Ethics in Context”, William and Mary Law 

Review 39, 357, 360, 17. Аккредитация ААЮ имеет огромное значение потому, что большинство 

штатов разрешают работать по профессии лишь выпускникам тех юридических факультетов, кото-

рые обладают такой аккредитацией.  

 Занятие на юридическом факультете - это 50 минут, между ними 10-минутный перерыв. Бал-

лы за занятия подсчитываются обычно по количеству 50-минутных аудиторных занятий, проведен-

ных за 14 недель. Таким образом, я провожу занятия для своих студентов, которые должны получить 

три зачетных балла, три раза в неделю по 50 минут или два раза в неделю по 75 минут в течение 14 

недель. 

На занятиях я использую материалы Лисы Лерман „Ethical Issues in Externships” (Вопросы 

этики при прохождении стажировки), опубликованные в „Learning from Practice : a Professional De-

velopment Text for Legal Externs” (Обучение в ходе практической работы: курс повышения квалифи-

кации для юристов-стажеров), стр. 49-78 (ed.J.P.Ogilvy, Leah Wortham, Lisa G.Lerman, 1998). 

Во всех штатах есть правило о прохождении студентами в какой-либо форме практики, со-

гласно которому студенты имеют право работать в суде. Обычно это означает, что студенты подчи-

няются правилам профессионального поведения данного штата, так же как и практикующие юристы. 

Смотри : Джоан Уоллман, Курук  и Рэчел А. Браун «Правила студенческой практики в Соединенных 

штатах» (Joan Wallman, Kuruc and Rachel A.Brown, „Student Practice Rules in the United States”) в 

журнале „The Bar Examiner”, август 1994, с. 40. Даже если самих студентов-клиницистов не допус-

кают к самостоятельным действиям в суде, адвокаты, являющиеся их кураторами, имеют на это пра-

во. Куратор и руководство клиники должны следить за тем, чтобы действия студентов не нарушали 

стандартов, применяемых по отношению к деятельности юристов. 

  Американская Ассоциация Юристов также публикует Типовой Кодекс профессионального 

поведения судьи. Как и в случае с этическим кодексом для адвокатов, полномочия принимать Ко-

декс поведения сулей принадлежать суду высшей инстанции штата и федеральной судебной систе-

мы. Американский судья продолжает подчиняться правилам поведения адвокатов конкретного шта-

та, в котором он имеет лицензию на юридическую практику, а нормы поведения судей являются для 

него дополнительными.  

Смотри : Филип Дж. Шрэг «Строительство Юридической клиники» (Philip G.Schrag, 

„Constructing a Clinic”, 3 „Clinical Law Review” 175, 1996) относительно вопросов, которые надо 

учесть при создании юридических клиник. 
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  К примеру, правило профессионального поведения 1.6(с)(2) округа Колумбия предусматрива-

ет, что адвокат может раскрыть тайну и секретную информацию клиента в той степени, разумно не-

обходимой для предотвращения подкупа или запугивания свидетелей, присяжных заседателей, су-

дебных работников и иных лиц, участвующих в производстве дела в суде, если у адвоката имеются 

основания полагать, что такие деяния могут явиться результатом неразглашения этих сведений”. 

В округе Колумбия орган, занимающийся дисциплинарной ответственностью адвокатов, но-

сит название Совет профессиональной ответственности. Решения совета можно обжаловать в Апел-

ляционный Суд округа Колумбия, а суд может назначить самое суровое наказание. 

Encyclopedia of Philosophy, c. 81-82, ed. Paul Edwards, 1992. 

  Encyclopedic Dictionary of Religion, т. А-Е, с. 1244, 1979. 

Смотри: David Luban and Michael Millemann, „Good Jungement: Ethics Teaching in Dark Times”, 

9 „Georgia Journal of Legal Ethics 31, s. 43-53, 1995 (история этих изменений и краткое изложение не-

которых разногласий о предпочтительности этого направления). 

 В разных штатах существует много версий правила 1.6 из Типовых Правил Профессиональ-

ного поведения, приводящих исключения из правила сохранения тайны клиента. Большинство шта-

тов считают эти исключение из этого правила, содержащееся в Типовых Правилах, слишком одно-

боким и слишком защищающими тайну клиента в ущерб другим интересам. Сборник правил от-

дельных штатов по проблеме конфиденциальности: см. Thomas D.Morgan, Ronald D.Rotunda, „Select-

ed Standards on Professional Responsibility”, c. 133-42, 1998. 

Дело МакБрайда (McBride), 578 A.2d I 109 (D.C. 1990); 602 A.2d 626 (D.C. 1992) (en banc); 642 

A.2d 1270 (D.C.1994). 

 Дело МакБрайда (McBride), 642 A.2d 1270 (D.C.1994). 

 Lisa G.Lerman, „Teaching Moral Perception and Moral Judgement in Legal Ethics Courses : A Dia-

logue about Goals”, William and Mary Law Review 39, c. 457, 461-462. Пример из дела People contra 

Chappell, 927 P.2d 829 (Colorado 1996). 

  Автор учебника профессиональной ответственности, которым я пользуюсь, пишет: „Если 

объем моего исследовательского материала может служить подсказкой, то отмечу, что ни одна из 

обсуждаемых здесь тем не изменилась с момента его первого издания (в 1985 году) так сильно, как 

ответственность адвоката перед клиентом и третьими лицами, будь то на основе принципов тради-

ционного злоупотребления или же на основе новых теорий, определяющих новые обязательства пе-

ред лицами, не являющимися клиентами”. Stephen Gillers, „Regulation of Lawyers : Problems of Law 

and Ethics”, c. 675, IV-ое издание, 1995. 

  Чтобы жалоба на нанесенный защитником ущерб была эффективной, бывший клиент, высту-

пающий в роли истца, должен доказать, что в результате упущений адвоката он понес ущерб 

(Charles W.Wolfram, примеч. 6, с. 218, 1986). Во многих правовых системах считается, что это требо-

вание означает, что обвиняемый должен доказать свою невиновность (Wolfram, 221 и 23). Как уже 

упоминалось в цитируемой ссылке, некоторые штаты ставят дополнительные преграды в делах о не-

добросовестной практике, возбуждаемых ответчиком по уголовному делу, так, напр., некоторые 

штаты предоставляют абсолютный иммунитет адвокату, который был назначен судом. В результате, 

дела о недобросовестной практике стали основанием небольшого числа законов, касающихся стан-

дартов поведения адвокатами в уголовных делах.  Право на адвоката в соответствии с шестой по-

правкой к Конституции  и право на надлежащее уголовное производство в соответствии с пятой по-

правкой действуют во всех штатах в силу положения о надлежащем процессе, содержащегося в че-

тырнадцатой поправке. Как правило, американские суды надзирают за деятельностью адвокатов в 

уголовных делах, рассматривая иски о неэффективной помощи адвоката, подаваемые с целью отме-

ны вынесенного судом приговора. Верховный Суд США стал более строго подходить к определе-

нию того, какое поведение адвоката может служить основанием для отмены приговора, однако эта 

проблема возникает во многих делах, и по многим делам Верховному суду приходится изучать все 

действия или бездействие адвоката по конкретному делу (Смотри шире : Wolfram, c. 810-19).  

  Истребование – это право юриста проводить письменный опрос сторон и свидетелей, сни-

мать письменные показания сторон под присягой или требовать предоставления документов. 

  В США - это представительство клиента без гонорара.  

 Замечательную статью на тему дискуссии написала Лерман, см сноску 22 выше. 

  Обсуждение факторов, которые повлияли на развитие профессиональной ответственности 

юристов в США, не входят в проблематику этой статьи.  
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  См. сноску 11 

Непрерывное юридическое образование в США представляет собой занятия для юристов, уже 

работающих по профессии. Многие штаты требуют (для сохранения лицензии) прослушать опреде-

ленное количество лекций, а некоторые штаты требуют, чтобы часть из них касалась профессио-

нальной ответственности. 

  Статьи об американском опыте преподавания профессиональной ответственности можно 

найти у: Luban and Millemann, см. Сноску 18 ; Thomas L.Shaffer, „On Teaching Legal Ethics in the Law 

Office”, 71 Notre Dame Law Review, c. 605, 1996 ; Thomas L.Shaffer, „Surprised by Joy on Howard 

Street”, b : „Labors from the Heart”, c. 221 (ed.Mark L.Poorman), 1996 ; Lorie M.Graham, „Aristotle’s 

Ethics and the Virtuous Lawyer : Part One of a Study on Legal Ethics and Clinical Legal Education”, 20 J 

Legal Prof. 5, c. 35-41, 1995-96. 

  Смотри: Любан и Миллеманн, сноска 18, с. 37-41. 

 Любан и Миллеманн (с. 58-64) считают, что научить принимать решения является главной 

целью курса профессиональной ответственности, и наиболее эффективно можно это сделать, соеди-

няя теорию с практикой во время работы в клинике. 

 Любан и Миллеманн, с. 64-83. См. также : Lisa G.Lerman, „Professional and Ethical Issues in 

Legal Externships: Fostering Commitment to Public Service”, 67 Fordham Law Review, апрель 1999, где 

обсуждаются этические вопросы, которые появились на занятиях в клинике. 

  

2. ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЮРИСТА 
1. Професійна етика: поняття, види, значення. 

Сьогодні прийнято говорити про професійну етику лікаря, педагога, журналіста, депутата, судді, 

відповідні етичні кодекси в бізнесі, у військових, у сфері торгівлі, існують міжнародні етичні кодекси для 

працівників музеїв, товариства Червоного хреста і в рамках інших міжнародних організацій. В силу по-

глиблення професіоналізації праці перед спеціалістами різноманітних напрямів все частіше виникають 

моральні колізії, вирішити які, спираючись тільки на професійні знання не можливо. Більше того, про-

фесійне захоплення, позбавлене моральних критеріїв та цінностей, може бути небезпечним як для самої 

людини, так і для оточуючих, а в більш широких масштабах — і для суспільства в цілому. Тому пробле-

ми професійної етики зовсім не зайвий додаток до професійної освіти. 

Ми можемо стверджувати, що кожна трудова діяльність (незалежно від професії) базується на мо-

ральній системі суспільства. Проте, існує безліч професій, де такі поняття як обов’язок, совість, справед-

ливість не є головними в професійній діяльності людини. Можна бути блискучим музикантом чи фізи-

ком, неабияким інженером чи висококласним токарем і, незважаючи на нестерпний і корисливий харак-

тер, користуватися репутацією відмінного фахівця. Приходячи в ці професії, люди не складають ніяких 

присяг, не створюють кодексів честі тощо. Тут головна роль належить таланту, вмінню, майстерності і 

працьовитості.  

Наприклад, норовливому і скандальному музиканту його відштовхуючі властивості не перешкод-

жають блискуче зіграти свою партію. Хто стане цікавитися особистими якостями кулінара, покуштував-

ши смачно приготовану їжу? Тут завжди на першому місці — професіоналізм. 

Проте є професії, моральний аспект в яких відіграє основоположну роль. Які? (лікарі, депутати, вчи-

телі, юристи) чому? Просто в цих сферах діяльності спостерігається особливо велика залежність однієї 

людини від іншої, і результати професійної діяльності можуть мати доленосне значення для інших лю-

дей. Це професії, де „об’єктом праці” виступають живі люди, де в процесі професійної діяльності відбу-

вається вторгнення у внутрішній світ людини часто в критичних життєвих ситуаціях. Відповідно до про-

фесіоналів, які займаються такою діяльністю, суспільство висуває не тільки вимоги загальної моралі (що 

стосуються будь-якої людини незалежно від професії), але і специфічні моральні вимоги. Більше того, 

моральність представника такої професії буде показником рівня професійності. І не треба про це забува-

ти. (приклад, лікар педіатр, кардіолог). 

Отже виникає така галузь наукового знання, як професійна етика. Проте є дискусія з приводу визна-

чення професійної етики. Одні вчені вважають, що професійна етика виникає як наука про професійну 

мораль, яка складається з „особливих” норм моралі, що доповнюють загальні моральні принципи. Інші 

вчені, навпаки, вважають, що деякі моральні норми і принципи в професійній етиці повинні бути обме-

жені (наприклад, лікар може бути не завжди правдивим, юрист — не завжди гуманним). Третя група вче-
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них вважає, що неправильно шукати якісь особливі моральні норми для професіоналів, як неправильно і 

обмежувати (ігнорувати) загальні норми. 

Професійна етика — система конкретизованих моральних норм і принципів з врахуванням особ-

ливостей тої чи іншої професійної діяльності людей. 

Професійна діяльність, об’єктом якої стають живі люди, утворює складну систему взаємопере-

хідних, взаємозумовлених моральних стосунків. До цієї системи належить перш за все: 1. ставлення 

спеціалістів до об’єкта праці (слідчий - обвинувачений, лікар – хворий), 2. стосунки спеціаліста з колега-

ми (адвокати між собою), 3. ставлення спеціаліста до суспільства (призма професійної діяльності, анек-

дот). 

Професійна етика є збірним поняттям, вона охоплює весь спектр професійних відгалужень етики: 

медичної, юридичної, педагогічної тощо.  

2. Специфіка юридичної професії і значення юридичної етики. 

У центрі уваги юридичної етики знаходиться питання щодо ролі, характеру та ступеня впливу мо-

рально-етичних категорій — добра і зла, обов’язку і совісті, справедливості та відповідальності, гідності 

та честі або їхньої відсутності на професійну діяльність юристів усіх професій. 

Постійне спілкування з людьми, необхідність прямого втручання і участі в їх долях зобов’язує пред-

ставників окремих професій виконувати моральні норми завжди і скрізь. Це спеціалісти, від непродума-

них слів і рішень яких можуть настати незворотні наслідки (наприклад, позбавили волі невинного). Це 

важливо, якщо людина за збігом обставин попадає під владу посадової особи, від якої залежить її по-

дальша доля. За таких обставин на перший план виступають властивості морального характеру, що при-

таманні цій посадовій особі, її моральні принципи і ставлення до конкретних обставин. (золоте правило, 

посадової особи). 

Особливе значення юридичної етики зумовлене специфікою професійної юридичної діяльності, а 

також важливими соціальними функціями, які виконують юристи.  

До такої специфіки належить: 

1. Основні юридичні професії включають наявність влади над іншими людьми і вирішення їх доль. 

2. крім того, функціонування однієї з гілок влади, а саме судової, повністю забезпечують юристи. Пере-

оцінити соціальне значення суду важко, оскільки суд — це основний орган, де повинна бути відновлена 

справедливість. 

3. Повноваження, закріплені за посадами, які обіймають юристи, є досить широкими, а відповідно пород-

жують серйозні моральні, матеріальні та правові наслідки. 

4. Рішення винесені окремими посадовими особами (наприклад, судді) виносяться від імені України, а то-

му неправомірне або несправедливе рішення, по-перше шкодить особі, щодо якої воно прийняте, по-

друге, дискредитує не тільки самого юриста, але і державу в цілому.  

5. Робота юристів — це постійний розгляд і вирішення міжособистісних конфліктних ситуацій, де зіштов-

хуються діаметрально-протилежні інтереси, і їх вирішення має бути справедливим. Оскільки незаконне, 

несправедливе розв’язання конфлікту — це причина виникнення нового.  

6. Спілкування з людьми під час здійснення професійних обов’язків дуже часто відбувається в критичних 

ситуаціях в режимі підвищеної психологічної напруги (слідчий – обвинувачений, суддя – засуджений). 

Проблема в тому, що в нервовому напруженні значно важче дотриматися моральних норм. 

7. Важливою особливістю професії юриста є гласність, „прозорість” процесу роботи, можливість 

об’єктивної оцінки діяльності посадової особи. Це зобов’язує юриста контролювати емоції, тому що 

кожне промовлене слово має свої наслідки, і йдеться не тільки про зміст слів, але й про манеру висловлю-

ватись. 

Отже, стає зрозуміло, що професія юриста має важливе соціальне значення і є необхідною для нор-

мального функціонування суспільства. (на жаль через невдале, а то й вкрай погане виконання своїх 

обов’язків, населення України так не вважає, приклад про Буша, Ширака і наших посадовців). Якщо уза-

гальнити, основною метою діяльності юриста є забезпечення справедливості, що є дуже нелегкою спра-

вою, оскільки ще з Античності і до наших днів серед науковців і пересічних громадян є суперечка, що ж 

слід вважати справедливим. Звичайно, передусім, юрист у своїй діяльності повинен строго дотримува-

тись норм права, зокрема, які забезпечують права людини. Але цього недостатньо. Слушною видається 

думка, що елемент справедливості досягається гармонією права і моралі.  

 

3. Юридична етика як вид професійної етики: поняття, предмет. Відмінність юридичної 

етики і етики права. 
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Юридична етика — це вид професійної етики, що досліджує застосування загальних норм моралі 

під час здійснення специфічної професійної діяльності юристами, зокрема моральні проблеми, які вини-

кають під час такого застосування. 

Юридична етика переносить досліджувані етикою абстрактні моральні категорії на практичний 

ґрунт, пропонує шляхи втілення їх у реальне життя, сприяє моралізації професійної діяльності, додає їй 

морального змісту. 

Ви напевно неодноразово чули такий термін як етика права. Постає питання, а що ж таке правова 

етика або етика права? Ці поняття не слід ототожнювати.  

Предметом етики права є моральний зміст права: його онтологія, основні цінності, норми, а також 

практика реалізації цього змісту в різних правових системах (або умовах). 

Тоді як предмет юридичної етики — це відношення або ставлення спеціаліста, професіонала до 

змісту і цінностей права, законодавчих норм, правил, і реалізація цього відношення в професійній діяль-

ності. 

Суб’єктом етики права є кожен дієздатний громадянин. Етика права у суб’єкта права — явище 

довільне. Вона передбачає своєрідну реакцію на зовнішнє право, закони. Проявляється ця реакція у 

внутрішній позиції людини, які прямо пропорційно впливає на зовнішню поведінку (правомірну чи ні).  

Суб’єктом юридичної етики є спеціаліст, який безпосередньо реалізує в професійній практиці своє 

відношення до права. Закон по-різному може бути використаний, і це залежить більшою мірою не від за-

кону, а від особи, яка його застосовує.  

У суб’єкта етики права на перший план виходить ціннісне ставлення до права, його роль в норма-

тивній творчості та застосуванні права є мінімальною і опосередкованою. 

У суб’єкта юридичної етики ціннісне відношення відходить в тінь, а на першому місці стає знання 

нормативних документів і вміння їх застосовувати, тобто знання букви закону. При чому у юриста-

фахівця знання може не співпадати з внутрішньою моральною оцінкою норми закону. В такому випадку 

виникає внутрішній конфлікт між особистою людською позицією і позицією спеціаліста. Саме такі про-

блеми покликана досліджувати юридична етика.  

4. Структура, види і норми професійної етики.  

Структура юридичної етики — це внутрішня побудова її знань. Можна виділити загальну та 

особливу частину юридичної етики.  

В загальній частині етики досліджується поняття юридичної етики, її призначення, історичний 

шлях розвитку і міжнародне визнання галузі знань тощо. Особлива частина дає уявлення про зна-

чення і роль етичних категорій стосовно спеціалізованих інститутів юридичної професії. 

За ознаками спеціалізації юридичну етику слід поділити на: 

1. суддівську етику; 

2. етику слідчого; 

3. прокурорську етику; 

4. адвокатську етику; 

5. етику нотаріуса; 

6. етику юрисконсульта; 

7. міліцейську етику. 

Крім того, з появою у складі Мін’юсту Державної виконавчої служби, а також Департаменту з 

питань виконання покарань, пов’язаних з вкрай болючими питаннями виконання судових рішень та 

вироків, чільне місце в зазначених органах відведено юристам, а відповідно вимогою часу є ство-

рення щонайменше ще двох галузевих юридичних етичних систем. 

Щодо видів юридичної етики, то можемо говорити про офіційну етику, корпоративну етику і 

традиційну етику. 

Офіційна етика — це етичні вимоги, що містяться в правових нормах, невиконання яких може 

мати негативні наслідки (звільнення з посади, відсторонення від справи). Наприклад, у Законі 

України „Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р. міститься вимога до судді „не допускати вчинків і 

будь-яких дій, що ганьблять звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупере-

дженості і незалежності”. Це вимога Закону. Однак ця вимога носить і етичний характер, вимагаючи 

від судді високої моральності.  

Корпоративна етика — це сукупність етичних правил, що містяться в документах, прийнятих 

добровільно представниками будь-якої професії, галузі, громадського об’єднання і обов’язкові до 

виконання особами, що до них належать (це суддівська, адвокатська етика).  
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Крім офіційної та корпоративної етики існують взаємини, не врегульовані будь-якими правила-

ми, крім вимог загальної вихованості і внутрішньої інтелігентності юристів. Так, не повинен адво-

кат, суддя, слідчий у присутності клієнта образливо відгукуватися про роботу колеги, навіть якщо 

клієнт з ним не знайомий. Це вимоги традиційної етики. 

За рівнем формальних вимог юридична етика може бути представлена документами такого рівня: 

1. міжнародний — вимоги якого сформульовані та викладені в актах, прийнятих на міжнародних 

форумах юридичної громадськості, що обов’язкові для правових відомств і співтовариств країн, які 

підписали ці акти. (Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку, прийнятий на 34 

сесії Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1979 р. у м. Нью-Йорку) та ін.; 

2. європейський - вимоги якого сформульовані та викладені в актах, прийнятих на європейських 

форумах юридичної громадськості й обов'язкові для правових відомств і співтовариств держав, що 

підписали ці акти (Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності адвокатів європейського спів-

товариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні в Страсбурзі 

в жовтні 1988 р.), та ін.; 

3. вітчизняний - вимоги якого сформульовані та викладені у відповідних актах українського зна-

чення: «Правила адвокатської етики», «Правила поведінки державних службовців» та ін.  

4. регіональний - вимоги якого сформульовані та викладені в актах, прийнятих на колегіальних 

зборах представників конкретної професії регіону, які носять рекомендаційний характер лише для 

представників цієї професії певного регіону.  

Етична норма, на відміну від норми правової, не спричиняє санкцій, передбачених законом, 

якщо порушення етичних вимог не переростає в правопорушення. Етичні норми містять, переважно, 

рекомендаційний характер. Однак за деякі етичні порушення передбачені та можуть застосовуватися 

санкції корпоративного впливу, що можуть мати правові наслідки. Наприклад у 1998 р. Вища 

кваліфікаційна комісія анулювала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, моти-

вуючи це несумлінним відношенням адвоката до своїх обов'язків. Тут несумлінність як моральна ка-

тегорія, має правові наслідки - анулювання права на заняття адвокатською діяльністю. 

Побудова етичної норми за класичною тріадою не є суцільною. Безліч етичних норм не містять 

усіх трьох елементів, приміром, санкції. 

Джерела професійної етики. 

Юридична етика як галузь філософського вчення, постійно розвивається і підживлюється з чис-

ленних міжнародних, офіційних і інших джерел. 

На цей час існує більше десятка міжнародних документів, присвячених етичним аспектам право-

вої сфери. Деякі з них визнані ще радянською державою, а до більшості Україна приєдналася після 

здобуття власної незалежності. Це Загальна декларація прав людини, Деонтологічний кодекс, прий-

нятий на пленарному засіданні дванадцяти делегацій Європейського співтовариства в жовтні 1988 р. 

у Страсбурзі, та багато інших. 

Найважливішим вітчизняним офіційним джерелом юридичної етики є Конституція України, 

статтею 62 якої закріплена презумпція невинуватості, як найважливішого принципу судочинства, 

безсумнівно є великим морально-етичним досягненням. Також важливим є положення про звільнен-

ня від відповідальності особи за відмову від дачі показань щодо себе, членів своєї родини і близьких 

родичів, що знайшло своє закріплення в ст. 63. 

До офіційних джерел юридичної етики варто віднести деякі Закони України (Закон України «Про 

адвокатуру», прийнятий 19 грудня 1992 р.), Укази Президента (Указ Президента від 30 вересня 1999 

р. «Про деякі міри щодо підвищення рівня роботи адвокатури», що затвердив Положення про 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури), Постанови Кабінету Міністрів (Постанова КМУ 

від 14 травня 1999 р. № 821 «Про твердження порядку оплати праці адвокатів по наданню грома-

дянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави»). 

До офіційних джерел юридичної етики варто також віднести рішення Конституційного Суду 

України. Зокрема, рішення від 16 жовтня 2000 р. за N 13-рп/2000, що розширив коло осіб, які допус-

каються до виконання функцій із захисту прав громадян у кримінальних справах. Будучи чисто пра-

вовим по своїй суті, рішення торкається маси етичних питань, що потребують регулювання. 

Корпоративні деонтологічні документи. Сюди слід віднести рішення Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії з результатів розгляду скарг на місцеві КДК. Нарешті, дисциплінарна прак-

тика місцевих кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. 
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3. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ 

КЛІНІК 

© М. Менджул, М. Удод, для книги Юридична клінічна практика 

 

1. Поняття та значення професійної етики. Етичний кодекс юридичної клініки в Україні.(М. 

Менджул) 

 

Багато років питання професійної етики юристів обговорювалися в межах судової етики як 

одного із видів професійної етики. Наприкінці 80-х - початку 90-х років XX століття термін “судова 

етика” поступово замінюється більш загальним - “юридична етика”, “професійна етика юриста”. 

Юридична етика - це вчення про моральні основи юридичної діяльності, моральні якості представ-

ників юридичної професії та моральні відносини, що складаються у процесі її здійснення. Складо-

вими юридичної етики є слідча, судова, адвокатська етика, етика нотаріуса та юрисконсульта.2 

Етика юридичної клініки є складовою професійної юридичної етики, яка визначає про-

фесійний стандарт діяльності юридичної клініки. Етичні принципи діяльності юридичної клініки 

можуть бути поділені на: загальні, які притаманні всім юридичним професіям (чесність, порядність, 

законність, незалежність тощо), і особливі, які притаманні даній конкретній діяльності. 

Етичні правила юридичних клінік закріплені в Етичному кодексі юридичної клініки в 

Україні, схваленому Асоціацією юридичних клінік України.3 Відповідно до даного акту юридична 

клініка діє на принципах: 

- поваги до права, справедливості, людської гідності; 

- спрямованості на захист прав і свобод людини; 

- гуманізму (діяльність учасників юридичної клініки повинна будуватись на засадах поваги, 

доброзичливості, розуміння до проблем клієнта та взаєморозуміння); 

- верховенства права; 

- законності (у своїй діяльності учасники юридичної клініки повинні керуватися законом та діяти у 

повній відповідності вимогам чинного законодавства); 

- об’єктивності; 

- безоплатності надання правової допомоги; 

- конфіденційності (інформація, отримана консультантом від клієнта, а також про клієнта (зокрема 

щодо його особи) або інших осіб у процесі надання консультацій, може бути використана лише у 

навчальних цілях. Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою пере-

думовою довірчих відносин між студентом-консультантом і клієнтом, без яких є неможливим на-

лежне надання правової допомоги. Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі. Конфіден-

ційність певної інформації може бути відмінена тільки особою, зацікавленою в її дотриманні (або 

спадкоємцями такої фізичної особи чи правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій 

зафіксованій формі); 

- компетентності та добросовісності (студенти-консультанти юридичної клініки зобов'язані нада-

вати правову допомогу компетентно та добросовісно, зі знанням відповідних норм права, найбільш 

повним урахуванням всіх обставин, що стосуються виконання доручення клієнта, та можливих 

наслідків такого виконання.).4 

Крім цих принципів Асоціація юридичних клінік пропонує наступні принципи: незалеж-

ності; пріоритету інтересів клієнта; повного інформування клієнта про правила роботи юридичної 

клінік; неприпустимості представництва клієнтів із суперечливими інтересами; чесності та поряд-

ності. 

Окремі автори, беручи за основу правила адвокатської етики, виділяють також принципи: 

поваги до діяльності юридичних клінік, культури поведінки та обмеження рекламування діяльності 

                                                           
2
 Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика: Навч. пос. - К: Алерта, 2004.- С. 53. 

3
 Детальніше див.: Мережа юридичних клінік України: ретроспективи та перспективи. - Київ, 2006.- С. 112-115.  

4
 Савчин М.В., Менджул М.В., Навроцький В.В. Основи юридичної клінічної практики: Навч.-метод. посіб. – Ужгород: 

Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. – С. 16-17. 
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юридичної клініки.5 На нашу думку, справді важливим є принцип культури поведінки, який вимагає 

від учасника юридичної клініки як у своїй професійній діяльності, так і в особистому житті, дотри-

муватися високого рівня культури поведінки (поводити себе гідно, тактовно, мати пристойний 

зовнішній вигляд та дотримуватися культури мови). 

Кожна юридична клініка в Україні повинна, крім Положення про неї, приймати Етичний 

кодекс. При розробці Етичного кодексу юридична клініка може враховувати або брати за основу 

Етичний кодекс юридичної клініки, схвалений Асоціацією юридичних клінік України. Етичний ко-

декс юридичної клініки повинен встановлювати: принципи діяльності юридичної клініки, етичні 

правила роботи учасників юридичної клініки з клієнтами, а також етичні правила взаємовідносин 

між учасниками юридичної клініки та між юридичними клініками. 

2. Етика корпоративних стосунків у юридичній клініці та у взаємовідносинах між юридични-

ми клініками (М. Менджул) 

Етичні правила важливі не тільки у відносинах „учасник юридичної клініки - клієнт”, але і у 

взаємовідносинах між учасниками юридичної клініки та між юридичними клініками. 

В літературі до аналізу етики взаємин між юридичними клініками в Україні звертається ма-

ло науковців та практиків. Досліджуються питання корпоративної етики адвокатів та нотаріусів, 

звертається увага на недобросовісну конкуренцію в усіх її виявах - демпінгова вартість послуг, ре-

клама, орієнтована на те, щоб „перекрити” всіх потенційних клієнтів у певному регіоні, „пере-

манювання” клієнта від свого колеги, некоректні висловлювання та негативна оцінка професійних 

якостей колег, приниження честі, ділової репутації, авторитету інших адвокатів тощо.6 

Взаємовідносини між учасниками юридичної клініки та між юридичними клініками повинні 

базуватися на принципах: взаємної поваги, довіри, співпраці, взаємодопомоги та рівності. 

Учасник юридичної клініки не повинен допускати щодо колег висловлювань, що прини-

жують їх честь та гідність, завдають шкоди діловій репутації. Це стосується як безпосереднього 

спілкування з колегою, так і висловлювань у присутності клієнтів, інших осіб. Крім того, учасник 

юридичної клініки не повинен обговорювати з іншими учасниками юридичної клініки, клієнтами та 

іншими особами обставини, що стосуються особистого життя колег, їх матеріального стану, поход-

ження, національної належності, релігійних переконань. 

Оскільки надання правової допомоги студентом-консультантом здійснюється під керів-

ництвом викладача, то консультант не вправі надавати клієнту консультацію, складений ним право-

вий документ, здійснювати представництво інтересів, без попереднього погодження з викладачем. 

Учасники юридичної клініки не можуть надавати правову допомогу протилежним сторонам по одній 

справі, так як це спричинить конфлікт інтересів. 

Учасник юридичної клініки (студент) не може вдаватись до критики рівня знань і 

кваліфікацій іншого учасника юридичної клініки.7 Виникає питання, як етично учасник юридичної 

клініки повинен відреагувати на непрофесіоналізм колеги. Очевидно, що наголошувати на цьому 

принизливим чином та ще й в присутності клієнта чи інших осіб неетично. Непрофесіоналізм юри-

ста рано чи пізно вплине на його ділову репутацію і без неетичних зауважень учасника юридичної 

клініки. Проте вказати на недолік колеги з метою допомогти та навчити в обстановці тет-а-тет не є 

порушенням етичних норм. 

Отож, учасник юридичної клініки зобов’язаний з повагою ставитись до своїх колег, підтри-

мувати доброзичливий клімат у колективі, дбати про культуру своєї поведінки, що загалом сприяти-

ме утвердженню позитивного іміджу не тільки юридичної клініки, а і юридичної професії загалом. 

3. Етика у відносинах з клієнтом (М. Удод) 

Існує низка професій, для котрих етичні засади мають не менше значення, ніж професійні 

якості. До таких, безумовно, можна віднести і юридичну професію. Бо юрист, незалежно від посади 

та місця праці, завжди має справу з долею людини, тому ніякі навички не замінять коректності, чуй-

ності та почуття справедливості. І студенти, що приймають участь у роботі юридичних клінік, не є 

винятком. Навпаки, для них вказані характеристики набувають особливого значення, тому що вони 

                                                           
5
 Детальніше див.: “Юридичні клініки” в Україні: роль, завдання та організаційно-правові засади: Посібник/ За ред. М.В. 

Дулеби – К.: “МП Леся”, 2004.- С. 74-79.  
6
 Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. - К.: Ви-

давець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. - Кн. 1. – С. 173. 
7
 Савчин М.В., Менджул М.В., Навроцький В.В. Основи юридичної клінічної практики: Навч.-метод. посіб. – Ужгород: 

Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. – С. 18. 
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працюють з малозабезпеченими верствами населення, в тому числі з людьми похилого віку та ін-

валідами, які через свій стан є найбільш  незахищеними та уразливими. І це відчуття лише 

зміцнюється, коли навіть у юридичній клініці вони стикаються із упередженим ставленням та неро-

зумінням. Саме тому студенти-клініцисти, окрім навичок інтерв’ювання, роботи з документами та 

нормативними актами, повинні освоювати і засади чемного та уважного відношення до клієнтів. 

Головне правило при роботі у юридичних клініках – це справжнє бажання допомогти лю-

дині, а не лише отримати певну базу практичних знань. Оскільки клієнт, який відчує нещирість, не 

зможе у повній мірі довіритись, поділитися своєю проблемою. Зрозуміло, що представники малоза-

безпечених верств населення є досить специфічною та не найбільш легкою у спілкуванні категорією, 

але це повинно не стати причиною для роздратування, а лише підштовхнути студентів до самовдос-

коналення і, інколи, можливо, до переосмислення своїх поглядів та цінностей. 

Не слід забувати, що імідж юриста починається, передусім, із зовнішнього вигляду. Тому, 

як би студент не вдягався під час навчання, але якщо в нього заплановано зустріч з клієнтом, слід 

зробити акценти на охайності та строгості. А екстравагантність та неординарність краще залишити 

для іншої аудиторії. У кращому разі цього ніхто не оцінить, у гіршому – оцінить та не сприйматиме 

вас серйозно. Джинси з низькою талією, глибокі декольте, спідниці у вигляді паску викликають не 

дуже гарні враження у вищому навчальному закладі, але у день консультування вони зовсім непри-

пустимі. Виходячи з цього, слід задовольнитися костюмом. Замість жакету можна вдягти светр чи 

блузу, що у комплексі з охайною зачіскою створить одночасно впевнений та стриманий вигляд. 

Не менш значну роль відіграє і культура мови майбутнього юриста. Вона повинна бути 

логічною, грамотною, а для студентів-клініцистів, ще й досить простою. Не треба включати у про-

мову безліч термінів, які ви щойно дізналися на занятті. Інколи студенти таким чином намагаються 

додати собі авторитетності, особливо коли не досить впевнені у своїх силах. Але у більшості випад-

ків клієнти їх не розуміють. Тому мова повинна бути зрозумілою, чіткою, без слів-паразитів. Якщо 

ви не зовсім впевнені, що вас зрозуміли правильно, краще повторити питання іншими словами, яко-

мога більше спростивши його. Також необхідно враховувати, що інколи люди кажуть не зовсім те, 

що мають на увазі, частіше за все це відбувається через неправильне розуміння юридичних фактів, 

подій, положень документів. Але завдання студентів-клініцистів якраз і полягає у тому, щоб виділи-

ти з розповіді основне, задати уточнюючі питання, розібратися у деталях, що є найбільш складним, 

але головним.  

У зв’язку з цим, необхідно вчитися не лише говорити, а й слухати. Часто людям, що звер-

таються за допомогою до юридичних клінік, у повсякденному житті нема з ким поговорити. І вони 

можуть надавати безліч інформації, окрім дійсно потрібної та важливої. У такому випадку слід бути 

терплячим та коректним, намагатися почути основне, коригувати бесіду й спрямовувати її у необ-

хідний напрямок. Ні в якому разі студент не повинен переривати клієнта висловами, що це його не 

обходить, не є його проблемою. Навіть якщо є необхідність спинити людину, треба робити це м’яко 

та тактовно. 

Повага до людини, що звернулася по допомогу, є однією з головних засад консультування. 

У стосунках з кожним клієнтом слід бути уважним та доброзичливим, ні у якому разі не показувати 

роздратування. Неприпустимі щонайменші образливі висловлювання чи зауваження. Навіть якщо 

студент вже втретє пояснює суть справи, а людина все одно не може збагнути, чого від неї хочуть, 

не можна  вголос робити висновки, що все марно і клієнт нічого не розуміє. Інколи трапляється, що 

студенти-клініцисти обговорюють справи у коридорі, де чекають своєї черги клієнти, і при цьому 

дозволяють собі робити коментарі щодо зовнішнього вигляду або розумових здібностей людей, яких 

вони представляють. Це є абсолютно неприпустимим ні у приватній розмові, ні, тим більше, у при-

сутності когось третього.   

Студенти,  що приймають участь у роботі юридичних клінік,  повинні   чемно звертатися до 

клієнтів, не допускати фамільярності, але й тримати певну відстань. Саме знайти золоту середину у 

стосунках, так звану „партнерську дистанцію”, і є найважчим. Це означає, що студентові слід запев-

нити людину у наявності в нього бажання вислухати все, що стосується справи, розібратися у всіх 

фактах, допомогти. Але водночас дати зрозуміти, що до його обов’язків не відносяться багатогодин-

ні розмови про дітей, онуків, домашніх тварин, життя клієнта взагалі тощо. Безумовно, юрист у 

певній мірі повинен бути психологом, щоб збагнути мотив, мету діяння, особливості поводження 

людини. Але не треба сприймати це занадто буквально, бо тоді процес інтерв’ювання може перетво-
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ритися  на безцільну бесіду, у котрій студент дізнається про клієнта все, окрім даних, які дійсно сто-

суються справи.  

Ще одне правило, на якому базується діяльність студента-клініциста, - це пунктуальність. З 

нього немає і не може бути винятків. І якщо ви призначили клієнтові зустріч о чотирнадцятій годині, 

він не повинен чекати під дверима, доки ви займаєтесь „більш важливими” справами. Слід правиль-

но розраховувати час, не призначати зустріч одночасно двом клієнтам, навіть якщо є вірогідність, 

що один з них не зможе прийти. Необхідно визначитися, скільки хвилин або навіть годин потрібно 

для проведення інтерв’ю, складання документа, пояснення його людині, надання консультації,  

ознайомлення особи з ходом та результатами справи.  Краще залишити для розмови більше часу і 

потім просто відпочити, ніж отримати репутацію не пунктуальної та безвідповідальної людини. 

Відповідальність також виявляється і у своєчасному та сумлінному виконанні своїх зобов’язань. 

Наприклад, трапляється, що у клієнта слухання через кілька годин, він приходить за документами, а 

вони ще не готові через забутливість або велике навантаження студента. Але все це не є причинами. 

Робота повинна виконуватися у строк, на достатньому рівні та без грубих помилок. Таким чином ви-

являється взаємозв’язок між професійністю та моральністю. До речі, це стосується не лише 

клініцистів, а й юристів, що вже мають вищу освіту та працюють за фахом, котрі, вдосконалюючи 

професійні якості, нерідко забувають про етичні засади. 

До відповідальності також можна віднести підтримання зв’язку з клієнтом протягом веден-

ня справи. Не треба примушувати клієнтів шукати себе, краще своєчасно дзвонити та повідомляти 

про кінцеві або проміжні результати. Інколи координатори та керівники клінік змушені викликати 

деяких студентів, щоб вони розповіли особі про хід справи, чого не повинно бути, бо керівники до-

помагають у аналізі проблеми, складанні юридичних документів, у роботі з законодавством. Але ро-

бота з клієнтом належить до безпосередніх обов’язків студента. 

Також не слід робити поспішних висновків щодо справи, навіть якщо вона й здається 

клініцисту зовсім легкою. Як вже було зазначено вище, саме для запобігання помилок проводяться 

заняття в групах з керівником. По-перше, ви можете щось не так зрозуміти у справі; по-друге, може 

мати місце неправильне тлумачення нормативно-правового акту; і врешті-решт розвиток справи мо-

же піти зовсім не за тим „сценарієм”, який вам здавався найвірогіднішим.  Тому результати кожної 

розмови з клієнтом слід обговорювати колективно. І можливо, у групі очевидним стане зовсім інше 

вирішення справи. До того ж, якщо студенти підуть хибним шляхом, на допомогу завжди зможе 

прийти керівник клініки. 

Виходячи з цього, не треба давати марної надії, запевняючи клієнта, що труднощів з 

вирішенням питання не передбачається. У такому випадку людина підсвідомо чекатиме лише пози-

тивного рішення справи. І у іншому разі її чекає велике розчарування. Щоб цьому завадити, необ-

хідно стримано пояснити, що ви зробите все можливе, але інколи для цього потрібен чималий строк, 

а інколи  результат від ваших дій ніяк не залежить. У суду або іншого правозастосовчого органу чи 

посадової особи може бути зовсім інша думка щодо справи.  І посадова особа також, передусім, є 

людиною, якій властиво помилятися. Це стосується випадків, коли студент відчуває, що клієнт пра-

вий, і дійсно існують правові механізми, котрі дозволять захистити його права й законні інтереси. 

Якщо ж такого механізму немає, відсутня правова норма, на яку можна послатися у позові чи іншо-

му документі, що адресований правозастосовчим органам, або людина у своїх вимогах не права, це 

не привід відмовлятися від ведення справи, але необхідно терпляче пояснити, що у даному випадку 

неможливо гарантувати рішення на користь клієнта. Такі застережні заходи дозволять уникнути об-

винувачень у марних обіцянках. 

Але вказані способи не є гарантією відсутності конфліктів, зважаючи на специфічний кон-

тингент, що звертається по допомогу до юридичних клінік. І якщо конфлікт все ж таки трапився, не 

слід переходити на підвищені інтонації, тим більше – на взаємні докори чи образи. Це є порушенням 

моральних принципів не лише роботи у юридичних клініках, а й юридичної професії взагалі. 

Найкращим виходом у наведеній ситуації буде витримка, спокійна але впевнена мова, достатня ар-

гументація. Лише таким шляхом можна заспокоїти обуреного клієнта. Якщо ж студент вступає у су-

перечку чи сварку, він підриває не тільки свій авторитет, а й авторитет клініки. 

З цього ж приводу неприпустимо відмовлятися від справи лише тому, що вона здається за-

надто важкою або заплутаною чи зайшла у глухий кут. Не є аргументом те, що ви – лише студенти і 

всього не знаєте. Всього не можуть знати і спеціалісти своєї справи. Професіоналізм  полягає не у 

знанні як такому, а у вмінні застосувати знання на практиці, самовдосконалюватися та навчатися. Бо 
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пенсіонери та інші категорії малозабезпеченого населення сприймають студентів-клініцистів, як 

професіоналів, котрі здатні допомогти. Тож необхідно і поводитись відповідно. При цьому провідну 

роль також  відіграє робота в групах та з керівником, під час якої можна вирішити проблемні питан-

ня та протиріччя, що додає впевненості при роботі з клієнтом. 

Інколи трапляється, що по допомогу звертаються сторони, котрі зацікавлені у вирішенні 

однієї справи. В такому випадку порушенням етичних правил буде консультування їх обох, оскільки 

дуже важко залишатися неупередженим, коли ознайомлений з абсолютно протилежними поглядами 

на проблему. Мимоволі виникають певні уподобання, хтось здається приємнішим, і йому хочеться 

допомогти зайвою порадою або інформацією. Такі бажання треба заздалегідь присікати. А щоб вони 

й не виникали, необхідно усунути першопричину, тобто не надавати консультацій різним особам з 

приводу однієї справи, як і адвокат не може одночасно представляти інтереси сторін, що протибор-

ствують. 

Так само, як  адвокат додержується адвокатської таємниці, клініцистам необхідно забезпе-

чити наявність конфіденційності  у стосунках з клієнтом. Інакше про довіру з його боку не може бу-

ти й мови. Особливо це стосується наведеного вище прикладу, коли до клініки звертається людина, 

зацікавлена у справі, яку вже веде студент. Таким  чином, ні в якому разі не можна  повідомляти 

дані, які вам стали відомі у зв’язку з роботою  у юридичній клініці, іншим особам. 

Одним з основних питань є етика участі студентів-клініцистів у судовому слуханні при 

представленні інтересів клієнтів. Якщо консультування частіше за все відбувається віч-на-віч, то все, 

що  говориться у суді, відбивається у свідомості присутніх та формує думку щодо професійності 

студента і його вміння поводитись  під час процесу. Не потребує зайвих пояснень вимога триматись 

чемно, коректно, але, разом з тим, впевнено. Трапляється, що особа, яку представляє студент, у су-

довому засіданні бере ініціативу на себе, задає питання, що не стосуються справи, або починає спе-

речатися зі студентом чи іншими учасниками процесу. Щоб не опинитися у неприємному становищі, 

треба заздалегідь з’ясувати інтереси та уподобання клієнта, продумати аргументи, детально розписа-

ти усі промови.  

І можливо, головне, що необхідно пам’ятати студентам, які приймають участь у роботі 

юридичних клінік, - це безкоштовність надання юридичної допомоги. Буває, клієнти намагаються 

якось віддячити клініцистам грошима або цукерками тощо. Приймаючі таку подяку, студент пору-

шує основний принцип практичної освіти. Бо винагорода за роботу у клініці повинна міститись не в 

цукерках, а у набутті навичок юридичної праці, правових знаннях, що у майбутньому дозволить ста-

ти високопрофесійними спеціалістами і отримувати достойну заробітну платню. 

Отже, як бачимо, професійна етика у діяльності юридичних клінік нерозривно пов’язана з 

загальною моральністю людини, чемністю, відданістю справі, бажанням допомагати іншим. Розгля-

дати їх окремо немає ніякого сенсу. І  реалізація студентами-клініцистами своїх обов’язків з 

найбільшою користю, як для себе, так і для суспільства, можлива лише за умови  ідеального збігу 

основ професійної етики з моральними засадами особи. 

 

4. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС АСОЦІАЦІЙ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 

УКРАЇНИ 
 

Ми, студенти та викладачі юридичної клініки, керуючись загальновизнаними нормами 

моралі, визнаючи своїм обов’язком захист прав і свобод людини і громадянина та необхідність 

удосконалення свого професійного рівня, приймаємо Етичний кодекс юридичної клініки. 

 

                        Розділ 1. Загальні положення 
Стаття 1.  Цей Кодекс покликаний врегулювати етичні засади організаційної діяльності сту-

дентів, викладачів, фахівців-практиків (далі – учасників юридичної клініки) у процесі виконання за-

вдань юридичної клініки. 

Стаття 2. Діяльність юридичної клініки базується на таких принципах: 

1) законності – у своїй діяльності учасники юридичної клініки повинні діяти у повній 

відповідності до чинного законодавства; 

2) гуманізму – діяльність учасників юридичних клінік повинна будуватись на засадах поваги, 

доброзичливості, розуміння до проблем клієнта та взаєморозуміння; 
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3) незалежності – виконуючи доручення клієнта консультанти та інші співробітники юридич-

ної клініки повинні керуватись лише законом, вказівками керівника та кураторів юридичної клініки, 

а також власним уявленням про оптимальний варіант вирішення справи; 

4) конфіденційності – інформація, отримана консультантом від клієнта, а також про клієнта 

(зокрема щодо його особи) або інших осіб у процесі надання консультацій, може бути використана 

лише у навчальних цілях; 

5) пріоритету інтересів клієнта – у своїй діяльності учасники юридичної клініки повинні ви-

ходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами інших осіб; 

6) повного інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки – учасники юридич-

ної клініки при прийняті доручення від клієнта повинні повною мірою та у доступній для розуміння 

клієнтом формі проінформувати його про правила роботи юридичної клініки, клієнт повинен мати 

можливість ознайомитись з такими правилами самостійно; 

7) компетентності та професіоналізму – консультант та інші співробітники юридичної клініки 

зобов’язані надавати правову допомогу компетентно і добросовісно, зі знанням відповідних норм 

права, найбільш повним урахуванням всіх обставин, що стосуються виконання доручення клієнта, та 

можливих наслідків такого виконання. 

8) неприпустимості представництва  клієнтів із суперечливими інтересами – не допускається 

ведення клінікою справ клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або з високим ступенем 

вірогідності можуть стати такими, а також справ у яких опонентом клієнта є вищий навчальний за-

клад чи факультет, при якому функціонує клініка, або громадська організація – засновник юридич-

ної клініки; 

9) безоплатності – за надання правової допомоги учасники юридичної клініки не вправі отри-

мувати матеріальної вигоди; 

10) чесності та порядності – консультант та інші співробітники юридичної клініки повинні у 

своїй діяльності та приватному житті бути чесними і порядними. Не допускається використання об-

ставин справи та (або) інформації отриманої від клієнта в зв’язку із виконанням доручення у власних 

інтересах чи інтересах інших осіб, крім клієнта. 

Розділ 2. Взаємовідносини учасників юридичної клініки з клієнтами 

Стаття 3. Учасники юридичної клініки вправі: 

1) клопотати про виплату коштів, необхідних для покриття фактичних витрат, пов'язаних з 

виконанням доручення (доїзд до місця слухання справи, відправка кореспонденції, тощо); 

 2) всупереч вимог клієнта відмовитись посилатися на фактичні обставини справи і подавати 

докази, стосовно яких у них є обґрунтовані сумніви щодо правдивості; 

3) відмовитись від прийнятого доручення, якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби йо-

го досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними. 

4)  відмовити в наданні правової допомоги, якщо: 

- клієнт спроможний   звернутися за наданням платної правової допомоги; 

-  у клієнта уже є представник; 

- учасники юридичної клініки не спроможні виробити обґрунтовану правову позицію з 

вирішення проблеми   клієнта; 

 – клієнт не виконує взятих зобов’язань згідно з угодою про надання правової допомоги, або 

грубо чи нетактовно поводить себе з учасниками юридичної клініки; 

 –  клієнт перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або має хворобу, що 

ставить під загрозу здоров’я учасників юридичної клініки.  

Стаття 4. Учасники юридичної клініки  зобов'язані: 

1) як у своїй діяльності, так і в особистому житті, забезпечувати високий рівень культури по-

ведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно,  зберігати самоконтроль і витримку, при 

здійсненні своєї  діяльності мати пристойний зовнішній вигляд;  

2) бути чесним і порядним, не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу, викори-

стання тяжких матеріальних чи особистих обставин інших осіб для досягнення своїх цілей;  

3) поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими вони 

спілкуються; 

4) захищати інтереси клієнта сміливо і чесно; 

5) роз’ясняти клієнту, що правова допомога надається силами студентів під керівництвом 

викладачів юридичного факультету та/чи фахівців-практиків.  
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5) надавати правову допомогу  компетентно і добросовісно. Постійно працювати над вдоско-

наленням своїх знань і професійної майстерності, володіти достатньою інформацією про зміни у 

чинному законодавстві; 

6) не допускати у своїй діяльності компромісів, що применшували б їх незалежність, з метою 

догодити клієнту, суду, іншим державним органам, третім особам, якщо такі компроміси розходять-

ся з законними інтересами клієнта, перешкоджають належному наданню йому правової допомоги та 

суперечать вимогам цього Кодексу; 

7) не розголошувати суті звернень громадян, а також прийнятого за результатами розгляду 

звернення рішення, за винятком випадків добровільної згоди клієнта на використання матеріалів 

справи без зазначення  даних про його особу у навчальних цілях; 

 8) не  залишати  без реагування  порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення суду 

та інших учасників процесу до його клієнта, його самого або клініки в цілому, повинен реагувати на 

відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством; 

9) з розумною регулярністю інформувати клієнта про хід виконання доручення і своєчасно 

відповідати на запити клієнта про стан його справи; 

10) при виникненні непорозумінь чи конфліктних ситуацій з клієнтом вернутись до керівника 

з обґрунтованою відмовою від ведення справи.  

11) відмовити  у надані правової допомоги за наявності для того підстав. 

Стаття 5. Учасники ЮК не вправі : 

1) давати клієнту поради, які  сприяють вчиненню ним або іншими особами правопорушень;  

2) будь-яким чином вводити клієнта в оману:  відносно реального стану справ, складності 

справи, часу, який необхідний для вирішення справи, всіх можливих результатів вирішення справи і 

потенційних витрат клієнта, а також інших обставини, незнання  яких може потягти негативні 

наслідки для клієнта; 

3) представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси котрих є взаємно суперечливи-

ми, або з високим ступенем вірогідності можуть стати суперечливими; 

4) прийняти доручення, якщо через обсяг зайнятості вони не зможуть забезпечити розумно 

необхідну сумлінність його виконання, досконалість, ретельність підготовки та  оперативність; 

5) давати клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення, 

прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необґрунтованих надій, а також уявлення, 

що консультант може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх 

обов'язків.  

Розділ 3. Взаємовідносини між учасниками юридичної клініки 

Стаття 6. Взаємовідносини між учасниками юридичної клініки базуються на основі поваги, 

довіри, співпраці та взаємодопомоги. 

Стаття 7. Учасник юридичної клініки (студент) не вправі надавати клієнту консультацію, 

складений ним правовий документ, здійснювати його представництво без попереднього погодження 

з викладачем. 

Стаття 8. Учасник юридичної клініки не повинен обговорювати з іншими учасниками обста-

вини, що стосуються особистого життя клієнтів, їх матеріального стану, походження, національної 

належності та інших обставин,  які не мають відношення до суті доручення.  

Стаття 9. Учасник юридичної клініки (студент)  не може вдаватись до  критики рівня знань і 

кваліфікацій іншого учасника юридичної клініки. 

Дотримання учасниками юридичної клініки вимог цього Кодексу повинно сприяти гідному, 

компетентному, ефективному виконанню ними своїх обов’язків,  підвищенню престижу юридичної 

клініки та їх професіоналізму. 

 

5. ЗАГАЛЬНА КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 
1. Корпоративна культура: визначення, сутність і необхідність 

В успішно працюючих підприємствах існує власна культура, що допомагає їм у досягненні 

позитивних результатів. У кожній великій корпорації існує цілий набір правил, норм, принципів гри, 

згідно з якими окремі групи визначають свою поведінку. При цьому носіями культур цих груп є 

окремі особистості, що виражають подібні інтереси. 
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Корпоративна культура визначає принципи та правила внутрішнього життя підприємництва. 

Культура корпорації може розглядатися як представлення основних цінностей в організаційній 

структурі, системі управління, кадровій політиці, впливаючи на них. 

Корпоративна культура – це сукупність найважливіших положень діяльності підприємства, 

обумовлених місією та стратегією розвитку, що знаходять своє відображення в соціальних нормах і 

цінностях, які поділяє більшість працівників. 

Така культура дозволяє відрізнити одну корпорацію від іншої, генерує прихильність цілям корпо-

рації, створює атмосферу ідентифікованості для членів корпорації, зміцнює соціальну стабільність, є 

контролюючим механізмом, що направляє і формує відносини та поведінку працівників. 

Корпоративна культура є специфічною формою існування взаємозалежної системи, що включає в 

себе: 

1) ієрархію цінностей, що домінує серед співробітників підприємства; 

2) сукупність способів їх реалізації, що переважають в корпорації на певному етапі розвитку. 

Виходячи з вище наведеного, корпоративна культура, з одного боку, система особистих і колектив-

них цінностей, що приймаються та поділяються всіма членами корпорації. З іншого боку, під корпо-

ративною культурою розуміють набір прийомів і правил вирішення проблеми зовнішньої адаптації 

та внутрішньої інтеграції працівників, правил, що виправдали себе в минулому та підтвердили свою 

актуальність сьогодні. 

Складовими корпоративної культури є: 

- прийнята система лідерства; 

- стилі дозволу конфліктів; 

- діюча система комунікації; 

- місце інваліда в корпорації; 

- прийнята символіка і гасла, герби, ритуали. 

На корпоративну культуру в цілому впливають звички та вподобання окремих співробітників 

корпорації, їх потреби й інтереси, політичні погляди, професійні інтереси, моральні цінності, темпе-

рамент. 

Корпоративна культура відіграє винятково важливу роль. Багато компаній розповсюджують культу-

ру, забезпечуючи тісні контакти між штаб-квартирою і філіями, між керівниками філій різних країн. 

Переміщення працівників з однієї країни в іншу розширює уявлення цих людей і підвищує їх від-

даність системі цінностей та цілям корпорації. Люди, що пройшли підготовку в штаб-квартирі ком-

панії, як правило, думають і діють, як її співробітники. 

Отже, корпоративною культурою є система формальних і неформальних правил і норм діяль-

ності, звичаїв і традицій, індивідуальних і групових інтересів, особливостей поведінки персоналу 

даної організаційної структури, стилю керівництва, показників задоволеності працівників умовами 

праці, рівня взаємного співробітництва та сумісності працівників між собою і з організацією, пер-

спектив розвитку. 

Культуру організації можна розглядати як похідну двох складових припущень тих, хто її 

створив, досвіду, привнесеного їх послідовниками. 

Її підтримка на необхідному рівні безпосередньо залежить від підбору працівників, дій вищих 

керівників і методів соціалізації. 

Таблиця. Організаційна культура підприємства. 

Організаційна культура підприємства 

Організаційна культура керування  
Додаткові елементи організаційної 

культури підприємства 

Філософія бізнесу  
Уявлення і пропозиції працівників 

підприємства 

Символіка підприємства  Ціннісні орієнтації працівників 

Моральні норми керування і поведінки  Вірування працівників 
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Економічні норми, правила и положення  Очікування працівників 

Організаційні норми  
Відношення або розташування 

працівників 

Технічні норми  Соціальні норми 

Естетичні норми і вимоги  
Міфологія (міфи, легенди, історії, анек-

доти) 

Організаційна структура керування  
Обряди, ритуали, церемонії, звичаї, тра-

диції 

Будівля і дизайн  Герої колективу, підприємства 

Технологія і обладнання   

Культура працівників апарату керування   

Культура організації процесу керування   

Культура умов роботи   

Культура документації   

Комунікаційна система   

Процедури прийняття рішень   

Методи і способи керування   

Кадрова і соціальна політика   

Трудова етика и мотивація   

Умови удосконалення працівників   

Фірмовий одяг і нагороди   

2. Формування корпоративної культури 

Джерелами формування корпоративної культури виступають: 

- система особистих цінностей та індивідуально-своєрідних способів їх реалізації; 

- способи, форми та структура організації діяльності, що втілюють деякі цінності, в тому 

числі й особисті цінності керівників підприємств; 

- уявлення про оптимальну та припустиму модель поведінки співробітника в колективі, що 

відображає систему внутрішньогрупових цінностей, що склалися. 

Організаційна культура може мати особливості залежно від роду діяльності, форми власності, 

положення на ринку чи в суспільстві. Особливості організаційної культури знаходять втілення у 

символіці, що залежить від пріоритету в організаційній культурі влади, ролі чи вчинків особистості. 

Механізм формування корпоративної культури полягає у взаємодії її джерел, які вони визна-

чають, домінуючи в колективі, значення та ієрархію цінностей. Ієрархічна система виділених у такий 

спосіб цінностей породжує найбільш адекватну сукупність способів їх реалізації, що втілюються у 

способах діяльності та формують внутрішньогрупові норми та моделі поведінки. 

Формування корпоративної культури може відбуватися чотирма шляхами: 

1. довгостроковою практичною діяльністю; 

2. діяльністю керівника чи власника (власна культура); 

3. штучним формуванням організаційної культури фахівцями консультаційних ор-

ганізацій; 



 69 

4. природним відбором найкращих норм, правил і стандартів, запропонованих керівни-

ком і колективом. 

До складових елементів корпоративної культури відносять і якості особистості, такі як бажа-

ння конкурувати, уміння переконувати; прагнення відігравати роль неформального лідера; тер-

пимість до рутинної адміністративної роботи. 

Вирішальною при формуванні спільної культури є здатність сформувати спільне бачення для 

працівників компанії. Керівна верхівка повинна визначити місію фірми і те, як вона має виражатися 

в організаційних нормах і цінностях. Далі ці визначення поширюються корпорацією. 

Ще одним важливим інструментом формування спільної культури є лідерство. Людські сто-

сунки також мають важливе значення. Існує потреба відбирати працівників, які були б «членами ко-

манди». Крім того, необхідно розробити політику винагород і стимулів, щоб заохочувати їх 

працювати на користь підприємства. 

Формування корпоративної культури передбачає тривалий і складний процес, основними етапами 

якого є: 

- визначення місії корпорації; 

- визначення основних базових цінностей; 

- формування правил поведінки працівників корпорації, виходячи з базових цінностей; 

- описання традицій та символіки, що відображають усе вище перераховане. 

Усі ці кроки та їх результати доцільно описати в корпоративному керівництві. Цей документ особ-

ливо необхідний у ситуаціях прийому на роботу й адаптації нових співробітників. Він дає мож-

ливість зрозуміти, наскільки потенційний співробітник поділяє цінності корпорації. 

Однак формування корпоративної культури – процес складний, що потребує використання 

цілого ряду методик. 

Механізм формування корпоративної культури може бути проілюстрований за допомогою концепції 

чотирьох середовищ. 

На глобальному рівні головний вплив на формування та розвиток культури фірми здійснює 

мегасередовище міжнародного бізнесу. Макросередовище відповідає національному рівню. 

Відповідно корпоративний рівень багато в чому визначає мікро середовище зі своєю культурною 

специфікою (корпоративний рівень). І, нарешті, на персональному рівні працівника культура знач-

ною мірою визначається метасередовищем (особистісними культурними контактами людини). 

Інструменти формування та розвитку культури міжнародних корпорацій включають, як зви-

чайні, для великих компаній, форми та засоби (обряди, церемонії, ритуали, міфи, легенди, розповіді), 

так і специфічні елементи, характерні для міжнародного бізнесу: 

- універсальна знаково-символічна система, що включає знаки, систему ідентифікації кор-

порації; 

- система комунікацій («офіційна» мова корпорації, різноманітні мови, система неформаль-

ного спілкування); 

- постійна ротація керівників і спільне навчання працівників. 

Формування культури неможливо проводити без усвідомлення принципів її функціонування. 

Корпоративна культура формується незалежно від нашої участі. Це відбувається приблизно 

так само, як і виховання дитини: якщо батьки говорять, що красти – не добре, а самі порушують ска-

зане, діти будуть повторювати їх дії, а не слова. Формування корпоративної культури йде від фор-

мальних лідерів (керівництва компанії) чи, як буває рідше – неформальних. Тому, найважливіше що 

повинен зробити керівник, що бажає сформувати корпоративну культуру, - це сформулювати для се-

бе основні цінності організації. В одних іноземних компаніях вони чітко сформульовані, в інших – 

усі їх усвідомлюють, хоча вони не записані. 
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3. Види корпоративної культури 

Характер корпоративної культури виявляється через систему відносин: ставлення працівників до 

своєї професійно-трудової діяльності; їх ставлення до підприємства як до об’єктивної умови 

здійснення трудової діяльності та реалізації свого ставлення до діяльності та до підприємства. Спе-

цифіка корпоративної культури, як форми існування, полягає в тому, що, відображаючи реальну си-

туацію, вона особливо акцентує увагу на тенденціях її зміни. 

Механізм впливу корпоративної культури на діяльність підприємства полягає у тому, що працівники 

прогнозують розвиток ситуації, щодо якої вони оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки. Ре-

алізуючи їх у діяльності, вони підсилюють ті чи інші тенденції та створюють у такий спосіб адекват-

ні їм ситуації. Зміст корпоративної культури визначається ступенем особистої значимості про-

фесійно-трудової діяльності для більшості співробітників. 

Характер корпоративної культури описується системою ознак, визначених за декількома критеріями: 

- позитивна корпоративна культура фіксує цінність професійно-трудової діяльності як спо-

собу реалізації цінності, її саморозвитку, а також  цінність підприємства як умови реалізації такого 

робу способу; 

- негативна – відображає ситуацію, коли становище на конкретному підприємстві в цілому 

є позитивним, однак, для окремого співробітника з точки зору його саморозвитку та самореалізації – 

невигідним. 

 Позитивна культура характеризується: 

- сприйняттям співробітником себе, як особи, чия професійно-трудова діяльність впливає 

на результативність діяльності підприємства та визначає стратегію його розвитку; 

- усвідомленим прийняттям особистої відповідальності за продукт спільної діяльності 

підприємства. Це породжує сумлінне ставлення до своїх виробничих обов’язків як норму поведінки 

працівника, регульовану суспільною думкою; 

- орієнтацією співробітника на пошук , розробку, вибір і втілення найбільш оптимальних 

способів здійснення діяльності. Це формує у працівників відчуття відповідальності за якість продук-

ту власної діяльності та породжує зацікавленість в її підвищенні; 

- позитивною оцінкою впливу професійно-трудової діяльності на особистий розвиток; 
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o тим, що успішність співробітника стає підставою і для самоповаги, і для поваги з 

боку колег. Підвищується ефективність ділової взаємодії, що є об’єктивною умо-

вою встановлення доброзичливих міжособистісних відносин у колективі. 

На підприємствах можна виділити домінуючі культури і субкультури. Домінуюча культура виражає 

основні (центральні) цінності, що приймаються більшістю членів підприємства. 

Субкультури одержують розвиток на великих підприємствах і відображають загальні пробле-

ми, ситуації, з якими зіштовхуються працівники, чи досвід їх вирішення. 

Коли одне виробниче відділення конгломерату має унікальну культуру, що відрізняється від 

інших відділень, то існує вертикальна субкультура. Коли окремий відділ фахівців має набір загаль-

ноприйнятих понять, то формується горизонтальна субкультура. Будь-яка група в організації може 

створити субкультуру, яка визначається структурною схемою. Вона включатиме основні цінності 

домінуючої культури плюс додаткові цінності, властиві тільки членам цього відділу. 

Особливості субкультури кожної структурної одиниці підприємства впливають одна на одну 

та формують загальну культуру підприємства. 

Відкриті культури відносяться до сильних структур, що самі по собі відкриті як зсередини, так і 

ззовні. 

Відсутність відкритості зсередини означає, що в одній групі існує негласна норма, що при 

проведенні зборів завжди необхідно зберігати єдність, а розбіжності в думках повинні виноситись за 

рамки зборів. Усі швидко приймають спільне рішення, і група, очевидно, має сильну культуру. Од-

нак, насправді, відсутня будь-яка готовність до конфліктів, обговорення протилежних точок зору 

тощо. При цьому з'являється помилкова впевненість колективу в правоті дій підприємства. Це може 

бути виправлене на основі наступного: 

- проведення регулярних опитувань думок співробітників щодо внутрішнього клімату на 

підприємстві; 

- стилю управління, умов праці; 

- вступ у відкритий діалог один з одним, як у формальній так і в неформальній обстановці; 

- за допомогою проведення семінарів та інших подібних заходів.  

Усі ці контакти, спрямовані на обмін думок щодо співробітництва, сприяють удосконаленню 

культури та діяльності підприємства. 

Однак, і підприємства з сильною та самоусвідомленою культурою піддані небезпеці, що з ча-

сом у них розвинеться визначене самовдоволення та «глухота» щодо критики ззовні. Це відчувають і 

клієнти, в результаті чого вона стає незакритою відносно зовнішнього середовища, тому що не буде 

реагувати на зміни, що у ній відбуваються. 

«Живі» культури, у яких пропонуються інновації в діяльності підприємств, що стосуються їх 

філософії, цінностей, правил поведінки тощо, сприймаються співробітниками та керівниками і ре-

алізуються, сприяючи розвитку підприємства. У тих випадках, коли уявлення про цінності та пере-

конання, не ввійшли до життя і є лише простим визнанням на словах, має місце наявність неживих 

елементів і неживої культури в цілому. 

Необхідно розрізняти сильну та слабку культуру. Молоді підприємства чи підприємства, що 

характеризуються постійною ротацією думок (понять) серед своїх членів, мають слабку культуру. 

Члени таких підприємств не мають достатньо спільного досвіду для формування загальноприйнятих 

цінностей. Однак не всі зрілі підприємства зі стабільним кадровим складом характеризуються силь-

ною культурою: головні цінності підприємства повинні постійно підтримуватися. 

Сильна культура чітко визначає поведінку працівників. Передбачуваність, упорядкованість і 

послідовність діяльності у підприємства формується за допомогою високої формалізації. Сильна 

культура досягає того ж результату без ведення якої-небудь документації і розподілів. Більше того, 

сильна культура може бути більш ефективною, ніж будь-який формальний структурний контроль. 

Чим сильніша культура підприємства, тим менше управлінському персоналу потрібно приділяти 

уваги розвитку формальних правил і положень для керування поведінкою працівника. Це закладене 

у підсвідомості працівника, що приймає культуру підприємства. 

4. Зміна корпоративної культури 

Культура підприємства може виявитися прийнятною на певний період часу й за певних умов. 

Зміна умов конкуренції, державного регулювання, стрімкі економічні зміни та нові технології вима-

гають змін корпоративної культури підприємства, що гальмує підвищення її ефективності. Для ство-

рення нової культури підприємства потрібно багато часу, оскільки стара корпоративна культура 
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укорінюється у свідомості людей, що зберігають прихильність до неї. Ця робота містить у собі фор-

мування нової місії, цілей підприємства та її ідеології, моделі ефективного управління, використання 

досвіду попередньої діяльності, традицій і процедур, що укоренилися, оцінку ефективності 

підприємства, його формальної структури, проектування приміщень і будинків тощо. 

На можливість зміни культури впливають наступні фактори: 

- організаційна криза – ставить під сумнів практику та відкриває можливості для прийняття 

нових цінностей. Прикладами кризи можуть бути погіршення фінансового стану підприємства, його 

поглинання будь-яким іншим підприємством, втрата головних клієнтів, різке входження конкурентів 

на ринок підприємства; 

- зміна керівництва. Оскільки вище керівництво є головним фактором у формуванні куль-

тури підприємства, заміна її головних керівників сприяє введенню нових цінностей. Але нове керів-

ництво не є гарантією того, що працівники приймуть нові цінності. Нов. Лідери повинні мати чітке 

альтернативне бачення того, яким має бути підприємство та його авторитет; 

- етап розвитку підприємства. Змінити культуру підприємства легше в перехідні періоди від 

його створення до росту та від зрілості до ліквідації або банкрутства. Коли організація вступає в 

стадію зростання, основні зміни організаційної культури будуть необхідні. Культура підприємства 

ще не усталена, і працівники приймуть її зміни, якщо: 

o попередній успіх підприємства не відповідає сучасним умовам; 

o працівники незадоволені загальним станом справ у підприємстві; 

o репутація засновника підприємства під сумнівом. 

Інша можливість зміни культури з'являється, коли підприємство переходить на стадію спаду. На цій 

стадії зазвичай необхідне скорочення персоналу, зниження витрат і вжиття інших заходів, що свід-

чать про кризову ситуацію підприємства; 

- вік підприємства – чим меншим буде вік підприємства, тим менш сталими будуть його 

цінності. Зміна культури більш ймовірна на молодому підприємстві; 

- розмір підприємства. Змінити культуру легше в невеликому підприємства, тому що у 

ньому спілкування керівників із працівниками більш тісне, що збільшує можливості поширення но-

вих цінностей; 

- рівень культури. Чим ширше поширена культура у підприємстві і вище згуртованість ко-

лективу, що розділяє загальні цінності, тим складніше змінити культуру. Слабка культура більш під-

дається змінам, ніж сильна; 

 

5. Способи передачі культури 

Крім очевидної орієнтації і програм навчання, культура може передаватися працівникам та-

кими способами, як інформація, традиції, символи та мова. 

Інформація містить опис подій, пов’язаних з утворенням підприємства, ключових рішень, що 

визначають стратегію підприємства в майбутньому, вищої ланки керування. Вона дозволяє порівня-

ти минуле з сьогоденням, забезпечує пояснення поточної практичної діяльності підприємства. 

Традиції – їх дотримання є засобом передачі культури, тому що з ними пов’язані головні цін-

ності підприємства. 

Символи. Дизайн і планування території і будинків, меблів, стиль керівництва, одяг є матеріальними 

символами, що передаються працівникам. Важливий ступінь рівноправності у підприємстві, що за-

безпечується вищим менеджментом, види та типи поведінки (ризикованість, консерватизм, автори-

тарність, участь, індивідуалізм, соціальність), що вважаються прийнятними. 

Мова. Багато підприємств і їх підрозділи використовують мову як спосіб ідентифікації членів 

підприємства з її культурою чи субкультурою. Вивчаючи її, члени підприємства підтверджують своє 

прийняття цієї культури і таким шляхом допомагають її зберігати. Прийнята у підприємстві 

термінологія діє як загальний знаменник, що поєднує членів підприємства на основі визнаної куль-

тури чи субкультури. 

6. Корпоративная культура в практике бизнеса: символы и образы 

Внутренняя обстановка, в которой приходится работать менеджерам, включает в себя корпо-

ративную культуру, технологию производства, организационную структуру, помещения и оборудо-

вание. Для успешной конкуренции среди всех этих факторов чрезвычайно важным является пра-

вильное понимание фактора корпоративной культуры компании. Корпоративная культура компа-

нии должна соответствовать внешней обстановке и стратегии этой компании. При наличии этого со-
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ответствия создаются такие условия, при которых сотрудники компании трудятся с полной самоот-

дачей и высокой производительностью, что делает компанию высоко конкурентоспособной. 

Культура — это набор ключевых ценностей, ожиданий и норм, который принимается и раз-

деляется членами организации. Культура представляет собой свод неписаных, неформальных пра-

вил, объединяющих сотрудников компании. Культура корпорации представляет собой как бы два 

организационных уровня. На верхнем уровне представлены такие видимые факторы, как одежда, 

символы, организационные церемонии, рабочая обстановка. Верхний уровень представляет элемен-

ты культуры, имеющие внешнее видимое представление. На более глубоком уровне располагаются 

ценности и нормы, определяющие и регламентирующие поведение сотрудников в компании. Ценно-

сти второго уровня тесно связаны с визуальными образцами (слоганами, церемониями, стилем дело-

вой одежды и др.), они как бы вытекают из них и обозначают их внутреннюю философию. Эти цен-

ности поддерживаются и вырабатываются сотрудниками организации, каждый работник компании 

должен разделять их или хотя бы показывать свою лояльность по отношению к принятым корпора-

тивным ценностям. 

 
Кейс "Корпоративная культура WAL-MART" 

Гигантская по масштабам компания розничной торговли Wal-Mart является одним из примеров то-

го, как элементы культуры способствуют развитию преимущества в конкурентной борьбе. 

Wal-Mart — одна из организаций, обладающих сильной внутренней корпоративной культу-

рой. Здесь человеческие ценности отражают жизненный путь, личность и принципы основателя этой 

культуры Сэма Уолтона (Sam Walton). В компании корпоративную культуру в шутку назвают "Путь 

Сэма". Для мотивации Сэм Уолтон и другие руководители компании использовали тактику шутки: 

шутки через громкоговорители, веселые песни и мелодии, скандирование "W-A-L-M-A-R-T". Эти 

шутки, соединенные с философией Уолтона, гласящей "Долой правила!" — и формировали уни-

кальную культуру этой невероятной компании. Главной ценностью этой корпоративной культуры 

является сам человек, и все внимание должно уделяться именно ему. Раз в неделю биржевые агенты 

компании должны были вместе со своими клиентами участвовать в биржевых торгах, например. Ге-

неральный директор компании Дэвид Гласс (David Glass) продолжает политику каждодневных экс-

периментов и перемен. Поощрение личности, постоянное совершенствование, участие в распределе-

нии прибыли способствуют созданию в этой компании, напоминающей маленький город, культуры 

"осознания причастности". И эта культура с готовностью перенимается постоянными клиентами 

компании Wal-Mart. 

Некоторые компании фиксируют основополагающие ценности в письменном виде для того, 

чтобы затем передавать их следующим поколениям сотрудников. Корпорация Hewlett-Packard раз-

работала свою культурную концепцию, которую назвала "Путь Hewlett-Packard". В компании 3М 

существуют две фундаментальных ценности: правило 25% (четверть объема продаж должно прихо-

диться на продукцию, выпущенную в период последних пяти лет); правило 15% (позволяет сотруд-
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никам тратить 15% рабочего времени в неделю на то занятие, которое предпочитает этот сотрудник, 

при условии, что оно должно относиться к выпуску продукции). 

Основополагающие ценности компаний Wal-Mart, Hewlett-Packard, 3М воспринимаются через 

видимое воплощение в виде символов, рассказов, героев, девизов и церемоний. Культура любой 

компании может быть объяснена с помощью этих факторов. 

Символы 
Символ — это объект, действие или событие, имеющее значение для других. Относящиеся к корпо-

ративной культуре символы несут в себе значение наиболее важных ценностей данной организации. 

Например, Джон Томас (John Thomas), генеральный директор компании в Андовере, штата Массачу-

сетс, захотел увековечить такой критерий ценности, как право на риск и ошибку. Он припомнил в 

своей практике случай, когда какая-то ошибка менеджера обошлась компании в 450 долларов. На 

соответствующем значке была сделана гравировка, напоминающая об этом событии, и этот значок 

получил название "За упущенную выгоду".   Подобная награда вручается ежегодно и символизи-

рует право на ошибку, но не право совершать одну и ту же ошибку дважды. В качестве подтвержде-

ния своей приверженности к политике открытых дверей Билл Арнольд (Bill Arnold), президент 

Nashvilles Centennial Medical Center, снял с петель дверь своего кабинета и подвесил ее в холле для 

того, чтобы все работники видели, что в компании действительно реализуется принцип открытости. 

Компания Sequint Computer Systems Inc. разработала и внедрила символ красных пуговиц. Эти пу-

говицы должны были носить те работники, которые не соблюдали график выполнения поставленных 

задач по выпуску компьютеров, но в то же самое время их работа имела существенное значение для 

существования компании. Красные пуговицы символизировали серьезность ситуации, и считалось, 

что все работники этой компании станут оказывать помощь тем людям, кто носит эти красные пуго-

вицы. 

Легенда 
Легенда — это рассказ о компании, основанный на реальных событиях, который часто повторяется и 

рассказывается самими сотрудниками компании и служит для формирования имиджа компании. Ле-

генды позволяют создать внутренний эксклюзивный имидж компании, определить ее лицо, воссо-

здать историю возникновения и развития компании. Легенды — это своеобразные PR-ходы, помо-

гающие формированию правильного имиджа компании. Эти легенды рассказываются новым работ-

никам, и это позволяет поддерживать жизнь основных ценностей организации. В компании 

Nordstrom Inc. руководство способствует распространению легенды о том, что как-то один покупа-

тель умудрился получить компенсацию за некачественную автомобильную покрышку, при том, что 

эта компания вовсе не выпускает автомобильные покрышки. Эта легенда лишний раз подтверждает 

политику компании, направленную на то, что претензии клиентов выполняются без вопросов и в 

компании неукоснительно соблюдается правило: "Клиент — всегда прав". Или, например, легенда, 

передаваемая в компании Dayton Hudson, рассказывающая о том, как Кен Мэк (Ken Macke), будучи 

генеральным директором, подарил одной женщине стиральную машину из-за того, что она всего 

лишь хотела заменить вышедший из строя приводной ремень. В компании полагают, что эта легенда 

помогает правильному отношению рядовых работников к жалобам и требованиям клиентов. В каче-

стве примера о смысле легенд интересна легенда, активно используемая основателями компании 

Hewlett-Packard Дэвидом Пакардом и Биллом Хьюлеттом. Говорят, что как-то раз в субботу Билл 

Хьюлетт отправился на завод и обнаружил, что дверь, ведущая на склад лаборатории, была закрыта. 

Он взломал замок и повесил на дверь записку: "Никогда больше не закрывайте эту дверь. Спасибо. 

Билл". Хьюлетту хотелось, чтобы инженеры имели свободный доступ к запасным частям, они даже 

могли брать их домой. Все это просто необходимо для поощрения творчества, и именно это и явля-

лось частью "Пути Hewlett-Packard". Эти легенды очень часто можно услышать в этих компаниях. 

Каждый сотрудник знает эти истории и понимает, о каких ценностях там идет речь. Разумеется, ле-

генды каждой компании очень индивидуальны, они формируют имидж конкретной компании и вос-

производят корпоративные ценности именно этой компании. 

Герои компаний 

Герой — это человек, подающий пример для успешной работы, характера и человеческих ка-

честв, присущих сильной культуре. Герои — примеры для подражания, иногда они реальны (напри-

мер, Дмитрий Кормилицын, Валерий Перелетов, рейтинг топ-менеджеров), иногда они лишь симво-

лы референтной группы, не существующие реально. Профессиональные достижения героев симво-

лизируют то, как нужно поступать, работая в той или иной компании. Компании с прочной корпора-
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тивной культурой всегда используют примеры героев, которые своими действиями и поступками 

подтверждают ценности и нормы принятой корпоративной культуры. 

В корпорации Minnesota Mining and Manufacturing, известной под названием 3М, культивируют 

пример героев, которые разрабатывали (и в конце концов разработали) проекты, изначально похоро-

ненные высшим руководством компании. Один из таких героев — вице-президент компании. Одна-

жды его уволили за то, что он настаивал на внедрении нового продукта даже после того, как его 

начальник сказал ему: "Идиотская идея. Мы не будем ее реализовывать!" Даже после своего уволь-

нения, он не ушел с работы. Вечерами в пустом кабинете он оставался и работал над "бесперспек-

тивным проектом". Причем, естественно, за это он не получал никакой оплаты. В конце концов его 

восстановили на работе, его идея имела большой успех и его назначили на должность вице-

президента. Пример данного героя нашел отражение в корпоративной культуре этой компании: 

"Будь настойчив в том, во что сам веришь!". 

Девизы 
Девиз — это фраза, которая сжато выражает ключевой критерий ценности компании. Многие ком-

пании используют девизы или слоганы. Росс Перо (Ross Perot) из корпорации Electronic Data Systems 

установил, что брать на работу надо только самых лучших людей, которых можно найти на рынке 

труда. Это стало его философией. При этом он отмечал, что таких людей найти очень трудно. Он 

предложил следующий девиз: "Орлы стаями не летают. Их надо вылавливать поодиночке". Похожий 

лозунг ("Мы выбираем орлов и учим их летать в стае") также используется в компании PepsiCo. Он 

отражает философию взращивания менеджеров и относится к тому, как из ярких, умных молодых 

людей надо делать сильных менеджеров. У центрального входа в молочный магазин Stew Leonards 

находится трехтонная гранитная плита, на которой высечены следующие слова: "Правило 1. Поку-

патель всегда прав! Правило 2. Если покупатель не прав, смотри пункт первый". 

Патрик Пандо (Patrick Pando), вице-президент по продажам в странах Центральной и Восточной Ев-

ропы Scala SBS также реализует в своей работе философию командной работы, постулируя ее в де-

визе "Не хотите работать в команде — идите домой". 

Анатолий Карачинский, президент группы компаний IBS считает, что успешный менеджер должен 

следовать девизу: "Сказано — сделано. И тем самым доказано". 

Церемонии 
Церемония — это специальное запланированное мероприятие, проводимое для публики. Менеджеры 

устраивают церемонии для того, чтобы показать яркие примеры ценностных критериев компании. 

Церемонии — это специальные мероприятия, которые подчеркивают ценные достоинства и дости-

жения, объединяют людей, позволяя им участвовать в этом мероприятии. Церемонии также прово-

дятся и для того, чтобы называть и чествовать своих героев. 

Значимость и ценность церемонии можно проиллюстрировать, ссылаясь на пример вручения какого-

либо главного приза. Например, в компании Quaker State Minit-Lube Inc. организовано соревнование 

с последующей церемонией награждения победителей. Это подчеркивает важность быстрого и каче-

ственного обслуживания клиентов. Соревнование заключается в том, что все действия, связанные с 

заменой автомобильного масла в машине, должны быть выполнены в течение 8 минут. Церемония 

награждения представляет большой интерес. Участники соревнования прибывают на шикарном бе-

лом лимузине, проходят по красной ковровой дорожке, встречаемые радостными криками толпы и 

музыкой джазового ансамбля. Эта церемония сообразуется с символом этой компании ("К" — каче-

ство). Приз также может быть доставлен победителю по почте домой или, если это банковский чек, 

положен на счет в банке. Но такой способ награждения не влечет за собой большого мероприятия и 

поэтому не оказывает на работников такого эффекта, как сама церемония. 

Подводя итог, можно отметить, что корпоративная культура представляет собой определенные цен-

ности и нормы, которые разделяются всеми сотрудниками данной организации. Эти ценности нахо-

дят свое воплощение в символах, легендах, героях, девизах и церемониях. В задачу менеджеров, за-

интересованных в позитивном развитии и процветании компании, входит процесс формирования 

всех составляющих корпоративной культуры. 

http://www.3m.com/
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6.  МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
З відкритих джерел: Раздел "Управленческий консалтинг", опубликовано 29 Янв, 2003 от vveretnov 

Многие понимают качественные характеристики корпоративной культуры, как отражение успеха 

компании. При позитивных изменениях, происходящих в организации, так и происходит. А если 

возникающие проблемы с объемом продаж, рентабельностью, с дебиторской задолженностью не 

дают возможности задуматься об улучшении благосостояния работников их настроениях, ожидани-

ях. Тогда задаа существенно осложняется. Среди причин, которые приводят к провалу различные 

проекты, очень часто называется человеческий фактор. Каким образом, топ-менеджмент пытается 

снизить негативное влияние человеческого фактора?  

В развитии организации люди играют ключевую роль. Они являются главной составляющей конку-

рентного преимущества. Можно копировать продукт или услугу добиваясь более низкой себестои-

мости или более высокого качества, можно фокусироваться на определенных рыночных сегментах, 

но невозможно копировать поведение людей. Хотя именно к этому стремятся консультанты по раз-

витию личности в бизнесе используя НЛП-практику. Если сравнивать людей с организацией то по-

лучается, что люди в организации могут представлять собой некий триумвират из коллективного ду-

ха, души и тела. Дух является проявлением коллективной воли нацеленной на достижение опреде-

ленных целей. Душа это имя, это репутация, это то что мы ценим, гордимся и бережем. Последнее 

мы делаем согласно Святого Писания: «… не будет пользы человеку, если он приобретет весь мир, 

но при этом потеряет душу». И тело это дисциплина с одной стороны и творчество или искушение 

нарушить ее с другой. Это следование необходимости подчиняться корпоративным законом и пра-

вилам. Это обязательства и требования предъявляемые коллективом к внешней среде. Самоуважение 

рождается в коллективе, когда удается достигать поставленных целей, следовать шкале приоритетов 

и ценностей . По оценкам западных аналитиков 35% решений по инвестированию базируются на не 

финансовых данных. К таким не финансовым данным, которые влияют на окупаемость вложений 

акционеров относятся: 

- внедрение стратегий;  

- доверие к руководящему составу;  

- качество стратегии;  

- инновации/новые продукты;  

- привлечение талантливых людей;  

- доля рынка. 

В развитии организации важную роль играет не только сохранения коллективного интеллектуально-

го потенциала, но и его приумножение. У многих компаний получается превратить управление кор-

поративными изменениями в стратегическое организационное развитие. Это удается благодаря 

внедрению концепции стратегического менеджмента, которая предусматривает постоянное совер-

шенствование всех членов коллектива, другими словами организация, которая обучается. В такой 

организации люди обычно испытывают психологический комфорт из-за обогащения личных знаний, 

возможности поделиться своими знаниями и опытом, удовлетворения творческой работой и работой 

на конечный результат, возможностью права выбора, поиска индивидуального и оригинального под-

хода к работе. 

По оценкам западных аналитиков у работников сферы знаний, информационных технологий коэф-

фициент использования человеческого потенциала в корпорациях составляет всего 37,5%.Трудно 

представить какой эффект мог бы быть при 80%,100%. Принятие стратегических решений по разви-

тию персонала относится к компетенции высшего руководства. Работа по внедрению этих решений 

корпорации состоит в проведении разъяснительной работы по внедрению изменений, выделению на 

это достаточных ресурсов и времени для стимулирования работников. Высокая корпоративная куль-

тура необходима не только во времена мирного развития фирмы, но особенно полезна при возник-

новении конфликтных ситуаций в трудовой сфере. Именно при ней рождаются конструктивные и 

справедливые решения. При этом культура топ - менеджмента является ключевым фактором успеха.  

Что же такое организационная культура? 

Организационная культура – это набор наиболее важных допущений, которые принимаются члена-

ми организации и получают выражение в декларируемых организациею ценностях, которые задают 

людям ориентиры их поведения и действий. 
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Анализируя структуру корпоративной культуры можно выделить следующие характеристики: 

1. Регулярные формы поведения. Это те, которые поддаются наблюдению при взаимодей-

ствии членов организации для проявления уважения или демонстрации приемлемого поведе-

ния (общий язык, терминология, ритуалы).  

2. Нормы. Существующие стандарты поведения, которые показывают отношение к труду, во 

многих организациях они сводятся к формуле: «Не следует работать сверх много и не следует 

работать сверх мало».  

3. Доминирующие ценности. Ожидается , что это основные ценности, которых придержива-

ются организации, должны разделять ее члены (качество продукции, высокая продуктив-

ность).  

4. Философия. Наработанная организацией политика, которая отображает ее представления о 

том, как ей следует вести себя с внутренними (т.е. сотрудниками) и внешними клиентами 

компании.  

5. Правила. В организации существуют установленные правила поведения. Вновь принятые 

сотрудники должны их усвоить, чтобы стать полноправными членами организации.  

6. Организационный климат. Общее впечатление, которое возникает физической организаци-

ей пространства, стилем общение сотрудников между собой, с клиентами и другими посто-

ронними лицами.  

В заключении нужно отметить, что правильное позиционирование организации невозможно 

без учета фактора лидерства: «сильные менеджеры – сильные культуры». Управление корпоратив-

ной культурой это кропотливая ежедневная работа. Сначала поведение руководителей и других чле-

нов организации определяет и формирует культуру, а затем культура организации определяет пове-

дение ее сотрудников. 
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ТЕМА 3 

Правове регулювання діяльності юридичної клініки 
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1.НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРО ЮРИ-

ДИЧНУ КЛІНІКУ 2006 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

                            Н А К А З      03.08.2006  N 592 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 

                                      юстиції України 

                                      8 серпня 2006 р. 

                                      за  N 956/12830 

                    Про затвердження Типового 

                  положення про юридичну клініку 

                вищого навчального закладу України 

     Відповідно до  Закону  України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),Указу Президента  України  від  18  

жовтня   2001   року   N   992( 992/2001 ) "Про Національну програму правової освіти населен-

ня",реалізуючи      рекомендації      Всеукраїнської       міжвідомчої координаційно-методичної  ради  

з правової освіти населення,  та з метою створення належних умов для набуття громадянами  необ-

хідного обсягу  правових  знань  та  навичок  у  їх застосуванні,  надання безоплатної правової допо-

моги особам,  які потребують  соціального захисту та підтримки,  а також отримання студентами 

старших курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста н а к а з у ю: 

     1. Затвердити Типове положення  про  юридичну  клініку вищого навчального закладу України, 

що додається. 

     2. Ректорам   вищих   навчальних   закладів   III-IV   рівнів кредитації,  що  здійснюють  підготов-

ку  фахівців   за   напрямом "Право", незалежно   від   форм   власності   і   підпорядкування, забезпе-

чити створення  юридичних  клінік  та   їх   функціонування відповідно до цього Положення. 

     3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.): 

     3.1 довести  цей  наказ  до  відома вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,  що 

здійснюють  підготовку  фахівців за напрямом "Право", незалежно від форм власності і підпорядку-

вання і сприяти створенню та підтримці діяльності юридичних клінік; 

     3.2 у двомісячний термін унести пропозиції щодо приведення  у відповідність  з  ним інших нор-

мативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.  

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра освіти і науки України 

М.Ф. Степка. 

 

 Міністр                                            С.М.Ніколаєнко 
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                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                      Наказ Міністерства освіти 

                                      і науки України 

                                      03.08.2006  N 592 

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 

                                      юстиції України 

                                      8 серпня 2006 р. 

                                      за  N 956/12830 

 

                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

                       про юридичну клініку 

                вищого навчального закладу України 

                      1. Загальні положення 

     1.1. Юридична  клініка  є  структурним   підрозділом   вищого навчального  закладу  III  -  IV  

рівнів акредитації,  що здійснює підготовку фахівців за напрямом "Право", і створюється як база для 

практичного  навчання  та проведення навчальної практики студентів старших курсів. 

     1.2. У   своїй   діяльності   юридична   клініка    керується законодавством України,  Статутом  

вищого  навчального  закладу та Положенням про неї, затвердженим керівником навчального закла-

ду.  

     1.3. Юридична клініка не є юридичною особою.  

     1.4. Юридична клініка,  як структурний підрозділ,  може  мати відповідні штампи і бланки з влас-

ним найменуванням.  

     1.5. Юридична клініка для досягнення своїх цілей користується майном вищого навчального за-

кладу.  

                  2. Мета та завдання юридичних 

                     клінік вищих навчальних 

                         закладів України 

     2.1. Метою юридичної клініки є: 

     підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок  студентів юридичних спеціальностей; 

     забезпечення доступу  представників  соціально-вразливих груп суспільства до правової допомо-

ги; 

     формування правової культури громадян; 

     підготовка та навчання студентів у дусі дотримання  й  поваги до   принципів   верховенства  пра-

ва,  справедливості  і  людської гідності; 

     розширення співробітництва  вищих  навчальних  закладів,   що здійснюють підготовку      

фахівців-юристів,      із     судовими, правоохоронними органами,  органами  юстиції,  державної  

влади  і місцевого самоврядування,  з  іншими  установами та організаціями; 

     впровадження в   навчальний   процес   елементів   практичної підготовки студентів-правників у 

сфері юридичних послуг.  

     2.2. Основні завдання юридичної клініки: 

     надання студентам  юридичної   клініки   можливості   набуття навичок практичної діяльності за 

фахом; 

     створення місць  для  проходження  студентами  навчальної  та виробничої практики; 

     надання громадянам   соціально-вразливих   верств   населення суспільства безоплатних юридич-

них консультацій; 

     проведення заходів з правової освіти населення; 

     забезпечення можливості   спілкування   студентів   під   час навчального процесу    з    

фахівцями-практиками     судових     і правоохоронних органів,   інших   державних   органів  та  ор-

ганів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; 

створення ефективного   механізму   обміну   інформацією  міжнаселенням, засобами масової інфор-

мації та юридичною клінікою,  щодозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян. 
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     2.3. Відповідно  до  мети та завдань юридичної клініки вищого навчального закладу,  для її повно-

го та ефективного функціонування керівництво юридичної   клініки   і   вищого  навчального  закла-

ду організовує й забезпечує: 

     проведення спецкурсу  з "Основ юридичної клінічної практики", де   хоплюються засади та 

функції діяльності  юридичних  клінік,  а також акцентується  увага на основних аспектах юридичної 

практики; 

     проведення теоретичних та практичних занять  за  результатами діяльності юридичної клініки; 

     проведення правоосвітніх,   правороз'яснювальних   та   інших навчально-практичних заходів; 

     надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини  та  організацій  з 

усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України; 

     проведення роботи  з документами правового характеру і базами даних; 

     підготовку і  поширення публікацій для населення з актуальних       співпрацю з представниками 

державних і недержавних органів та організацій; 

     проведення науково-практичних     конференцій,     семінарів, тренінгів та  інших  заходів   з   ак-

туальних   правових   питань; 

     проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень  Європейського  

Суду  з  прав  людини,   вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної 

влади і місцевого самоврядування; 

     співробітництво з    іншими    юридичними   клініками   вищих навчальних закладів України та за 

межами держави. 

                      3. Принципи діяльності 

                    юридичних клінік в Україні 

     Юридична клініка діє за принципами: 

     поваги до права, справедливості, людської гідності; 

     спрямованості на захист прав і свобод людини; 

     гуманізму; 

     законності та верховенства права; 

     об'єктивності; 

     безоплатності надання правової допомоги; 

     конфіденційності; 

     компетентності та добросовісності. 

                    4. Організація діяльності 

                        юридичної клініки 

     4.1. Загальне   керівництво   юридичною    клінікою    вищого навчального закладу  III  -  IV  рівня  

акредитації,  що  здійснює підготовку фахівців за напрямом "Право",  здійснює його керівник - рек-

тор (президент), начальник, директор тощо.  

     4.2. Керівник   юридичної  клініки  призначається  на  посадурішенням керівника вищого  нав-

чального  закладу  III  -  IV  рівня акредитації, що  здійснює підготовку фахівців за напрямом "Пра-

во", за поданням керівника факультету, інституту, філії тощо.  

 4.3. Структуру  та   чисельність   співробітників   юридичної 

клініки визначає керівник вищого навчального закладу. 

     4.4. Консультантами  юридичної  клініки  є  студенти  старших курсів, що навчаються  за  напря-

мом  "Право"  та  надають  правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів. Порядок і 

строк їх участі у      роботі      юридичної       клініки,       кількість студентів-консультантів визна-

чається  відповідним  Положенням  про юридичну клініку вищого навчального закладу. 

     4.5. Викладачі-куратори,  завідувачі  секторами,  інші  особи (адміністратор, методисти,   лабо-

ранти   тощо)  надають  необхідну методичну і    теоретичну    підтримку    студентам-

консультантам: вирішують питання  про  прийнятність  справи,  її  направлення  до студента, висту-

пають у ролі куратора за кожним зверненням, а також забезпечують теоретичну   підготовку,  яка  є  

складовою  програми клінічної освіти  студента,  здійснюють  контроль  за   діяльністю студентів на 

відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики. 

     4.6. Вимоги до організації  роботи  юридичних  клінік: 

     вищий навчальний  заклад  створює та забезпечує належні умови для функціонування юридичної 

клініки; 
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     інформація про  роботу  юридичної  клініки  та  Положення про юридичну клініку  вищого  нав-

чального  закладу  оприлюднюються   у місцевих засобах   масової  інформації,  а  також  роз-

міщуються  у приміщенні, у  якому  розташована  юридична  клініка,  у   місцях, зручних для вільно-

го огляду громадян; 

     юридична клініка  повинна  надати  клієнту   інформацію   про прийняття його  звернення  до  

розгляду  чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті; 

     юридична допомога,  як  правило,  надається безпосередньо при розгляді звернення.  З  причин  

неможливості   вирішення   питання відразу під  час  приймання та у разі потреби додаткового вив-

чення порушеного питання    працівниками    юридичної    клініки    може встановлюватись інший   

строк   і   порядок   розгляду   звернення громадянина; 

     клієнту повинна  бути забезпечена можливість подати керівнику юридичної клініки свій відгук 

про  якість  наданої  йому  правової допомоги. 

     4.7. Реєстрація   обліку   приймання   громадян    студентами здійснюється за  допомогою  жур-

нальної  форми  реєстрації  та  при наявності відповідного  технічного   обладнання   -   комп'ютерної 

реєстрації. 

                 5. Права та обов'язки студентів 

     5.1. Приймання студентів до юридичної клініки здійснюється на основі конкурсного   відбору.   

Умови   конкурсу    встановлюються юридичною клінікою     вищого     навчального     закладу. 

     5.2. Студент-консультант  має  право:  одержувати  знання  та практичні навики для застосування 

на  практиці  і  використання  у майбутній професії; 

     одержувати матеріали  юридичних  справ  та   інформацію   про справи, які   веде   юридична  

клініка,  брати  участь  в  їхньому обговоренні; 

     бути присутніми  при розгляді справ,  котрими займаються інші студенти; 

     користуватися бібліотекою та правовими базами даних юридичної клініки; 

     брати участь  в  акціях,  кампаніях,  проектах,  програмах та інших заходах, організованих юри-

дичною клінікою; 

     проходити на  базі  юридичної  клініки навчальну та виробничу практики в межах навчального 

плану; 

     брати участь  у  вирішенні  організаційних  питань діяльності юридичної клініки та надавати  

пропозиції  керівництву  юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи. 

     5. 3.  Студент-консультант  юридичної  клініки  зобов'язаний: 

     відвідувати теоретичні  заняття,  семінари,  тренінги,  брати участь в  інших  заходах,  що прово-

дяться в межах роботи юридичної клініки; 

     постійно поглиблювати  свої  фахові  знання та вдосконалювати професійну майстерність; 

     вести справи   з  дотриманням  етичних  норм  та  збереженням конфіденційності; 

     дотримуватись правил    внутрішнього   розпорядку,   трудової дисципліни; 

     точно, вчасно   і   якісно  виконувати  рішення  та  вказівки керівництва юридичної клініки, прий-

няті у межах його компетенції; 

чергувати в  юридичній  клініці  за  встановленим графіком,  брати участь у консультуванні грома-

дян; 

     згідно з   дорученням   керівництва   юридичної   клініки  та відповідно до вимог чинного законо-

давства брати участь  у  веденні справ клієнтів клініки у відповідних органах та установах; у своїй 

діяльності керуватися принципами  роботи  і  завданнями  юридичної клініки; 

     надавати письмовий  звіт  за  підсумками   циклу   проведеної роботи. 

                   6. Матеріально-технічна база 

                        юридичної клініки 

     6.1. Вищий навчальний  заклад  надає  для  юридичної  клініки приміщення, умови   якого   дозво-

ляють   розташувати   засоби   та матеріальні ресурси,   необхідні   для   організації   навчального 

процесу,   здійснення  приймання  відвідувачів  з  метою  надання правової допомоги. 

     6.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності юридичної клініки надаються 

комп'ютери, які дозволяють працювати з правовими базами  даних,  мережею  Інтернет,  засоби   те-

лефонного зв'язку, меблі, канцелярське приладдя тощо. 

                7. Фінансування юридичної клініки 
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     Фінансування юридичної клініки здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних  закладів,  

грантів  міжнародних  та  українських організацій, благодійних  внесків  громадян і організацій та 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 Директор департаменту 

 вищої освіти                                          Я.Я.Болюбаш 

 

2. АКТИ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 

2.1. СТАНДАРТИ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 2005 
 
 

Асоціація юридичних клінік України з метою: 

 забезпечення єдиного підходу до організації діяльності юридичних клінік в Україні, 

 відмежування юридичних клінік від інших форм об’єднань студентів та молодих юристів, 

які надають юридичну допомогу населенню, 

 формування професійних навиків юриста у студентів вищих юридичних навчальних за-

кладів та факультетів, 

приймає такі Стандарти юридичних клінік. 

Стаття 12. Поняття юридичної клініки 

Юридична клініка – це формування, яке створюється для правозахисної і правопросвітницької 

діяльності та функціонує на базі вищого навчального закладу  (ІІІ – IV рівня акредитації, що 

здійснює підготовку спеціалістів за напрямком «Право»), за ініціативою вищого навчального закла-

ду (чи громадської організації у співпраці з вищим навчальним закладом), до складу якого входять 

студенти, викладачі, фахівці-практики. 

Стаття 13. Мета та завдання юридичних клінік в Україні 

Метою діяльності юридичних клінік є забезпечення практичної підготовки студентів юридичних 

вищих навчальних закладів та факультетів до професійної діяльності, сприяння розумінню ними 

соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем. 

Завданням юридичних клінік є:  

1) забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспек-

тами юридичної професії; 

2) надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та непри-

бутковим організаціям; 

3) проведення правопросвітницької роботи. 

Стаття 14. Принципи та методи діяльності юридичних клінік в Україні 

Юридична клініка діє на принципах: 

1) законності; 

2) об’єктивності; 

3) безвідплатності надання правової допомоги; 

4) повного інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки; 

5) конфіденційності; 

6) компетентності та добросовісності. 

Методами діяльності юридичних клінік є: 

1) застосування інтерактивних методик; 

2) безпосередня участь студентів у реальній юридичній практиці під керівництвом викладів або(та) 

фахівців практиків. 

Стаття 15. Організаційно-правові форми діяльності юридичних клінік 

Юридична клініка функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчального 

закладу чи факультету, або як формування при юридичному вищому навчальному закладі чи фа-

культеті. 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчаль-

ного закладу чи факультету, перебуває у підпорядкуванні відповідного юридичного вищого нав-

чального закладу чи факультету. 
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Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному за-

кладі чи факультеті, організовує відносини з юридичним вищим навчальним закладом чи факульте-

том на основі договору. 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному за-

кладі чи факультеті може бути юридичною особою. 

Стаття 16. Забезпечення навчального процесу у юридичних клініках 

Навчальний процес у юридичних клініках забезпечується через організацію викладання спецкурсу з 

основ юридичної клінічної практики та залучення до роботи у клініці викладачів юридичного вищо-

го навчального закладу чи факультету. 

Метою спецкурсу з основи юридичної клінічної практики є навчання студентів юридичного вищого 

навчального закладу чи факультету правилам організації та надання правової допомоги населенню. 

Навчальна програма спецкурсу з основи юридичної клінічної практики розробляється на основі та-

кого примірного тематичного плану: 

 

Тема 

15. Юридичні клініки: історія становлення та розвитку, їх мета і завдання. 

16. Професійна етика у діяльності юридичних клінік. 

17. Основи менеджменту юридичної клініки. 

18. Діловодство та документування у юридичній клініці. 

19. Юридична техніка. 

20. Психологічні особливості роботи з клієнтом у юридичних клініках. 

21. Інтерв’ювання (опитування) клієнта. 

22. Аналіз справи та вироблення позиції у справі. 

23. Консультування клієнта. 

24. Альтернативні способи вирішення правових спорів. 

25. Представництво інтересів клієнта у органах державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах і організаціях. 

26. Представництво інтересів клієнта у судах. 

27. Правопросвітницька робота як напрям діяльності юридичної клініки. 

28. Теми по спеціалізованих напрямах роботи юридичних клінік (наприклад, 

практичне право). 

 

Спецкурс з основ юридичної клінічної практики підлягає включенню до навчальних планів юридич-

ного вищого навчального закладу чи факультету. 

Метою залучення до роботи у клініці викладачів юридичного вищого навчального закладу чи фа-

культету є допомога та контроль за роботою студентів у клініці. 

Стаття 17. Вимоги до організації роботи юридичних клінік 

Прийом клієнтів повинен вестися в приміщеннях, які дозволяють забезпечити конфіденційну обста-

новку. 

Юридична клініка повинна ознайомити клієнта з особливостями надання правової допомоги, інфор-

мувати його про години роботи клініки. 

Юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи 

відмову у такому прийнятті. 

Клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику юридичної клініки свій відгук про 

якість наданої йому правової допомоги. 

Юридична клініка повинна забезпечити належні та безпечні умови праці. 

Юридична клініка може видавати студентам-консультантам сертифікати про успішне проходження 

клінічного юридичного навчання. 

Стаття 18. Вимоги до студентів які працюють у клініці 

До роботи у клініці можуть залучатися лише студенти юридичних вищих навчальних закладів чи 

факультетів, які пройшли конкурсний відбір. 

У роботі з клієнтом студенти повинні дотримуватись конфіденційності та правил етики, прийнятих 

юридичною клінікою. 

Кожен студент-консультант повинен звітуватися про проведену по справі роботу. 
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Всі підготовлені студентом проекти консультацій та правових документів вручаються клієнту після 

погодження їх з викладачем-куратором. 

Стаття 19. Вимоги до клієнтів 

Клієнтом юридичної клініки може бути лише особа, яка не має змоги оплатити послуги професійно-

го юриста, чи неприбуткова організація. 

Стаття 20. Вимоги до документів юридичних клінік 

Кожна юридична клініка здійснює свою діяльність на підставі засновницьких документів, у яких по-

винна бути визначена організаційно-правова форма юридичної клініки, її структура і органи управ-

ління, мета та завдання діяльності юридичної клініки, характер та обсяг правової допомоги, яка 

надається юридичною клінікою. 

У юридичній клініці ведеться реєстраційний журнал або(та) картотека клієнтів. 

У юридичній клініці повинен бути список студентів, викладачів та фахівців-практиків, які працюють 

у ній, графік їх чергувань. 

У юридичній клініці ведуться журнали вхідної і вихідної кореспонденції. 

У юридичній клініці повинні бути адреса організацій, де особи, звернення яких не можуть бути 

прийняті юридичною клінікою до розгляду, зможуть отримати платну чи безоплатну правову допо-

могу. 

Стаття 21. Управління юридичною клінікою 

Управління юридичною клінікою здійснюється на підставі засновницьких документів юридичної 

клініки. 

Стаття 22. Фінансування діяльності юридичної клініки 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді структурного підрозділу юридичного вищого навчаль-

ного закладу чи факультету фінансується за рахунок ресурсів відповідного вищого навчального за-

кладу чи факультету, або інших джерел. 

Юридична клініка, що функціонує у вигляді формування при юридичному вищому навчальному за-

кладі чи факультеті фінансується за рахунок ресурсів вищого навчального закладу чи факультету, 

громадських та інших організацій. 

 

2.2. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 
Ми, студенти та викладачі юридичної клініки, керуючись загальновизнаними нормами 

моралі, визнаючи своїм обов’язком захист прав і свобод людини і громадянина та необхідність 

удосконалення свого професійного рівня, приймаємо Етичний кодекс юридичної клініки. 

 

                        Розділ 1. Загальні положення 

Стаття 1.  Цей Кодекс покликаний врегулювати етичні засади організаційної діяльності сту-

дентів, викладачів, фахівців-практиків (далі – учасників юридичної клініки) у процесі виконання за-

вдань юридичної клініки. 

Стаття 2. Діяльність юридичної клініки базується на таких принципах: 

1) законності – у своїй діяльності учасники юридичної клініки повинні діяти у повній 

відповідності до чинного законодавства; 

2) гуманізму – діяльність учасників юридичних клінік повинна будуватись на засадах поваги, 

доброзичливості, розуміння до проблем клієнта та взаєморозуміння; 

3) незалежності – виконуючи доручення клієнта консультанти та інші співробітники юридич-

ної клініки повинні керуватись лише законом, вказівками керівника та кураторів юридичної клініки, 

а також власним уявленням про оптимальний варіант вирішення справи; 

4) конфіденційності – інформація, отримана консультантом від клієнта, а також про клієнта 

(зокрема щодо його особи) або інших осіб у процесі надання консультацій, може бути використана 

лише у навчальних цілях; 

5) пріоритету інтересів клієнта – у своїй діяльності учасники юридичної клініки повинні ви-

ходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами інших осіб; 

6) повного інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки – учасники юридич-

ної клініки при прийняті доручення від клієнта повинні повною мірою та у доступній для розуміння 

клієнтом формі проінформувати його про правила роботи юридичної клініки, клієнт повинен мати 

можливість ознайомитись з такими правилами самостійно; 
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7) компетентності та професіоналізму – консультант та інші співробітники юридичної клініки 

зобов’язані надавати правову допомогу компетентно і добросовісно, зі знанням відповідних норм 

права, найбільш повним урахуванням всіх обставин, що стосуються виконання доручення клієнта, та 

можливих наслідків такого виконання. 

8) неприпустимості представництва  клієнтів із суперечливими інтересами – не допускається 

ведення клінікою справ клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або з високим ступенем 

вірогідності можуть стати такими, а також справ у яких опонентом клієнта є вищий навчальний за-

клад чи факультет, при якому функціонує клініка, або громадська організація – засновник юридич-

ної клініки; 

9) безоплатності – за надання правової допомоги учасники юридичної клініки не вправі отри-

мувати матеріальної вигоди; 

10) чесності та порядності – консультант та інші співробітники юридичної клініки повинні у 

своїй діяльності та приватному житті бути чесними і порядними. Не допускається використання об-

ставин справи та (або) інформації отриманої від клієнта в зв’язку із виконанням доручення у власних 

інтересах чи інтересах інших осіб, крім клієнта. 

Розділ 2. Взаємовідносини учасників юридичної клініки з клієнтами 

Стаття 3. Учасники юридичної клініки вправі: 

1) клопотати про виплату коштів, необхідних для покриття фактичних витрат, пов'язаних з 

виконанням доручення (доїзд до місця слухання справи, відправка кореспонденції, тощо); 

 2) всупереч вимог клієнта відмовитись посилатися на фактичні обставини справи і подавати 

докази, стосовно яких у них є обґрунтовані сумніви щодо правдивості; 

3) відмовитись від прийнятого доручення, якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби йо-

го досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними. 

4)  відмовити в наданні правової допомоги, якщо: 

- клієнт спроможний   звернутися за наданням платної правової допомоги; 

-  у клієнта уже є представник; 

- учасники юридичної клініки не спроможні виробити обґрунтовану правову позицію з 

вирішення проблеми   клієнта; 

 – клієнт не виконує взятих зобов’язань згідно з угодою про надання правової допомоги, або 

грубо чи нетактовно поводить себе з учасниками юридичної клініки; 

 –  клієнт перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або має хворобу, що 

ставить під загрозу здоров’я учасників юридичної клініки.  

Стаття 4. Учасники юридичної клініки  зобов'язані: 

1) як у своїй діяльності, так і в особистому житті, забезпечувати високий рівень культури по-

ведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно,  зберігати самоконтроль і витримку, при 

здійсненні своєї  діяльності мати пристойний зовнішній вигляд;  

2) бути чесним і порядним, не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу, викори-

стання тяжких матеріальних чи особистих обставин інших осіб для досягнення своїх цілей;  

3) поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими вони 

спілкуються; 

4) захищати інтереси клієнта сміливо і чесно; 

5) роз’ясняти клієнту, що правова допомога надається силами студентів під керівництвом 

викладачів юридичного факультету та/чи фахівців-практиків.  

5) надавати правову допомогу  компетентно і добросовісно. Постійно працювати над вдоско-

наленням своїх знань і професійної майстерності, володіти достатньою інформацією про зміни у 

чинному законодавстві; 

6) не допускати у своїй діяльності компромісів, що применшували б їх незалежність, з метою 

догодити клієнту, суду, іншим державним органам, третім особам, якщо такі компроміси розходять-

ся з законними інтересами клієнта, перешкоджають належному наданню йому правової допомоги та 

суперечать вимогам цього Кодексу; 

7) не розголошувати суті звернень громадян, а також прийнятого за результатами розгляду 

звернення рішення, за винятком випадків добровільної згоди клієнта на використання матеріалів 

справи без зазначення  даних про його особу у навчальних цілях; 
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 8) не  залишати  без реагування  порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення суду 

та інших учасників процесу до його клієнта, його самого або клініки в цілому, повинен реагувати на 

відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством; 

9) з розумною регулярністю інформувати клієнта про хід виконання доручення і своєчасно 

відповідати на запити клієнта про стан його справи; 

10) при виникненні непорозумінь чи конфліктних ситуацій з клієнтом вернутись до керівника 

з обґрунтованою відмовою від ведення справи.  

11) відмовити  у надані правової допомоги за наявності для того підстав. 

Стаття 5. Учасники ЮК не вправі : 

1) давати клієнту поради, які  сприяють вчиненню ним або іншими особами правопорушень;  

2) будь-яким чином вводити клієнта в оману:  відносно реального стану справ, складності 

справи, часу, який необхідний для вирішення справи, всіх можливих результатів вирішення справи і 

потенційних витрат клієнта, а також інших обставини, незнання  яких може потягти негативні 

наслідки для клієнта; 

3) представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси котрих є взаємно суперечливи-

ми, або з високим ступенем вірогідності можуть стати суперечливими; 

4) прийняти доручення, якщо через обсяг зайнятості вони не зможуть забезпечити розумно 

необхідну сумлінність його виконання, досконалість, ретельність підготовки та  оперативність; 

5) давати клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення, 

прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необґрунтованих надій, а також уявлення, 

що консультант може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх 

обов'язків.  

Розділ 3. Взаємовідносини між учасниками юридичної клініки 

Стаття 6. Взаємовідносини між учасниками юридичної клініки базуються на основі поваги, 

довіри, співпраці та взаємодопомоги. 

Стаття 7. Учасник юридичної клініки (студент) не вправі надавати клієнту консультацію, 

складений ним правовий документ, здійснювати його представництво без попереднього погодження 

з викладачем. 

Стаття 8. Учасник юридичної клініки не повинен обговорювати з іншими учасниками обста-

вини, що стосуються особистого життя клієнтів, їх матеріального стану, походження, національної 

належності та інших обставин,  які не мають відношення до суті доручення.  

Стаття 9. Учасник юридичної клініки (студент)  не може вдаватись до  критики рівня знань і 

кваліфікацій іншого учасника юридичної клініки. 

Дотримання учасниками юридичної клініки вимог цього Кодексу повинно сприяти гідному, 

компетентному, ефективному виконанню ними своїх обов’язків,  підвищенню престижу юридичної 

клініки та їх професіоналізму. 

 

3. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ КНУВС 

3.1 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ КНУВС 2003 
Додаток до наказу КІВС   

 від 07.12.2003р. № 836 

ПОЛОЖЕННЯ 

про юридичну клініку 

  Київського інституту внутрішніх справ

 

Стаття 1. Мета і статус юридичної клініки 

                                                           

 на підставі Положення про юридичну клініку Київського інституту внутрішніх справ від 28 березня 

2000 року 
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1. Юридична клініка являє собою підрозділ інституту, який складається із студентів і викла-

дачів інституту та метою діяльності якого є формування практичних вмінь і навичок у студентів 

шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги та здійснення правопросвітницької діяльності із 

застосуванням активних методик навчання. 

2. Юридична клініка діє на громадських засадах і є організацією, яка не має за мету отриман-

ня прибутку. 

Стаття 2. Завдання юридичної клініки 

1. Завданнями юридичної клініки є: 

1.1) впровадження в життя принципу верховенства права та конституційних гарантій до-

тримання прав людини в Україні; 

1.2) формування партнерських відносин міліції і населення та позитивного іміджу праців-

ника міліції; 

1.3) розвиток навчально-виховних методик, що застосовуються для навчання в інституті;  

1.4) активізація формування у курсантів і студентів інституту навичок, необхідних юристу-

практику; 

1.5) соціалізація студентів і курсантів інституту, формування у них активної життєвої по-

зиції свідомого правозахисника; 

1.6) розвиток юридичного світогляду курсантів і студентів інституту. 

Стаття 3. Принципи функціонування юридичної клініки 

1. У своїй діяльності юридична клініка керується принципами законності, гуманізму, незале-

жності в здійсненні своєї діяльності, самоуправління та демократизму в керуванні. 

2. Члени юридичної клініки дотримуються принципів юридичної етики. 

3. Принципи корпоративної культури юридичної клініки формуються на основі названих у 

частинах 1 та 2 цієї статті.  

Стаття 4. Напрямки діяльності юридичної клініки 

1. Юридична клініка реалізовує соціально-правові проекти у таких напрямках: 

юридичне консультування; 

правопросвітницька та професійно-орієнтаційна діяльність (“Практичне право”); 

наукова робота за тематикою, визначеною завданнями юридичної клініки; 

психологічне забезпечення діяльності юридичної клініки;   

налагодження взаємодії з державними та громадськими організаціями для реалізації завдань 

юридичної клініки; 

організаційно-управлінське та фінансове забезпечення діяльності юридичної клініки.  

2. Юридична клініка може виконувати також інші напрямки діяльності, якщо вони відповіда-

ють її меті.  

Стаття 5. Форми реалізації напрямку  

діяльності “Юридичне консультування” 

1. Напрямок “Юридичне консультування” передбачає такі форми реалізації: 

1.1) надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Києва та 

інших регіонів України — шляхом особистого прийому; 
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1.2) надання юридичних консультацій засудженим, які відбувають покарання в місцях позба-

влення волі, а також іншим громадянам, які не можуть особисто відвідати юридичну клініку — шля-

хом листування; 

1.3) участь у різноманітних акціях із роз’яснення та захисту прав людини. 

Стаття 6. Форми реалізації напрямку 

 діяльності “Правопросвітницька 

 та професійно-орієнтаційна діяльність” 

1. Напрямок “Правопросвітницька та професійно-орієнтаційна діяльність” передбачає такі 

форми реалізації: 

1.1) проведення занять за програмою "Практичне право" ("Street Law"); 

1.2) діяльність Дискусійного клубу; 

1.3) проведення професійно формуючих занять з курсантами і студентами інституту; 

1.4) проведення професійно-орієнтаційних занять з неповнолітніми;  

1.5) участь у різноманітних акціях з правової просвіти населення. 

Стаття 7. Персонал юридичної клініки 

1. Юридична клініка функціонує на засадах членства та участі у її діяльності.  

2. З-поміж членів юридичної клініки виділяються керівники юридичної клініки, студентські 

координатори, дійсні члени та члени зі спеціальним статусом.  

3. Участь у діяльності юридичної клініки можуть приймати викладачі-куратори юридичної 

клініки, працівники інституту та інші особи, які допомагають реалізовувати її завдання поза відно-

синами членства. Організація турбується про залучення до її діяльності практикуючих юристів.  

4. Зарахування членів юридичної клініки відбувається за процедурою, визначеною її керів-

ництвом. До моменту зарахування кандидати мають виконати умови відбору та не вважаються її 

членами.    

Стаття 8. Статус членів юридичної клініки 
Статус членів юридичної клініки визначається законодавством України та актами інституту і 

юридичної клініки.  

Стаття 9. Керівники юридичної клініки 

1. Керівники юридичної клініки діють на засадах колегіальності прийняття рішень та особи-

стої відповідальності за їх виконання, кожен за дорученим йому напрямком. 

 2. Функції керівників юридичної клініки походять з її завдань та стосуються: загального 

керівництва юридичною клінікою, формування персоналу юридичної клініки, організації 

функціонування юридичної клініки на засадах ефективності, управління реалізацією напрямків 

діяльності юридичної клініки.  

3. Особливі функції керівників юридичної клініки можуть визначатись проектами, які вико-

нує організація. 

4. Керівники юридичної клініки самостійно діють в межах напрямків її діяльності. Діяльність 

керівників юридичної клініки патронується ректоратом інституту.  

5. Керівників юридичної клініки призначає ректор інституту згідно  її проектами. 

Стаття 10. Студентські координатори юридичної клініки 

1. Студентські координатори — це найбільш підготовлені та спеціально відібрані керів-

ництвом юридичної клініки курсанти і студенти інституту, які відповідають за безпосереднє управ-

ління реалізацією окремих напрямків діяльності юридичної клініки та патронуються керівниками 

юридичної клініки.  
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2. Студентські координатори керують дорученими їм напрямками діяльності та наділені для 

цього владними повноваженнями щодо інших членів юридичної клініки.  

Стаття 11. Дійсні члени юридичної клініки 

1. Дійсні члени юридичної клініки — це курсанти та студенти інституту, що зараховані до 

юридичної клініки та безпосередньо реалізовують напрямки її діяльності. 

2. З числа дійсних членів за рішенням керівників юридичної клініки можуть бути тимчасово 

виділені члени зі спеціальним статусом, які залучаються лише до окремих напрямків діяльності ор-

ганізації з огляду на виключні особисті обставини або потреби юридичної клініки.  

Стаття 12. Органи управління юридичною клінікою 

1. Для реалізації принципу самоуправління та демократизму в керуванні юридичною клінікою 

функціонують загальні збори персоналу.  

2. Загальні збори персоналу призначаються на початку кожного навчального року для визна-

чення пріоритетів організаційної політики на рік. Збори можуть бути, за ініціативою керівників 

юридичної клініки, призначені також серед року для вирішення нагальних організаційних питань.  

3. Оперативне управління забезпечується керівниками юридичної клініки із залученням сту-

дентських координаторів. 

4. Для особливих потреб загальними зборами персоналу можуть бути створені також інші ко-

легіальні органи управління, діяльність яких буде визначена локальними актами юридичної клініки. 

 Стаття 13. Мотивація курсантів і студентів 

 до роботи в юридичній клініці 

1. Результати навчання студентів в клініці оцінюються керівниками юридичної клініки 

і враховуються при оцінюванні навчальної практики та стажування. 

2. Керівництво інституту та юридичної клініки може вводити інші форми стимулювання. 

3. За дисциплінарний проступок, допущений членом юридичної клініки, з урахуванням ха-

рактеру порушення, до нього можуть бути застосовані попередження або відрахування з числа пер-

соналу.  

Стаття 14. Діловодство юридичної клініки 

1. Для обліку справ та упорядкування архіву, оцінки ефективності діяльності персонал юри-

дичної клініки займається діловодством. 

2. Діловодство юридичної клініки складається з чіткого переліку обов’язкових документів і 

може включати укладання інших документів. 

3. Юридична клініка у межах, необхідних для ефективної діяльності, піклується про фор-

мування паперового та комп’ютерного архіву свого діловодства. 

4. Обов’язковою документацією є облік роботи за напрямком діяльності “Юридичне консуль-

тування” (інформація у справі, згода на консультування юридичною клінікою, консультація, облік 

справ, електронний і паперовий архіви), проведення занять з “Практичного права” (напрямок діяль-

ності “Правопросвітницька та професійно-орієнтаційна діяльність”) (плани і сценарії занять з 

роздатковими матеріалами, договори про співпрацю, відгуки, електронні та паперові архіви) та ор-

ганізаційної роботи (локальні акти та документи щодо персоналу). 

Стаття 15. Документація за напрямком  

діяльності “Юридичне консультування” 

1. Звернення громадян до юридичної клініки фіксуються у журналі обліку справ юридичної 

клініки. 

2. При попередньому телефонному записі на консультацію заповнюється бланкова форма 

картка попереднього запису (додаток 2 Положення). 

3. Прийом громадян супроводжується заповненням бланкової форми картки прийому грома-

дян (додаток 3 Положення) та підписанням згоди про надання консультації (додаток 4 Положення).  

4. По завершенні справи оформлюється лист-консультація (додаток 5 Положення). Якщо у 

справі складаються процесуальні документи чи інша документація, вони додаються до листа-

консультації. 

5. При виїзних консультаціях може бути застосована спрощена форма документування (за-

повнюється лише Інформація у справі — додаток 1 Положення). 

6. Для забезпечення якісного юридичного консультування кожному п’ятому клієнту надаєть-

ся для заповнення бланкова форма відгук клієнта (додаток 6 Положення). 
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Стаття 16. Документування занять 

з “Практичного права” 

1. Документування занять з "Практичного права" передбачає облік підготовки до занять та 

облік оцінки занять.  

2. Підготовка до занять передбачає складання плану, сценарію та роздаткових матеріалів до 

кожного заняття. 

3. Облік оцінки занять включає заповнення журналу перевірок та рекомендацій до занять з 

"Практичного права", заповнення форм моніторингу, що передбачені проектами юридичної клініки. 

Стаття 17. Документування організаційної  

роботи в юридичній клініці 

1. Для документування діяльності щодо підбору персоналу юридичної клініки студентами за-

повнюються бланкові форми заяви (додаток 7 Положення) та листа-рекомендації (додаток 8 Поло-

ження).   

2. Робота з бібліотекою юридичної клініки фіксується відповідним записом в журналі обліку 

роботи з навчально–методичною літературою. 

3. Інші організаційні документи можуть бути введені органами управління юридичної клініки 

або походити з її проектів. 

Стаття 18. Майно юридичної клініки 

1. Приміщення юридичній клініці надає інститут.  

2. Витрати організації формуються головним чином за рахунок проектів юридичної клініки, 

для реалізації яких отримані гранти від державних та недержавних організацій. Кошти на діяльність 

юридичної клініки можуть бути отримані і від інституту, а також за рахунок благодійних внесків. 

3. Комп’ютерна та інша техніка, придбана за рахунок проектів юридичної клініки, після їх ре-

алізації використовується для виконання інших завдань юридичної клініки.  

4. Юридична Клініка формує бібліотеку юридичної та наукової літератури щодо своєї діяль-

ності. 

Стаття 19. Герб юридичної клініки 

1. Гербом юридичної клініки є червоний щит з білою (срібною) каймою, який по діагоналі пе-

ретинають: зправа-наліво та зверху-вниз білий (срібний) меч з золотою (жовтою) рукояттю, зправа-

наліво та знизу-вверх палаючий (червоне полум’я) факел з золотою (жовтою) рукояттю. У центрі 

щита знаходиться символ “Параграф” білого (срібного) кольору.   

2. Складники герба символізують: 

2а) щит з символом — правозахист і верховенство закону; 

2б) меч — приналежність до правоохоронних органів; 

2в) палаючий факел — правову просвіту та роботу з засудженими. 
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Додаток 1 Положення 

 

ІНФОРМАЦІЯ У СПРАВІ  

 

  « _____ » ____________20___р. 

 

Прізвище студента, що вів справу ____________________________ 

Прізвище, ім’я, по-батькові клієнта___________________________________ 

Адреса:__________________________________________________________ 

______________________________________________   Тел.______________ 

Короткий зміст звернення___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____ 
(чітко і ясно вказати всі обставини справи та прохання клієнта) 

Коротке формулювання відповіді _______________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________ 
(які були розглянуті нормативні акти, якого рішення дійшли тощо)

 

 

 

Додаток 2 Положення 

 

Картка попереднього запису 

 

1. Представтесь будь–ласка, вкажіть: 

 своє прізвище, ім’я та по-батькові _____________________________ 

 вкажіть свій номер телефону по якому ми до Вас можемо подзвонити (пояснити, що у нас ко-

мутатор і тому розриває зв’язок через кожні 2 хвилини) 

__________________________________________________________  

2. Представтесь і поясніть умови нашої роботи і надання консультацій (звернення, ім’я та по-

батькові,  я, П.І.Б. студента, є студентом ЮК  КІВС, яка надає безкоштовні юридичні консультації, 

але консультації надають студенти під контролем викладача. Ми не надаємо консультацій по теле-

фону, тому пропонуємо зараз коротко сформулювати питання і ми Вам призначимо день прийому) 

3. Питання______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__Інша інформація___________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

4. Дата призначення прийому у приміщенні ЮК КІВС  

5. З’ясувати найбільш зручний час зустрічі для клієнта; призначити зустріч, зрозуміло та точно 

повідомити про це клієнта. 

 вибрати день прийому не раніше як через день і після 15-00 години.  

Увага!!!  Прийом не проводиться у четвер і вихідні дні 

2. Попросити клієнта на прийом принести всі документи (і їх ксерокопії), що прямо чи опосеред-

ковано стосуються вирішення його справи. 

3.  Передати анкету координатору. 

4. Дата телефонного дзвінка (складання анкети попереднього запису)____ 

5. П. І. Б. студента, який заповнив анкету ______________ підпис_______ 

6.Повідомити клієнта про місце зустрічі, розповісти йому, як він може потрапити в ЮК. 

7.Повідомити студента, який вестиме справу клієнта. Він зобов’язаний ознайомитися з анкетою по-

переднього запису та надалі керуватися правилами прийому клієнта. 

8.Пояснити як добратися, звернути увагу на те, що ми будемо чекати не більше 15 хвилин з домов-

леного часу. 

 

Додаток 3 Положення 

КАРТКА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

“    “ _________200__р.       м.Київ 

Прізвище, ім’я, по-батькові клієнта __________________________________ 

Адреса___________________________________________________________ 

Контактний телефон ___________. Соціальне положення________________ 

Прізвище ___________________  ___________________  ________________ 

    
інтерв’юера    студ. координатора        викладача-куратора 

Юридичне формулювання проблеми__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__ 

Отримані у справі документи (виключно копії)________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Зміст домовленості ________________________________________________ 
(призначена повторна зустріч, зв’язок по телефону, відмова у консультації, інше)

 

Зміст звернення___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
(чітко і ясно вказати всі обставини справи та прохання клієнта) 
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Додаток 4 Положення 

 

Юридична клініка Київського інституту внутрішніх справ  

 

“   “_________200__р.                                                                          м.Київ 

         

Згода про надання консультації 

Цим я підтверджую свою згоду на отримання у юридичній клініці безкоштовних консульта-

цій правового характеру. 

При цьому виражаю повну згоду щодо надання консультацій студентами-правниками, які не є 

професійними юристами. 

Мені повідомлено, що у випадку незадоволення отриманими кон-сультаціями, я можу зверну-

тися до професійних юристів (адвокатів), не висуваючи жодних претензій до студентів-правників, 

якими надано консультації, або до юридичної клініки в цілому. 

Також погоджуюсь на використання юридичною клінікою матеріалів мого звернення в навча-

льному процесі без зазначення моїх ідентифікаційних даних (прізвища, адреси та ін.). 

 

_________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові клієнта та його підпис) 

 

 

Додаток 5 Положення 

 

Лист-консультація 

 

Питання:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________ 
(короткі, але  повні відомості про клієнта та питання, яке його цікавить) 

Відповідь:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________ 
(відповідь юридичної клініки з посиланням на використану нормативну базу) 

 

« ___ » ___________200_р.              Юридична клініка 
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Додаток 6 Положення 

 

Юридична клініка Київського інституту внутрішніх справ 

ВІДГУК   КЛІЄНТА 

Будь ласка, дайте відповідь на запитання, що наводяться нижче.  Будь ласка, не вказуйте свого імені.  

Інформація, яку Ви надасте, буде використовуватися для оцінки послуг нашої організації і у цілях 

звітності.  Будь ласка, спробуйте щиро відповісти на запитання.  Дуже Вам дякуємо! 

Будь ласка, вкажіть: 

a) Ім’я студента: _____________________________________________________________ 

b) Тип наданих Вам послуг (будь ласка, відмітьте усе, що стосується Вашого випадку): 

__ консультація 

__ складання юридичного документа  

__ представництво в суді 

__ представництво в адміністративному органі 

__ інше (будь ласка, поясніть) __________________________________________________ 

1.  Чи був студент ввічливим і професійним у ставленні до Вас? Так ___      Ні ___ 

Якщо ні, то розкажіть, що саме Вас не влаштувало: 

_________________________________________________________________________ 

2.  Чи Ви чітко зрозуміли після консультації, які є юридичні шляхи вирішення Вашого питання? Так 

___   Ні ___ 

Ваш коментар:  

3.  Чи поснив Вам студент юридичну процедуру (тобто, яку допомогу наша організація може надати 

Вам, яких слід очікувати результатів і чим Ви, можливо, ризикуєте)? Або, якщо ми не маємо можли-

вості взятися за Вашу справу, то чи пояснили Вам, які на те причини?   

Так ___      Ні ___ 

Ваш коментар:_______________________________________________________ 

4.  Якщо передбачаються подальші юридичні консультації, то чи пояснив Вам студент наступний 

крок, і коли його очікувати?   Так ___      Ні ___ 

Ваш коментар:__________________ 

5.  Чи Ви звернетеся до нас знов, якщо у Вас виникне інше юридичне питання?    

Так ___     Ні ___   

Ваш коментар:_______________________________________________________ 

 

Додаток 7 Положення 

Керівнику юридичної клініки 

Київського інституту внутрішніх справ  

від ________________________________ 

____________________________________ 
(П.І.Б., курс, група, № студентського квитка) 

З  А  Я  В  А 

Прошу зарахувати мене в юридичну клініку на___________________  

_________________________________________________________________ 
(вказати семестр (семестри) протягом якого студент бажає займатися в клініці)

 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
(коротко викласти головні мотиви, якими керується студент при написанні заяви) 

Випробувальний термін розпочато ______, наставник ____________. 

Випробувальний термін завершено ______        ____________.
  

           (підпис керівника) 

Завдання на випробувальний термін: 
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1. Опрацювати не менше 10 раніше вирішених справ та особисто вирішити не менше 3 

юридичних справ; 

2. Відвідати не менше 5 занять з “Практичного права”; 

3. Пройти підсумкову співбесіду з керівником юридичної клініки. 

Для успішного завершення випробувального терміну пропонується отримати три листи-

рекомендації. 

При задоволенні моєї заяви я зобов’язуюсь: 

- брати участь у заняттях з формування готовності та розвитку персоналу юридичної 

клініки; 

- брати участь згідно з графіком у прийомі громадян, які звертаються в клініку за юри-

дичною допомогою; 

- брати участь у проекті "Практичне право"; 

- дотримуватись у своїй роботі норм Положення про юридичну клініку та інших актів і 

розпоряджень керівництва юридичної клініки. 

Я розумію, що порушення цих зобов’язань тягне за собою відрахування з юридичної клініки. 

У випадку успішного завершення навчання в клініці робота в юридичній клініці враховується 

при оцінюванні навчальної практики та стажування. На прохання студента, йому може бути дана ха-

рактеристика за час роботи у юридичній клініці. 

 

« ____ » ____________20___р.              Підпис____________ 

 

Додаток 8 Положення 

Лист-рекомендація  

кандидата до юридичної клініки Київського інституту внутрішніх справ 

____________________________________________ виявив (ла) бажання працювати у юри-

дичній клініці Київського інституту внутрішніх справ.  

Згідно з Положенням про юридичну клініку (наказ ректора від   .    .2003   №_____) прохання 

заповнити цей лист-рекомендацію, у якому дати оцінку кандидату. 

Лист-рекомендацію може скласти будь-яка особа, котра знає кандидата (радимо кандидату 

заручитись листами-рекомендаціями від викладачів та керівників, від працівників юридичної 

клініки). 

 Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

ЮК 

Прізвище, посада та 

підпис автора реко-

мендації 

 

 

    

Додатковий коментар (за бажанням): 

 

Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

ЮК 

Прізвище, посада та 

підпис автора реко-

мендації 

 

 

    

Додатковий коментар (за бажанням): 
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Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

ЮК 

Прізвище, посада та 

підпис автора реко-

мендації 

  

 

   

Додатковий коментар (за бажанням): 

 

 

4. ЛОКАЛЬНІ АКТИ ЮК КНУВС 

4.1. ПАМ'ЯТКА ПРО ПЕРЕВІРКУ СПРАВ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

ЗАТВЕРДЖЕНО” 

на Загальних зборах юридичної клініки 

ННІ ПКГБПС КНУВС 

“_31_” _січня_  2009 р 

Пам’ятка 

Про перевірку і схвалення вирішених справ 

 

Як перевіряти справи в юридичній клініці: 

1. Прочитати графу «Питання» і на словах опитати консультанта – чи всю юридично значиму 

інформацію він виклав. 

 Якщо не вистачає юридично значимої інформації (інформація у справі поверхова і не містить 

усіх юридичних фактів) – необхідно переробляти цей пункт. 

2. Завдання у справі мають бути конкретно сформульовані. Кожне завдання має бути не за-

гальним а конкретним та мати порядковий номер. Остаточний перелік завдань формулює та особа, 

яка перевіряє справу. 

3. Відповідь має бути з реквізитами: «Шановний…,дякуємо за звернення, останній виправ-

дально-рекламний абзац…, юридична кініка і дата». 

4. Відповідь має повністю розкривати кожне питання по черзі за нумерацією. Починати слід з 

загальних прав (Конституція і кодекси) і переходити до конкретних питань. 

5. Відповідь має бути зрозумілою для не юриста (терміни розшифровані, всі положення 

підкріплені посиланнями на конкретні статті чинного законодавства). 

6. Якщо ми радимо щось робити документальне – необхідно скласти цей документ. Як прави-

ло це має бути не шаблон чи перелік реквізитів, а повноцінний документ. 

7. Не можна просто вказати, що інформації не достатньо і відправити таку «пусту» консуль-

тацію.“ 

4.2. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО КОН-

СУЛЬТУВАННЯ 
Концептуальний алгоритм 
Реалізації напрямку діяльності юридичної клініки “юридичне консультування” 
 (письмове оформлення юридичного консультування після інтервіювання клієнта/отримання 

письмового звернення) 
Алгоритм узагальнення отриманої інформації у справі (складання питання):  
1. Графа “Питання:” потрібна для того, щоб можна було, не читаючи нотаток від інтерв’ю чи 

письмового звернення клієнта, ПОВНІСТЮ зрозуміти його зміст. Тому потрібно стисло викласти у 

його першій, інформативній частині усю наявну інформацію у справі, з розкриттям усіх юридичних 

фактів. Ця ж графа потрібна клієнту для того, щоб реально зрозуміти, на які питання йому дана 

відповідь (адже інколи з листа клієнта незрозуміло усе, що він бажає). 

2. Друга, клопотальна частина графи “Питання:” має містити конкретні чіткі юридично грамот-

но побудовані запитання клієнта, на які він бажає отримати відповідь. Запитання (прохання) клієнта, 

мають бути у вигляді не його думок (“Які я маю пільги по УДО”), і не у безособовій формі юридич-
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ної літератури (“Роз’яснити порядок касаційного оскарження кримінальної справи” тощо), а у чітко 

зорієнтованих на побажання клієнта тезах (“Просить вказати щодо його справи, чи порушене кри-

мінально-процесуальне законодавство при призначенні вироку; чи є перспективи оскарження виро-

ку, у якій формі і куди їх треба направити для перегляду”). Запитання клієнта, коли їх багато, до-

цільно розбивати на складові у виді списку: 1), 2), 3), .., щоб відповіді на них надавати також за циф-

рами і у відповідному порядку, для ясності і чіткості.  

3. Інколи у “Питанні:” потрібно моделювати ситуацію для вирішення справи
8
 (коли недостатньо 

інформації, треба домоделювати її (максимально реально дофантазувати її і обов’язково зазначити 

про те, що, наприклад, “у листі складається не зовсім зрозуміла картина і тому, ми для чіткої 

відповіді, виходячи зі слів клієнта, дозволили собі змоделювати ситуацію наступним чином), а не 

відмовляти у консультації за недостатністю інформації). Тут також буває доцільним зпрогнозувати 

питання клієнта (коли він чітко не вказує, що бажає, коли явно зрозуміло, що він буде потребувати 

додаткової консультації після отримання відповіді на перше звернення: наприклад пише “хочу на 

УДО”,— отже треба пояснити не лише підстави (перше питання), а й порядок (друге питання), мож-

на й скласти деякі зразки документів (третє питання), бажано розтлуматити підстави (ще одне пи-

тання)). 

4. Недоліки у взаємозв’язку питань і відповідей зумовлені неточними формулюваннями запи-

тань і неуважністю консультантів. 
 
Приклад формулювання Питання: 

Інформативна частина (уся важлива ін-
формація у справі) 
 
 
 

Питання: до Юридичної Клініки звернулись батьки курсан-
та, який навчається  на стаціонарі  інституту внутрішніх 
справ, а зареєстрований на житловій площі батьків в м...  ... 
області з проханням допомогти у роз’ясненні наступних пи-
тань:  

1. Чи поширюється ст.22 Закону України” Про міліцію” на 

курсантів учбових закладів МВС України щодо 50% знижки 

за житлово-комунальні послуги та паливо?  

2. Якщо поширюється, то чи діє вона на протязі 2004 
бюджетного року?  

3. Якщо відмінена (призупинена), то яким нормативним ак-
том і з якого часу?   

4. Якщо курсанти мають право на 50% знижку вартості 
житлово- комунальних послуг та палива  то чи поширюється 
на них Порядок надання пільг, компенсацій і гарантій 
працівникам (військовослужбовцям) бюджетних установ 
(військових формувань) затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.03.2003р. №426 “Про затвердження  
Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам 
(військовослужбовцям) бюджетних установ (військових 
формувань).   

 

Клопотальна частина (конкретні чіткі 
юридично грамотно побудовані запитан-
ня клієнта, на які він бажає отримати 
відповідь) 
 
 
 
 
 

 

Алгоритм опрацювання законодавства для вирішення питання 

1. Як шукати: щодо запитань, сформульованих у “Питанні:”. 

2. Де шукати: у комп’ютерній базі законодавства або за відомими галузевими добірками законодав-

ства. Працюючи з комп’ютерною базою даних корисно використовувати методи пошуку за словами 

у назві та у змісті документу, опрацювання відсилань у законодавстві, коли прослідковуються 

зв’язки одного нормативно-правового акту з іншими. Корисно також проаналізувати сутність запи-

тання клієнта і зважити, який орган може видати нормативно-правових акт щодо нього (за ієрархією: 

основні правотворці у загальних питаннях, що стосуються всіх громадян — Верховна рада України, 

Кабінет Міністрів України, Президент України; за галуззю звернення: щодо застосування судового 

                                                           
8 рекомендується лише для звернень шляхом листування, при особистому прийомі треба вимагати 

принести документи для з’ясування повної картини справи і контролювати це 
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процесу — Верховний чи відповідний Вищий суд України, щодо податкового законодавства — 

Державна податкова адміністрація України; тощо).  

3. Що робити, коли невідомо, де шукати: ще раз проаналізувати питання “Де шукати?” або запитати 

у більш досвідченого колеги. 

4. Що робити, коли знайдено положення законодавства щодо звернення клієнта: перечитати ще раз 

уважно від початку до кінця главу (розділ) нормативно-правового акту щодо уточнення, чи немає 

відсилань на інші спеціальні акти законодавства, чи немає уточнень у знайденому акті конкретно до 

справи клієнта. Після впевненості у повному законодавчому розкритті відповіді клієнту потрібно 

схематичними нотатками розкрити всі його запитання.  

 
Алгоритм письмового оформлення відповіді (консультації) 
1. Відповідь має містити ім’я респондента, дати та особи-консультанта, слова вдячності за 

звернення, побажання успіху у справі і мініреклами для подальших звернень.  
Приклад обов’язкових реквізитів “Відповіді”: 

Початок відповіді Відповідь:      
Шановний Василе Володимировичу! 
Дякуємо за звернення до нас. 

Закінчення відповіді Бажаємо успіхів у вирішенні Вашої справи! 
При наявності будь-яких юридичних питань у Вас чи Ва-

ших знайомих звертайтесь на нашу адресу: 02121   м. Київ   
а/с 135. 

 Врахуйте будь-ласка, що дану консультацію Вам дали 
студенти, що не мають юридичної освіти і тому не є фахівця-
ми. Матеріали Вашої справи ми можемо (змінивши ПІБ) ви-
користовувати у навчальному процесі. У випадку викорис-
тання консультації, будь-ласка проінформуйте нас про пода-
льше вирішення Вашого питання.  

1.12.2003р.                                                        Юридична 
клініка 

2. Консультація має бути складена від першої особи у множині (вважаємо.., на наш погляд...), 
або у безособовій формі (згідно статті..., як свідчить аналіз...). Звернення до клієнта має бути у ви-
гляді: Ви.., з Вашого листа...   

 
Приклад формулювання відповіді та звертань до клієнта: 

Згідно ст. 22 Закону України “Про міліцію” працівники міліції і члени їх сімей мають право на 50% 
знижку при оплаті житлової площі, комунальних послуг. 

Для вирішення Вашого питання доцільно з’ясувати чи є курсанти навчальних закладів МВС України 
працівниками міліції.  

Згідно ч.1 ст.9 на курсантів навчальних закладів МВС України  поширюються гарантії правового і 
соціального захисту працівників міліції.  

 
3. Мова і стиль викладу консультації має бути доступним для сприйняття клієнта. Відповідь 

має бути викладена послідовно (розкривати поетапність опрацювання матеріалу, містити поступові 
рекомендації до подальших дій клієнта, хід думок у відповіді не має “стрибати”9). Відповідь має 
відповідати за номерами тим запитанням, які поставлені у клопотальній частині “Питання”.  

 
Приклад нумерації відповіді: 

4. Аналіз змісту Постанови КМУ від 31.03.03.№ 426 “Про затвердження Порядку надання пільг, ком-
пенсацій і гарантій працівникам (військовослужбовцям) бюджетних установ (військових формувань)” 
дозволяє прослідкувати ідентичність змісту її положень по відношенню до Закону України “Про бюджет 
на 2003 рік” та зв’язок з проведеним вище аналізом Закону України “ Про міліцію”, тобто дія цієї Поста-
нови поширюється і на курсантів навчальних закладів МВС України. 

 
4. У відповіді має бути вказана законодавча база для відповіді (наприклад, згідно (як зазначено 

у..., у відповідності з...) ч.3 ст. 4 Закону України “...”, ...)   

                                                           
9
 для цього юристів спеціально готують 
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Приклад оформлення законодавчої бази для відповіді 
Крім того, згідно ч.2 ст.17 Закону України “ Про міліцію”  курсанти приймають присягу передба-

чену Кабінетом Міністрів України (далі КМУ) для працівників міліції. Також за ч.2 ст.18 цього закону кур-
санти перебувають у кадрах МВС, тобто є працівниками міліції. 

Некоректно вживати скорочення КПК, ЦПК, КПРС тощо. Потрібно вказати, наприклад: Ци-
вільний процесуальний кодекс України (далі ЦПК). 

5. У відповіді, особливо на письмове звернення, має бути “застрахована” її невірність (зазначе-
но про неповність наявної інформації і, пов’язану з цим, рекомендаційність, а не абсолютну вірність 
відповіді). 

6. Клієнт має сам обрати, що йому робити. У відповіді має бути надано не лише тлумачення 
норм, клієнтові у консультації має бути запропоновано вибір варіанту поведінки у справі і міститися 
рекомендація юриста (прорахування усіх можливих варіантів вирішення справи з зазначенням опису 
процедури їх реалізації). Завжди потрібно пропонувати як судовий, так і позасудовий порядки пове-
дунки, зазначити їх “плюси” й “мінуси”, або хоча б мотивацію щодо того варіанту, який пропонує 
юрист.  

Методика визначення потрібності і алгоритм складання документів щодо справи. 
1. Згідно до принципу безкоштовного юридичного консультування: вичерпність консультації, у 

ній має бути передбачено усе те, що потрібно клієнтові, чому він звертається. 
Кожна нова консультація оплатного юриста — це його гонорар, кожна нова консультація безо-

платного юриста — непотрібна “морока”, адже треба “підіймати” архів, знову опрацьовувати законо-
давство, знову зустрічатися з клієнтом.  

2. Тому, якщо можливо допустити звернення щодо справи до будь-якої, судової чи позасудової 
(органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємницькі чи непідприємницькі 
товариства тощо) інстанції, потрібно запропонувати клієнту відповідні процесуальні чи процедурні 
документи (позовні заяви, запити, клопотання, скарги тощо). 

3. Документи щодо справи мають бути складені максимально готовими “до вжитку”: не зразки 
документів, а реальні бланки, на яких клієнту, в ідеалі, потрібно буде лише зазначити дату і поставити 
підпис.  

4. Якщо якої-небудь інформації для документу не вистачає, її потрібно уточнити у клієнта. 
Лише якщо це неможливо, допускається, з особливим виділенням, вказівка про те, якої інформації у 
документі не вистачає і куди цю інформацію додати.  

5. Якщо є можливість, з клієнтом має бути узгоджено і остаточний варіант консультації. 



 101 

Приклад оформлення документу щодо справи 
Додаток 2 

До (зазначте назву органу опіки та піклуван-
ня за Вашим місцем проживання). 
від Клименко З.З. (ініціали повністю), яка мешкає за ад-
ресою (повна адреса місця проживання). 

 
 
Заява 

З громадянином ПІБ я вступила в шлюб (дата вступу в шлюб). Від шлюбу маємо дитину – 
Клименко Л. В., (дата народження дитини). 

 Шлюбні відносини припинені з (дата припинення шлюбу) за рішенням (того районного суду, де був 
припинений шлюб), спільне господарство нами не ведеться. П.І.Б. (колишнього чоловіка) (дата з якої 
було припинено всілякі дії по утриманню і вихованню своєї дочки) не надає матеріальної допомоги на 
виховання дитини, хоча я її потребую та ніяких перешкод для виконання батьківських обов’язків П.І.Б. 
не створювала. Періодично він забирає дочку до себе на досить тривалий термін (близько тижня). У 
час, коли він забирає дитину до себе, він не приділяє її вихованню належної уваги, оскільки працює в 
м.Києві і значну частину доби витрачає на працю та приїзд до місця роботи, залишаючи доньку в той 
час на виховання своїх батьків. У вільні від роботи дні ПІБ, замість того, щоб присвятити час дитині, 
відвідує кафе та інші подібні заклади. 

Його мати, ПІБ, негативно впливає на свідомість дитини, підбурює її проти мене та мого нового чо-
ловіка, нав’язує релігійні переконання, з якими я не погоджуюсь. Коли ж дитина залишається на піклу-
вання діда, то він, через своє слабке здоров’я (переніс операцію на мозку), мимоволі піддає її життя 
небезпеці.  

Дану інформацію можуть підвердити свідки П.І.Б., які проживають за адресою (точне місце прожи-
вання), довідка про стан здоров’я діда, яку можливо витребувати в лікарні за місцем проживання діда 
(зазначте точну назву та адресу медичного закладу) та відомості з місця роботи відповідача про 
розпорядок робочого дня. 

 Мої прагнення про виховання дочки саме колишнім чоловіком ігноруються ним, на моє прохання, 
щоб він особисто спілкувався з дитиною і зустрічався з нею саме на цей час, відповідач не реагує. 
Своєю поведінкою у вихованні дочки він завдає серйозної шкоди дитині, негативно впливає на її мо-
ральну свідомість, руйнує злагоду та взаєморозумінні у нашій сім’ї. 

Виходячи з вищевказаного вважаю можливим обмежити час спілкування дитини з моїм  колишнім 
чоловіком двома годинами у неділю щотижня (зазначте інший час, який зручний для Вас).   

 Відповідно до ст.ст. 158 Сімейного кодексу України,—  
ПРОШУ: 

1.Чітко визначити час зустрічей дитини з батьком; 
2. Зобов’язати відповідача ПІБ, подати відомості про його розпорядок дня; 
3.Опитати свідків: 

- ПІБ, який проживає за адресою… 
- … 
- …. 
ДОДАТОК: 
1. копія свідоцтва про розірвання шлюбу; 
2. копія свідоцтва про народження дитини; 
3. довідка з житлових органів про те, що дитина проживає з позивачем. 
 

(дата складання  заяви)                                                                                Клименко З.З. Підпис 

 

 

 

 

 

4.3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ ЮРИИДЧНОЇ 

КЛІНІКИ 
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Затверджене Рішенням Загальних зборів Юридич-

ної клініки Київського інституту внутрішніх справ 

від    29.  01. .2004 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про підбір персоналу юридичної клініки 

 Київського інституту внутрішніх справ    
 

ПРЕАМБУЛА 

Враховуючи безпосередню залежність якості роботи юридичної клініки від її персоналу, пи-

тання забезпечення його підбору визначені у цьому положенні. 

Положення визначає загальні положення підбору персоналу юридичної клініки та регламен-

тує процедуру підбору студентів юридичної клініки. 

Положення починає застосовуватись з моменту його прийняття.    

РОЗДІЛ 1. Загальні положення 

Стаття 1. Визначення термінів 

1.Юридична клініка — це підрозділ, що складається із студентів і викладачів,  метою діяль-

ності якого є формування практичних вмінь і навичок у студентів шляхом надання безкоштовної 

юридичної допомоги та здійснення правопросвітницької діяльності із застосуванням активних мето-

дик навчання. 

2.Персонал юридичної клініки — це кадровий склад юридичної клініки, що складається з 

постійних працівників та працівників-волонтерів, які спільно виконують конкретно поставлені 

функції, спрямовані на досягнення мети та реалізацію завдань юридичної клініки, визначених в її 

установчих документах.  

3.Підбір персоналу юридичної клініки — це технологія формування персоналу, система за-

ходів із залучення до роботи у юридичній клініці персоналу, який зможе забезпечувати досягнення її 

мети та завдань.    

4.Якісний персонал юридичної клініки — це очікуваний ідеальний результат діяльності з 

формування персоналу юридичної клініки (у тому числі підбору персоналу): студенти та викладачі, 

які розуміють та поділяють мету і завдання юридичної клініки, постійно працюють у ній, достатньо 

підготовані до цієї роботи (кваліфіковані, схильні, бажаючі).   

5.Принципи підбору персоналу юридичної клініки — це головні вихідні положення, яким 

підпорядковується діяльність з підбору персоналу юридичної клініки. 

6. Модель персоналу юридичної клініки — це орієнтир діяльності з формування персоналу 

юридичної клініки  (у тому числі підбору персоналу), система особистих якостей та фактичних да-

них, яким повинен відповідати персонал юридичної клініки. 

7.  Концептуальний алгоритм підбору персоналу юридичної клініки — це організаційно-

управлінська технологія, послідовність дій, яка має бути дотримана при проведенні підбору персо-

налу. 

8.  Функціональний механізм підбору персоналу юридичної клініки — це організаційно-

управлінська технологія, розрахунок функціонального забезпечення кожного суб’єкта, який залуче-

ний до підбору персоналу юридичної клініки. 

9.  Механізм оцінки якості підбору персоналу юридичної клініки — це організаційно-

управлінська технологія, своєрідне продовження концептуального алгоритму і функціонального ме-

ханізму реалізації напрямку діяльності, що є  складником загального механізму оцінки якості діяль-

ності організації і передбачає способи виявлення результатів, критерії їх аналізу, впровадження 

удосконалень та їх повторного контролю щодо здійснення підбору персоналу юридичної клініки. 

10.  Конкурсний відбір персоналу юридичної клініки — це організаційно-управлінська техно-

логія, процедура впровадження принципу конкурсності у діяльність щодо підбору персоналу юри-

дичної клініки, яка має особливості залежно від категорії кандидатів на посаду і передбачає застосу-

вання заходів перевірки їх готовності до виконання очікуваних функцій діяльності. 

11.  Випробувальний строк (адаптаційний період) у підборі персоналу юридичної клініки — 

це організаційно-управлінська технологія, апробована у роботі юридичної клініки Київського інсти-



 103 

туту внутрішніх справ, що полягає у поєднанні засад конкурсного відбору кандидатів до юридичної 

клініки та адаптації нового працівника до умов його подальшого функціонування. 

12. Відповідальний за підбір персоналу керівник — це представник керівництва юридичної 

клініки, на якого покладено функції керівництва підбором персоналу.  

13. Представник керівництва юридичної клініки — це особа, яка виконує управлінські 

функції в юридичній клініці (керівник, викладач) та для потреб цього Положення має окремі функції 

щодо підбору персоналу.  

14. Наставнцтво у підборі персоналу юридичної клініки — це організаційно-управлінська 

технологія, що полягає у залученні до проведення випробування (адаптації) кандидатів до юридич-

ної клініки, досвідчених працівників організації (як правило, студентських координаторів), які одно-

часно допомагають кандидатам освоїтись та додатково контролюють їх можливість (кваліфіко-

ваність та зайнятість) працювати у юридичній клініці. 

15. Кандидат на прийняття (зарахування) до юридичної клініки — це особа, що виявила намір 

вступити до юридичної клініки та звернулася з таким проханням до представника керівництва юри-

дичної клініки.  

16. Психологічне вивчення у підборі персоналу юридичної клініки — це технологія, що може 

застосовуватись за наявності серед працівників юридичної клініки фахівця-психолога (викладача чи 

досвідченого студента), полягає у проведенні комплексу психологічних тестових методик, які 

оцінюють готовність кандидата працювати у ній та їх особистісну відповідність особливостям май-

бутньої діяльності.  

17.  Рекомендації у підборі персоналу юридичної клініки — це організаційно-управлінська 

технологія, спосіб попереднього підбору та вивчення кандидатів до роботи в організації, що полягає 

у добровільній письмовій, адресованій керівнику організації, оцінці потенційного члена юридичної 

клініки особою, якій відомий кандидат.  

Стаття 2. Принципи підбору персоналу юридичної клініки  

1. Підбір персоналу юридичної клініки заснований на принципах добровільності, вільного до-

ступу до роботи в юридичній клініці, організаційно-управлінської доцільності, конкурсності. 

2. Добровільність — це принцип підбору персоналу юридичної клініки, який полягає у від-

сутності жодних ознак примусу щодо бажання особи працювати у юридичній клініці; 

3. Вільний доступ до роботи в юридичній клініці — це принцип підбору персоналу юридич-

ної клініки, який означає, що кожна особа, яка виявила бажання працювати у юридичній клініці, має 

можливість цей намір реалізувати, а юридична клініка має створити умови для цього; 

4. Організаційно-управлінська доцільність — це принцип підбору персоналу юридичної 

клініки, який дозволяє керівництву юридичної клініки визначати потреби організації у персоналі, 

планувати його підбір та ускладнювати умови відбору за наявності надмірної кількості кандидатів;  

5. Конкурсність — це принцип підбору персоналу юридичної клініки, який полягає у викори-

станні, для обґрунтованого підбору персоналу до організації або на керівні посади, конкурсних ви-

пробувань.   

Стаття 3. Мета, завдання та основні етапи 

 підбору персоналу юридичної клініки 

1. Метою підбору персоналу юридичної клініки є створення первинної ланки формування 

персоналу — максимальна укомплектованість організації якісним персоналом. 

2. На досягнення мети підбору спрямовані наступні завдання: 

2a) планування підбору персоналу юридичної клініки;  

2b) залучення та відбір кандидатів до роботи у юридичній клініці; 

2c) адаптація до роботи у юридичній клініці. 

3. Завдання підбору персоналу юридичної клініки відповідають його основним етапам. 

 

Стаття 4. Модель вступника (кандидата) 

 до юридичної клініки 

1. На момент вступу до юридичної клініки та початку роботи у ній працівник повинен: 

1a)  для студента — навчатись у вищому навчальному закладі на старшому за перший курсі 

юридичного
10

 факультету, мати бажання працювати у юридичній клініці, вільний час після занять у 

                                                           
10

 для виконання специфічних функцій до юридичної клініки можуть бути залучені студенти та викладачі неюристи  
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вузі не менше двох днів на тиждень, мати задатки особистих якостей майбутнього фахівця-

клініциста та виконати завдання випробувального строку; 

1b) для викладача — мати повну вищу юридичну
1
 освіту, працювати у вузі на штатній по-

саді викладача або організатора навчального процесу, мати досвід викладацької і правозастосовної 

роботи, а також мати схильність і час для праці у юридичній клініці; 

1c) для керівника — мати повну вищу юридичну освіту, працювати у вузі на штатній посаді 

викладача або організатора навчального процесу, мати досвід викладацької (у тому числі з застосу-

ванням активних технологій навчання) і правозастосовної роботи, а також бути компетентним, ба-

жати і мати час для управлінської праці у юридичній клініці.  

 

Стаття 5. Завдання випробувального строку 

 підбору персоналу юридичної клініки  

1. Завданнями випробувального строку для кандидатів визначається ознайомлення з локаль-

ними актами, що визначають діяльність юридичної клініки, опрацювання 5 архівних справ, 

вирішення 1 нової справи за напрямком “Юридичне консультування”, відвідання 5 заходів (занять, 

тренінгів, прогонів) за напрямком “Практичне право” та ознайомлення з методиками активного 

викладання занять правовничого змісту.  

2. Крім завдань, названих у ч.1 статті, кандидатам потрібно показати наставникам та керівни-

кам юридичної клініки наявність загальної та юридичної ерудованості (обізнаності), вміння спілку-

ватися, особистих та ділових якостей доброзичливості, активності, наполегливості, організованості, 

пунктуальності, оперативності, кмітливості, артистизму.  

3. Строк виконання завдань, названих у ч.1 статті, не встановлюється, що дає змогу відібрати 

з-поміж кандидатів осіб, які найшвидше та найякісніше їх виконали. 

4. Керівники юридичної клініки колегіальним рішенням можуть звузити завдання випробу-

вального строку.     

 РОЗДІЛ 2. Концептуальний алгоритм 

підбору персоналу юридичної клініки 

Стаття 6. Процедура підбору персоналу юридичної клініки  

1. Процедура підбору персоналу юридичної клініки передбачає напрямки діяльності, які 

відповідають його завданням та основним етапам, які визначені у статті 3. 

Стаття 7. Алгоритм планування підбору  

персоналу юридичної клініки 

1. Планування підбору персоналу юридичної клініки складається з оцінки кількісного та якісного 

складу наявного персоналу, прогнозування потреб (попиту) у персоналі та підшукування персоналу. 

2. Оцінка кількісного та якісного складу наявного персоналу є факультативним (рекомендаційним) 

напрямком діяльності, який включає такі етапи: 

2a) на зібранні керівництва юридичної клініки (керівники, викладачі, студентські керівни-

ки) обговорити це питання, завчасно презентувавши систему вимог (модель, функціональний меха-

нізм), заповнити анкету (додаток 1 Положення), дійти висновків щодо очікувань (особистих планів) 

наявного персоналу; 

2b) підготувати і провести анкетування студентів юридичної клініки в кінці семестру, року 

(додаток 1 положення). 

3. Прогнозування потреб (попиту) у персоналі, яке має стосуватись моделювання потреб у діяльності 

та відповідного їм попиту на виконавців, передбачає такі етапи: 

3a) дослідження навантаження на плановий період (семестр, рік) наявного персоналу юри-

дичної клініки; 

3b) аналіз напрямків діяльності юридичної клініки у перспективі; 

3c) врахування можливих соціальних замовлень щодо діяльності юридичної клініки; 

3d) врахування можливого фінансування проектів юридичної клініки; 

3e) аналіз, при можливості, плинності кадрів за попередній період, як планової (зміну кур-

сів) так і непланової. 

4. Підшукування персоналу, з урахуванням результатів попередніх етапів планування персоналу, має 

здійснюватись у вузі такими шляхами: 

4a) особистого запрошення на заняттях керівників (викладачів) юридичної клініки; 
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4b) загального рекламування на заняттях керівників (викладачів) юридичної клініки; 

4c) рекомендацій персоналу, викладачів та керівників вузу; 

4d) оголошення відкритого конкурсу і реклами про нього. 

Стаття 8. Алгоритм залучення та відбору кандидатів 

 до роботи у юридичній клініці 

1. Призначення (зарахування) персоналу юридичної клініки відбувається за такою процедурою: 

1a) реклама (письмове чи усне оголошення, через пресу, у тому числі внутрішню тощо);  

1b) попередня співбесіда претендентів з представником головного керівництва організації 

(додаток 2 Положення) і допуск до конкурсу, написання заяви та початок випробувального строку 

(додаток 3 Положення), одночасно кандидату пропонується зібрати рекомендації (додаток 4 Поло-

ження) та за ним закріплюється наставник; 

1c) виконання завдань випробувального строку одночасно з контролем та наставництвом за 

цим процесом; 

1d) психологічне та юридичне тестування кандидатів (факультативний (рекомендаційний) 

напрямок діяльності);  

1e) нарада з наставниками, підсумкова співбесіда за результатами випробувань; 

1f) урочисте прийняття до юридичної клініки у випадку успішного виконання завдань ви-

пробувального строку.  

       Стаття 9. Концепція адаптації до роботи у юридичній клініці 

1. Одночасно з випробувальним строком відбувається адаптація кандидатів до роботи у юри-

дичній клініці. Наставником через доброзичливість і опікування справами кандидата для нього ство-

рюється швидкий ритм, націленість на результати та контрольованість діяльності, які походять з ре-

жиму діяльності, корпоративної культури та традицій юридичної клініки. 

2. У період адаптації приймається рішення про доцільність подальшої співпраці організації та 

її потенційного працівника. 

Стаття 10. Механізм оцінки якості підбору персоналу 

1. Під час усіх основних етапів підбору персоналу (ч.2 статті 3), а також як захід механізму 

оцінки якісті діяльності юридичної клініки здійснюється оцінка якості підбору персоналу. 

2. Під час підбору персоналу наставником або іншими уповноваженими на те суб’єктами 

підбору заповнюється бланкова форма оцінки кандидата (додаток 5 Положення).  

РОЗДІЛ 3. Функціональний механізм підбору 

персоналу юридичної клініки 

Стаття 11. Суб’єкти здійснення підбору 

 персоналу юридичної клініки 

1. Для забезпечення якісного підбору персоналу передбачено діяльність таких суб’єктів як: 

1a) відповідальний за підбір персоналу керівник; 

1b) представники керівництва; 

1c) наставники; 

1d) психолог; 

1e) кандидат на прийняття (зарахування). 

2. На осіб, передбачених у п. 1а-1d ч.1 статті, покладаються функції, визначаються сектори 

відповідальності та напрямки взаємодії з виконання окремих функцій з забезпечення підбору якісно-

го персоналу юридичної клініки.  

3. На кандидата покладаються функції та визначаються напрямки його взаємодії з виконання 

окремих функцій з іншими суб’єктами для позитивного вирішення питання щодо прийняття (за-

рахування) до юридичної клініки, а також встановлюються обмеження на випробувальний строк. 

Стаття 12. Функціональне забезпечення діяльності 

 відповідального за підбір персоналу керівника юридичної клініки 

1. На відповідального за підбір персоналу керівника покладено виконання таких функцій: 

1a) створити організаційну політику з підбору персоналу юридичної клініки та ініціювати її 

впровадження до корпоративної культури організації (Ф1); 

1b) разом з відповідальним за підбір персоналу керівником, здійснювати аналіз (Ф2):  

1b.1) навантаження на плановий період (семестр, рік) наявного персоналу юридичної 

клініки (Ф2.1); 

1b.2) напрямків діяльності юридичної клініки у перспективі (Ф2.2); 
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1b.3) можливих соціальних замовлень щодо діяльності юридичної клініки (Ф2.3);  

1b.4) можливого фінансування проектів юридичної клініки (Ф2.4); 

1b.5) плинності кадрів за попередній період, як планової (зміну курсів) так і непланової 

(Ф2.5); 

1c) керувати колегіальним обговоренням керівництва юридичної клініки та узагальненням 

результатів бланкових форм щодо проведення оцінки кількісного та якісного складу наявного пер-

соналу (Ф3); 

1d) проводити особисте запрошення студентів на своїх заняттях (Ф4); 

1e) проведити загальне рекламування на своїх заняттях (Ф5); 

1f) узагальнювати рекомендації персоналу, викладачів та керівників вузу (Ф6); 

1g) разом з представниками керівництва юридичної клініки приймати рішення про оголо-

шення відкритого конкурсу і реклами про нього (Ф7); 

1h) на основі попередньої особистої співбесіди з кандидатом (додаток 2 Положення)  або за 

повідомленням представника керівництва юридичної клініки про її результати видати бланки Заяви 

(додаток 3 Положення) та Листа-рекомендації (додаток 4 Положення), призначити наставника та 

провести загальне інструктування щодо порядку проходження випробувального строку (Ф8); 

1i) приймати до уваги результати психологічного тестування кандидатів (Ф9); 

1j) організувати юридичне тестування кандидатів та узагальнення його результатів (Ф10); 

1k) проводити наради з представниками керівництва юридичної клініки, наставниками щодо 

висновків підбору кандидатів (Ф11); 

1l) проводити підсумкові співбесіди з кандидатами (Ф12); 

1m) разом з представниками керівництва приймати рішення та організовувати урочисте 

прийняття кандидатів до юридичної клініки (Ф13).  

2. За відповідальним за підбір персоналу керівником юридичної клініки закріплюються такі 

сектори відповідальності: 

2a) планування підбору персоналу; 

2b) контроль залучення та відбору кандидатів до роботи в юридичній клініці. 

3. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у відповідального за підбір персоналу 

керівника юридичної клініки визнаються: 

3a) Ф1, Ф2.2, Ф2.3, Ф2.4, Ф3, Ф7, Ф8, Ф12, Ф13 — з представниками керівництва; 

3b) Ф3, Ф12, Ф13  — з наставниками; 

3c) Ф4, Ф9, Ф13 — з психологом; 

3d) Ф8, Ф10, Ф12, Ф13 — з кандидатами. 

Стаття 13. Функціональне забезпечення діяльності 

представників керівництва юридичної клініки 

1. На представників керівництва юридичної клініки покладено виконання таких функцій:  

1a) разом з відповідальним за підбір персоналу керівником, здійснювати аналіз (Ф1):  

1а.1) напрямків діяльності юридичної клініки у перспективі (Ф1.1); 

1а.2) можливих соціальних замовлень щодо діяльності юридичної клініки (Ф1.2); 

1а.3) можливого фінансування проектів юридичної клініки (Ф1.3). 

1b) проведення особистого запрошення студентів на своїх заняттях (Ф2); 

1c) проведення загального рекламування на своїх заняттях (Ф3); 

1d) разом з відповідальним за підбір керівником юридичної клініки прийняття рішення 

про оголошення відкритого конкурсу і реклами про нього (Ф4); 

1e) проводити співбесіди з особою, яка виявила бажання працювати в юридичній клініці 

(додаток 2 Положення) та повідомити відповідального за підбір керівника про її результати (Ф5); 

1f) повідомлювати відповідального за підбір керівника про враження від проходження ви-

пробувального строку кандидатами (Ф6); 

1g) в разі згоди відповідального за підбір керівника проводити підсумкові співбесіди з 

кандидатами (Ф7) 

1h) організовувати урочисте прийняття кандидатів до юридичної клініки (Ф8). 

2. За представниками керівництва юридичної клініки закріплюється такий сектор 

відповідальності:  

1а) урочистий прийом до юридичної клініки.  
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3. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у представників керівництва юридич-

ної клініки визнаються:  

3a) Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8 — з відповідальним за підбір керівником 

3b) Ф8 — з наставниками; 

3c) Ф8 — з психологом; 

3d) Ф5, Ф7, Ф8 — з кандидатами. 

Стаття 14. Функціональне забезпечення діяльності наставників 

1. На наставників покладено виконання таких функцій: 

1a) провести докладне інструктування щодо порядку проходження випробувального строку 

(Ф1); 

1b) забезпечувати виконання кандидатом завдань випробувального строку (ч. 1, 2 статті 5) 

(Ф2); 

1c) опікуватися справами кандидата і контролювати виконання кандидатом завдань випро-

бувального строку (відмічати виконання кандидатом кожного завдання випробувального строку) 

(Ф3); 

1d) повідомлювати відповідального за підбір керівника про враження від проходження ви-

пробувального строку кандидатами (Ф4); 

1e) допомагати організовувати урочисте прийняття кандидатів до юридичної клініки (Ф5). 

 2. За наставниками закріплюється такий сектор відповідальності: 

2а) безперешкодне та якісне проходження кандидатами завдань випробувального строку і 

контроль цієї процедури. 

3. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у наставників визнаються: 

3а) Ф4, Ф5  — з відповідальним за підбір керівником юридичної клініки; 

3b) Ф5 — з представниками керівництва юридичної клініки; 

3c) Ф1, Ф2, Ф3 — з кандидатом. 

Стаття 15. Функціональне забезпечення діяльності психолога 

1. На психолога покладено виконання таких функцій: 

1a) проводити і узагальнювати результати бланкових форм щодо оцінки кількісного та 

якісного складу наявного персоналу (Ф1); 

1b) проводити і узагальнювати результати психологічного тестування  кандидатів, доповіда-

ти про них керівнику, відповідальному за підбір (Ф2); 

1c) організовувати доброзичливий психологічний клімат процедури з підбору персоналу 

(Ф3);  

1d) допомагати організовувати урочисте прийняття кандидатів до юридичної клініки (Ф4). 

2. За психологом закріплюється такий сектор відповідальності: 

2а) психологічне забезпечення підбору персоналу юридичної клініки. 

3. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у психолога визнаються: 

3a) Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 — з відповідальним за підбір керівником юридичної клініки; 

3b) Ф3, Ф4 — з представниками керівництва юридичної клініки; 

3c) Ф3,Ф4 — з наставниками; 

3d) Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 — з кандидатами. 

Стаття 16. Організація діяльності кандидата 

 на прийняття (зарахування) до юридичної клініки  

1. На кандидата на прийняття (зарахування) до юридичної клініки покладено виконання таких 

функцій: 

1a) заповнити бланк Заяви на вступ до юридичної клініки (Ф1); 

1b) зібрання рекомендацій (Ф2); 

1c) виконувати завдання випробувального строку (ч. 1, 2 статті 5) (Ф3); 

1d) на вимогу психолога виконати завдання психологічного тестування (Ф4); 

1e) на вимогу відповідального за підбір керівника виконати завдання юридичного тестуван-

ня (Ф5); 

1f) просити про допомогу наставників при виникненні питань і проблем під час проходжен-

ня випробувального строку (Ф6); 

1g) проходження співбесіди з відповідальним за підбір керівником або іншим представни-

ком керівництва (за його ініціативою) в кінці випробування (Ф7). 
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 2. Напрямками взаємодії з виконання окремих функцій у кандидата на прийняття (зарахуван-

ня) до юридичної клініки визнаються: 

2а) Ф1, Ф5, Ф7 — з відповідальним за підбір керівникоюм юридичної клініки; 

1b) Ф7 — з представниками керівництва юридичної клініки; 

2с) Ф3, Ф6 — з наставниками; 

2d) Ф4 — з психологом. 

3. З метою забезпечення порядку роботи організації для кандидата на прийняття (зарахуван-

ня) до юридичної клініки на час випробувального строку встановлюються такі обмеження-заборони: 

3а) самостійно працювати у приміщенні юридичної клініки; 

3b) виносити з приміщення юридичної клініки книги з її бібліотечки; 

3с) самостійно оформляти документацію юридичної клініки, у тому числі комп’ютерну; 

3d) крім випадків дозволу наставника, виносити з приміщення юридичної клініки  матеріали 

справи. 

 

Додаток 1 

 

Анкета оцінки 

персоналу юридичної клініки для потреб планування підбору персоналу 

Дата ___________.   Аналізований період ____________________. 

 

1. Назвіть найважливіші напрямки діяльності юридичної клініки за аналізований період 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Назвіть 3 найбільш якісно працюючих представників керівництва юридичної клініки та 

дайте мінімальний коментар свого рішення:  

1)________________________________________________________________, 

2)________________________________________________________________, 

3)________________________________________________________________. 

3. Назвіть 3 найбільш якісно працюючих студентів юридичної клініки за напрямком “Юри-

дичне консультування” та дайте мінімальний коментар свого рішення: 

1)________________________________________________________________, 

2)________________________________________________________________, 

3)________________________________________________________________. 

4. Назвіть 3 найбільш якісно працюючих студентів юридичної клініки за напрямком “Прак-

тичне право” та дайте мінімальний коментар свого рішення: 

1)________________________________________________________________, 

2)________________________________________________________________, 

3)________________________________________________________________. 

5. Назвіть 3 найбільш цінних працівників юридичної клініки та дайте мінімальний коментар 

свого рішення: 

1)________________________________________________________________, 

2)________________________________________________________________, 

3)________________________________________________________________. 

6. Назвіть (обов’язково) 3 найменш цінних працівників юридичної клініки та дайте мінімаль-

ний коментар свого рішення: 

1)________________________________________________________________, 

2)________________________________________________________________, 

3)________________________________________________________________. 

7. Оцініть за 10-ти бальною шкалою функціонування персоналу юридичної клініки за 

аналізований період: __________. 

8. Назвіть Ваші особисті плани щодо роботи у юридичній клініці (зважте свої сло-

ва)__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Назвіть Ваші побажання щодо підбору та якісної організації діяльності персоналу юридич-

ної клініки ______________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

10. Напишіть своє прізвище та поставте підпис_________________ _________ 

 

Додаток 2 

Орієнтовний перелік питань 

на співбесіду з кандидатом на прийняття до юридичної клініки 

1. Яка Ваша найближча і довгострокова мета у житті?  

2. Чому Ви вирішили працювати у юридичній клініці? 

3. Хто міг би дати Вам найкращу рекомендацію і чому?  

4. Хто міг би дати про Вас якнайгірший відгук і чому?  

5. Які предмети Ви більше/менше всього любили/не любили в школі/вузі? Чому? 

6. Які оцінки Ви в основному отримували в школі/інституті? 

7. Чи Ви брали участь у якій-небудь діяльності поза навчанням? Чому? 

8. Як Ви плануєте свою кар'єру після закінчення навчання у вузі? 

9. Назвіть Ваших улюблених учителів/викладачів у середній школі/вузі? Чому ви їх любили/не лю-

били? 

10. Розкажіть, як Ви організовуєте свої заняття у час навчання в вузі? 

11. Як Ви проводили канікули, коли вчилися в школі/вузі? 

12. Чи плануєте Ви під час навчання у вузі одночасно десь працювати? Де, чому і чи не заважа-

тиме це бажаній Вами роботі в юридичній клініці? 

13. Серед обов'язків, які, як нам хотілося б, Ви виконуватимете, є три найважливіші (прийом 

звернень від клієнтів та їх вирішення, підготовка та проведення занять правового характеру з дітьми, 

наукова діяльність). Яким досвідом Ви володієте для вирішення цих задач? Коли Ви вирішили, що 

хочете бути фахівцем у цій сфері? 

14. Чи є у Вас інший досвід або знання, які були б корисні нашій організації? 

15. Як би Ви описали ідеального юриста (адвоката)? Працівника? Колегу? Заступника? Керівни-

ка? 

16. Який Ви, на Вашу думку, юрист? Працівник? Колега? Заступник? Керівник? 

17. З якими людьми Вам важко/легко працювати? Чому? 

18. В яких ситуаціях, пов'язаних з роботою, Ви відчуваєте себе найбільш комфортно/напружено? 

19. Чого б Ви хотіли уникнути у роботі в юридичній клініці? 

20. Чи готові Ви працювати безкоштовно? Чому? 

21. Опишіть свій досвід подолання якої-небудь проблеми у професійній (навчальній) сфері? 

22. За що Вас хвалили/критикували? 

23. В чому полягає відповідальність керівника, підлеглого? 

24. Як Ви відноситеся до того, що Вашу роботу контролюють? 

25. Як Ви відноситеся до роботи ввечері? 

26. Яке Ваше найвище досягнення на сьогодні? Чому? 

27. Чим Ви кращі за інших? Що, по-Вашому, є найсильнішою Вашою стороною? 

Додаток 3 

 

Керівнику  Юридичної клініки Київського інститу-

ту внутрішніх справ 

від ________________________________ 

___________________________________ 
(П.І.Б., курс, група) 

________________________  __________  
№  конт.  телефонів   дата народження 

 

З  А  Я  В  А 

Прошу зарахувати мене в юридичну клініку на період __________________  

_________________________________________________________________ 
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(вказати семестр (семестри) протягом якого студент бажає займатися в клініці)
 

з мотивів ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(коротко викласти головні мотиви, якими керується студент) 

Випробувальний строк розпочато _________, наставник ____________. 

Випробувальний строк завершено _________                 _____________.
  

           (підпис відповідального керівника) 

Завдання на випробувальний строк (згідно статті 5 Положення): 

1. Ознайомитись з локальними актами, що визначають діяльність юридичної клініки. 

2. Опрацювати не менше 3 архівних справ (з усвідомленням ходу їх вирішення) та особи-

сто вирішити не менше 1 нової справи. 

3. Відвідати не менше 5 занять (тренінгів, прогонів) з “Практичного права” (див. оголо-

шення на дошці). 

4. Ознайомитись з методиками активного викладання занять правничого змісту. 

5. Пройти підсумкову співбесіду з керівництвом ЮК. 

Для успішного завершення випробувального строку пропонується отримати три листи-

рекомендації. Про виконання завдань випробувального строку потрібно повідомляти наставника 

для їх фіксації. 

При задоволенні моєї заяви я зобов’язуюсь: 

- приймати участь у заняттях з формування готовності та розвитку персоналу юри-

дичної клініки; 

- приймати участь у відповідності з графіком у прийомі громадян, які звертаються в 

клініку за юридичною допомогою; 

- приймати участь у проекті "Практичне право"; 

- дотримуватись у своїй роботі норм Положення про юридичну клініку та інших ак-

тів і розпоряджень керівництва юридичної клініки. 

Я розумію, що порушення цих зобов’язань тягне за собою відрахування з юридичної клініки. 

У випадку успішного завершення навчання в клініці робота в юридичній клініці враховується під 

час оцінювання навчальної практики та стажування. За вимогою може бути надана характеристи-

ка за час роботи у юридичній клініці. 

Дата _____________                Підпис ____________ 

Додаток 4  

 

Лист-рекомендація  

кандидата до Юридичної клініки Київського інституту внутрішніх справ 

 

____________________________________________ виявив (ла) бажання працювати у Юри-

дичній клініці Київського інституту внутрішніх справ.  

 

Згідно з Положенням про юридичну клініку (наказ ректора від 7.12.2003р.   № 836) прохання 

заповнити цей лист-рекомендацію, у якому дати оцінку кандидату. 

Лист-рекомендацію може скласти будь-яка особа, яка знає кандидата. 

Радимо кандидату залучитись листами-рекомендаціями від викладачів та керівників, від 

працівників юридичної клініки. 

 Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

ЮК 

Прізвище, ініціали, 

посада та підпис ав-

тора рекомендації 
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Додатковий коментар (за бажанням): 

 

 Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

ЮК 

Прізвище, ініціали, 

посада та підпис ав-

тора рекомендації 

 

 

    

Додатковий коментар (за бажанням): 

 

 Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

ЮК 

Прізвище, ініціали, 

посада та підпис ав-

тора рекомендації 

  

 

   

Додатковий коментар (за бажанням): 

Додаток 5 

 

Лист оцінки проходження кандидатом випробувального строку 

(заповнюється наставником або іншими уповноваженими суб’єктами підбору) 

 

Кандидат________________.      Наставник________________. 

Завдання випробувального 

строку 

Оцінка та дата виконання завдання кандидатом, прізвище та 

підпис уповноваженого суб’єкта підбору 

Ознайомлення з локальними 

актами юридичної клініки 

та методиками активного 

викладання занять пра-

вовничого змісту  

 

 

 

 

 

 

Опрацювання 5 архівних 

справ за напрямком “Юри-

дичне консультування” 

   

   

Вирішення 1 нової справи за 

напрямком “Юридичне кон-

сультування” 

 

 

 

 

 

 

Відвідання 5 заходів (за-

нять, тренінгів, прогонів) за 

напрямком “Практичне пра-

во” 

 

 

  

   

Інші завдання та виявлені 

порушення 

 

Ступінь розвитку значимих здібностей та якостей кандидата: 
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Назва Бал (1-10), 

коментар 

Підпис і 

прізвище 

Назва Бал (1-10), 

коментар 

Підпис і 

прізвище 

Загальна та юри-

дична обізнаність 

  Вміння спілкувати-

ся 

  

Наполегливість   Організованість   

Активність   Пунктуальність   

Оперативність   Артистизм   

Кмітливість   Доброзичливість   

Висновок і підпис наставника ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Коментар і підпис психолога _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Додатковий коментар _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Рішення і підпис відповідального керівника _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

4.4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГОВОГО ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

КНУВС 2005 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЕРГОВОГО ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ (далі – ЮК) 

1.Черговими можуть бути: 

1.1 Дійсні члени ЮК. 

1.2 Студент, що проходить випробування, за умови присутності дійсного члена ЮК. 

2. Режим чергування. 

2.1 Чергування відбувається у дві зміни. 

2.2 Перша зміна з 09.00 до 13.00. 

2.3 Друга зміна з 14.00 до 18.00. 

3. Завданнями чергового є: 

3.1 Постійно знаходитись у приміщенні ЮК під час чергування, крім особливих потреб залишати 

його. 

3.2 Відповідати на телефонні дзвінки. 

3.3 Складати анкети попереднього запису клієнтів по телефону та передавати їх студентському ко-

ординатору з консультування. 

3.4 Надавати необхідну інформацію, що стосується ЮК, всім, хто звертається до ЮК. 

3.5 Приймати інформацію та залишати її на дошці повідомлень, а в разі необхідності повідомляти 

про керівництво ЮК. 

3.6 Вести книгу обліку літератури, тобто приймати та видавати книги іншим членам ЮК із записом 

у спеціальному журналі. 

3.7 Виконувати доручення керівництва ЮК. 

3.8 Забезпечувати порядок  і чистоту в ЮК. 

3.9 Забезпечувати дотримання тиші при конфіденційності прийому клієнта та наданні консультацій 

іншими членами ЮК. 

3.10 Знати місцеперебування керівництва ЮК. 

3.11 В разі потреби зустрічати клієнта на КПП та інтерв’ювати його. 

3.12 В разі запізнення клієнта відмовляти йому у консультуванні та призначати інший час зустрічі. 

4. Порядок призначення чергових. 

4.1 Чергових призначає координатор, враховуючи побажання клініцистів. 
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4.2 Заміна чергування може здійснюватись за згодою особи, яка заміняю чергового за погодженням з 

керівництвом чи координатором ЮК із зазначенням причини заміни та прізвища і розпису студента, 

який здійснює заміну. 

5. Відповідальність чергових. 

5.1 Черговий несе відповідальність за стан обладнання ЮК. 

5.2 Черговий відповідальний за дотримання порядку в ЮК. 

5.3 Черговий відповідає за ключ ЮК та здачу його в чергову частину після закінчення чергування. 

5.4 Черговий відповідальний за функціонування ЮК за час відсутності іншого керівництва. 

5.5 За невиконання або неналежне виконання обов’язків чергового до студента можуть бути застосо-

вані попередження або виключення із членів ЮК. 

4.5. ПРАВИЛА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

КНУВС 2006 
Правила роботи членів юридичної клініки у її приміщенні  

1. Правила стосуються наступних заходів, які проводяться юридичною клінікою:  

1) надання юридичних консультацій громадянам у приміщенні юридичної клініки;  

2) проведення занять з учнівською молоддю в приміщенні  інституту;  

3) візити та робочі зустрічі з представниками установ, організацій, товариств у приміщенні 

юридичної клініки; 

4) робота в приміщенні юридичної клініки у вечірній час.  

 

2. Правила побудовані на основі таких засад: 

1) юридична клініка — це особливий підрозділ інституту, який складається зі студентів та 

викладачів, метою діяльності якого є формування практичних вмінь і навичок у сту-

дентів шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги та здійснення право про-

світницької діяльності із застосуванням інтерактивних методик;  

2) юридична клініка є відокремленим підрозділом інституту і діє на основі підпорядкування 

ректорату, положення про юридичну клініку, на основі інших локальних актів інституту та 

керівництва юридичної клініки; 

3) юридична клініка поважає усі заходи, які проводяться в інституті та які спрямовані на 

підвищення рівня кваліфікації курсантів (студентів) та викладачів;  

4) курсанти і студенти юридичної клініки працюють лише після навчальних занять  (після 

14
30

); 

5) інші питання режиму і правил діяльності юридичної клініки, які не відображені у цих 

Правилах, вирішуються керівниками юридичної клініки  самостійно, за умови 

відповідності загальним правилам функціонування інституту.  

 

3. Надання юридичних консультацій у приміщенні юридичної клініки та інші заходи, які 

передбачають візит громадян до приміщення юридичної клініки . 

Цей захід передбачає пропуск осіб, які до неї звертаються, через КПП інституту. Порядок 

здійснення даного заходу полягає в наступних положеннях: 

1) консультації надаються в період з 14
30

 до 17
00

 з понеділка до п’ятниці включно;  

2) курсанти чи студенти юридичної клініки супроводжують громадян з КПП до приміщення 

юридичної клініки для консультування  та до КПП після надання консультації;  

3) можливість супроводження громадян через КПП для виконання завдань юридичної клініки 

надається курсантам і студентам, згідно списку (додаток 1). 

 

4. Режим роботи юридичної клініки. 

Режим роботи юридичної клініки поділяється на звичайний та спеціальний: 

1. Звичайний режим роботи передбачає роботу в юридичній клініці з 14
30

 до 20
00

 години, а у 

випадку навчання окремих членів юридичної клініки в другу зміну їх робота в юридичній 

клініці допускається з 9
00

 до 14
30

.  

2. Спеціальний режим роботи передбачає роботу в приміщенні юридичної клініки після 

двадцятої години, роботу у вихідні або святкові дні. 
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 робота після двадцятої години допускається за присутності одного зі студентських ко-

ординаторів (додаток 1) з 20
00

 до 21
00

 години; 

 робота у вихідні дні допускається за присутності одного зі студентських координа-

торів з 9
00

 до 18
00

; 

 режим роботи у святкові дні вирішується рішенням керівників юридичної клініки.  
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ТЕМА4 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ ЮРИ-

ДИЧНОЇ КЛІНІКИ 
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ПЛАН 

1. Менеджмент юридичної клініки схеми 

2.  Загальна Структура українських клінік 

3. Менеджмент персоналу юридичної клініки 

4. Управління якістю у роботі юридичних клінік 
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1.МЕНЕДЖМЕНТ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ СХЕМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 
Андреечев И.С., Архангельск11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа юридиче-

ского клинического 

образования 

Формирование коллек-

тива преподавателей 

Набор студентов, орга-

низация их обучения и 

практики 

Организация приемов 

граждан и иных форм 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели,  

юристы-практики 

Студенты Руководство  

факультета, ВУЗа 

Донорские организа-

ции, спонсоры, друзья 

клиники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Семинар для преподавателей юридических клиник Санкт-Петербурга «Менеджмент и развитие юридических клиник» 

Апрель 2002. Санкт-Петербург. 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ: 

- разработка миссии и целей юридической клиники, 

- анализ внешней и внутренней среды юридической клиники 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

КООРДИНАЦИЯ 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

МОТИВАЦИЯ 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПО-

РАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

УЧЕТ 
 

ОЦЕНКА 
 

КОНТРОЛЬ 
 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

КОММУНИКАЦИИ 
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МИССИЯ И ЦЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 

Миссия обеспечивает целевое развитие организации, отражает цели и интересы различных 

групп людей, так или иначе связанных с деятельностью организации и вовлеченных в процесс 

ее функционирования. Основными группами людей, чьи интересы оказывают влияние на дея-

тельность организации, а следовательно, должны быть учтены при определении ее предназна-

чения, являются:  

 

 

Миссия юридической клиники  
– ее основное предназначение, четко выраженная причина существования, на основе которой 

разрабатываются цели ее деятельности 

- утверждение относительного того, для чего или по какой причине существует юридиче-

ская клиника, 

- утверждение, раскрывающее смысл существования юридической клиники, в котором 

проявляется отличие юридической клиники от ей подобный 
 

1. Руководство юридического факультета (института), высшего учебного заведения, не-

коммерческой организации, создающие, приводящие в действие и развивающие юридическую 

клинику для того, чтобы за счет деятельности юридической клиники: 

- повысить качество юридического образования с целью достижения конкурент-

ных преимуществ на рынке образовательных услуг; 

- развивать сотрудничество с органами государственной власти и местного само-

управления, некоммерческими организациями;  

- организовать эффективную практику студентов юристов в соответствии с 

учебным планом; 

- создать благоприятный имидж факультета (института), НКО, 

- выявить и подготовить будущие преподаватели для факультета.  
 

2. Сотрудники юридической клиники (студенты, преподаватели), своим трудом обеспечива-

ющие деятельность юридической клиники, решающие с ее помощью свои жизненные проблемы:  

 интересы студентов: получение и углубление знаний, навыков, профессио-

нальная ориентация, трудоустройство, прохождение практики в соответствии с 

учебным планом, общение с коллегами, преподавателями, юристами – практи-

ками, судьями, адвокатами, получение других преимуществ  

 интересы преподавателей: самосовершенствование, приобретение практиче-

ского опыта, развитие педагогической практики, ознакомление и использова-

ние интерактивных методов обучения, создание имиджа, совершенствование 

своих учебных программ и разработка новых спецкурсов, развитие междисци-

плинарных связей, обмен опытом 

3. Клиенты юридической клиники – малообеспеченные граждане, нуждающиеся в квалифици-

рованной юридической клинике, но не могущие за нее заплатить 
 

4. Местное сообщество, находящееся с юридической клиникой во взаимодействии, имеющем 

многогранное содержание, связанное с формирование социальной среды обитания организации. 

Интересы: снижение социальной напряженности, повышение уровня правовой культуры и пра-

вового сознания населения; повышение качества подготовки кадров 

  
 
5. Общество в целом, в первую очередь в лице государственных институтов, взаимодействую-

щих с юридической клиникой в социальной, правовой, экономической и других сферах окруже-

ния. Интересы:  

 защита прав человека, юридическая помощь малоимущим, правовое просвещение, 

 экономия государственных расходов на оказание юридической помощи, 

 повышение качества подготовки специалистов  
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Миссия должна разрабатываться с учетом следующих факторов:  

 история юридической клиники, в процессе которой вырабатывалась философия юридического 

клинического образования, формировался стиль деятельности, определялось место среди образо-

вательных и консультационных организаций; 

 существующий стиль поведения и способ действия сотрудников юридической клиники, руко-

водства юридического факультета (института), высшего учебного заведения, некоммерческой 

организации; 

 состояние среды обитания юридической клиники; 

 ресурсы, которая она может привести в действие для достижения своих целей.  
 

Хорошо сформулированная миссия проясняет то, чем является юридическая клиника и какой она 

стремиться быть, а также отличие организации от других ей подобных:  

- общественных приемных (студенческих консультаций) при юридическом факультете (институ-

те), высшем учебном заведении, некоммерческой организации; 

- общественных приемных при органах государственной власти и местного самоуправления, Цен-

тров правовой информации; 

- Комиссий по правам человека, аппаратов уполномоченных по правам человека; 

- Центров правовой информации,  

- коллегий адвокатов, юридических фирм и бюро, принимающих на стажировку студентов-

юристов, 

- некоммерческих организаций, осуществляющих защиту определенных групп населения.  

 

В миссии получают расшифровку следующие характеристики организации:  

- целевые ориентиры юридической клиники, отражающие то, на решение каких задач направлена 

деятельность юридической клиники, и то, к чему стремится юридическая клиника в своей дея-

тельности в долгосрочной перспективе; 

- сфера деятельности юридической клиники; 

- философия юридического клинического образования, находящая проявление в тех ценностях, 

которые приняты в юридической клинике; 

- возможности и способы осуществления деятельности юридической клиники. 
 

МИССИЯ: 

 дает субъектам внешней среды (клиентам, организациям-партнерам, донорам, НКО, ВУЗу, СМИ) 

общее представление о том, что собой представляет юридическая клиника, к чему стремиться, 

какие средства использует в ее деятельности, какова ее философия; 

 способствует формированию или закреплению определенного имиджа юридической клиники в 

представлении субъектов внешней среды; 

 способствует единству внутри юридической клиники и созданию корпоративного духа:   

 делает ясным для сотрудников юридической клиники (студенты, преподаватели) 

общую цель, предназначение существования организации; 

 способствует тому, что сотрудники могут легче установить идентификацию свей 

персоны с организацией; 

 способствует установлению климата в юридической клиники. Так как через нее до-

водятся философия юридического клинического образования, ценности и принци-

пы, которые лежат в основе построения и осуществления деятельности юридиче-

ской клиники 

   создает возможность для более действенного управления юридической клиникой:  

 является базой для установления целей юридической клиники, помогает вырабо-

тать стратегию, 

 обеспечивает стандарты распределения ресурсов юридической клиники; 

 расширяет для сотрудников смысл и содержание деятельности.  

 

 



 120 

 

 

 

Достижимые Гибкие Измеримые Конкретные  Совмести-

мые  

Приемлемые  

 

 

Долгосрочные  Среднесрочные  Краткосрочные 
 

 
 

 

 

 

 

ЦЕЛИ  

– это конкретное состояние отдельных характеристик юридической клиники, до-

стижение которых для нее является желательным и на достижение которых 

направлена ее деятельность; 

 являются исходной точкой планирования; 

 лежат в основе построения организационных  отношений; 

 базируется система мотивации, используемая в организации; 

 точка отсчета в процессе контроля и оценки результатов  
 

ОБЗОР ЦЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
 

- соединение юридической науки и преподавания с юридической практикой для преодоления в 

учебном процессе разрыва между теоретическим юридическим образованием и юридической 

практикой; 

- помощь студентам в развитии профессиональных навыков (развитие профессиональных навыков 

у студентов- юристов);  

- привитие навыков организации и ведения юридической работы;  

- обеспечение углубленного изучения студентами отдельных учебных дисциплин, а также вопро-

сов юридической этики и профессиональной ответственности;  

- организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов по отраслям права, состав-

ляющим специализацию клиники 

- разработка и внедрение новых курсов, методических рекомендаций и активных методов препода-

вания юридических и смежных дисциплин; 

- повышение уровня профессионального юридического образования посредством создания мето-

дики клинического образования и внедрения ее в образовательные программы; 

- создание мест для прохождения студентами практики, предусмотренной учебным  планом;  

- поддержка и проведение научных исследований в сфере юридического образования; 

- создание технологии передачи опыта преподавателя – практики студентам юридического факуль-

тета;  

- укрепление престижа юридической профессии; 

- формирование твердых этических убеждений, понимание гуманности профессии юриста 

- развитие философии юриста, то есть помощь студентам в развитии их взглядов на то, что такое быть юристом, в по-

исках ответов на вопросы:  

 Какова роль юриста в обществе?  

 Как должны строиться и функционировать социальные и судебные системы в обществе? 

 Каково должно быть сочетание стремлений юриста, чтобы удовлетворить и личные, и профессиональные 

потребности?  

 Какие навыки необходимы юристу для успешного освоения новых областей права и правоприменения? 

 Что значит соблюдать профессиональную юридическую этику?  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

- оказание квалифицированной юридической помощи малоимущим гражданам путем прове-

дения приема,  

- представление интересов лица, которому оказывается юридическая помощь, в органах госу-

дарственной власти и местного самоуправления, организациях, суде, 

- проведение выездных студенческих консультаций в отдаленных районах региона; 

- создание образовательных программ для отдельных категорий  

- оказание содействия реализации прав и свобод человека и гражданина в регионе,  

- повышение уровня правовой культуры, правосознания и юридической грамотности населе-

ния региона, 

- повышение уровня нормотворческой деятельности в регионе, разработка рекомендаций по 

совершенствованию правовой системы; 

- помощь государственным и общественным организациям в подготовке правовых актов пу-

тем участия в их разработке и экспертизе; 

- оказание бесплатной правовой помощи некоммерческих организаций (разработка учреди-

тельных документов общественных объединений, юридическая помощь в их государствен-

ной регистрации; консультационная помощь); 

- "социализация" студентов (включение студентов в различные реальные проблемы, разреша-

емые правоприменительными органами, с одной стороны, и с проблемами граждан, нужда-

ющихся в правовой защите, - с другой) 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

- развитие межрегионального и международного сотрудничества клиники, факультета, 

- обмен студентами, аспирантами, преподавателями,  

- расширение сотрудничества с образовательными учреждениями; 

- сотрудничество с судебными учреждениями, правоохранительными и иными органами 

государственной власти и местного самоуправления, негосударственными организация-

ми в России и за ее пределами 

- сотрудничество со средствами массовой информации, издательскими организациями, 

- сотрудничество с правозащитными организациями  
 

Популяризация юридического клинического образование  

- распространение идеи юридической клиники среди возможно большего числа юри-

стов, как преподающих, так и практикующих право  
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 Приказ (распоряжение) о создании юридической клиники 

 Положение о юридической клинике и (или) Устав юридической клиники 

 Этический кодекс  

 Регламент Совета юридической клиники (наблюдательного совета юридической клиники, обще-

го собрания сотрудников юридической клиники) 

 Положение о порядке приема и прохождения практики в юридической клинике 

 Программа прохождения производственной и преддипломной практики в юридической клинике 

 Положение о порядке приема граждан 

 Положение о порядке составления письменных ответов клиентам юридической клиники 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Памятки для студентов:  

- по первичному приему граждан и консультированию, 

- по работе над письменными ответами, 

 Инструкции по делопроизводству в юридической клинике, включая приложение всех документов  

 

1. Документы по студентам:  

- заявление о приеме студента в ЮК; 

- анкета студента ЮК; 

- бланк регистрации студента ЮК; 

- сертификаты (дипломы) студентов ЮК; 

- отчеты по практике, дневники практики 

2. Документы по клиентам:  

- журнал предварительной регистрации клиен-

тов 

- карточка приема клиента 

- журнал регистрации клиентов  

- согласие клиента на ведение его дела студен-

том 

- согласие на ведение аудио- или видеозаписи  

- опросный лист клиента 

- лист передачи дела 

- доверенность  

- досье по делу 

- журнал регистрации незакрытых дел 

- журнал учета встреч с клиентами 

- журнал регистрации противоположной сто-

роны 

 

3. Рабочие документы:  

- объявления о наборе в ЮК 

- приказ о зачислении студентов в юридиче-

скую клинику 

- графики дежурств 

- планы семинаров, тренингов, занятий 

- журнал работы с оргтехникой 

- журналы регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции  

- книга образцов часто используемых заявле-

ний, формуляров  

4. Документы по финансово - хозяйственной деятельности (отчетность) 

 

 Учебный план (Программа юридического клинического образования), методические пособия, 

схемы, альбомы, материалы деловых игр 

 Договора о сотрудничестве: со средствами массовой информации, органами государственной 

власти местного самоуправления 

 

Положение о юридической клинике 

1. Общие положения (миссия, кем создается, организационная форма, место нахождения) 

2. Цели и задачи деятельности 

3. Принципы организации и деятельности  

4. Имущество юридической клиники 

5. Структура юридической клиники  

6. Организация работы юридической клиники, ее состав  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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Мотивация студентов юридической клиники 
 

Мотивы / интересы студентов 

Обучение, приобретение практического опыта 

Закрепление и углубление теоретических знаний 

Прохождение практики в соответствии с учебным планом  

Профессиональная ориентация 

Преимущества при трудоустройстве 

Общение с коллегами, преподавателями,  

юристами – практиками, судьями, адвокатами 

Получение других преимуществ 

 

Преимущества и помощь при трудоустройстве  
 

 дипломы (сертификаты) о прохождения обучения в 

юридической клинике 

 разработка дипломов (сертификатов) 

 характеристики и рекомендации для трудоустройства  создание характеристик и рекомендаций  

 

 рекомендация студентов юридической клиники при 

приеме на работу  

 

 сотрудничество с юридическими фирмами, организа-

циями для трудоустройства студентов,  

 активное содействие в трудоустройстве студентам 

юридической клиники  

 формирование базы данных студентов юридической 

клиники,  

 заключение соглашений, 

 популяризация юридической клиники,  

 обучение студентов профессиональной ориентации 

(правил составления резюме, подготовки к собеседо-

ванию с работодателем и т.д.) 

 оформление стажа работы старшим студентам по спе-

циальности во время работы в юридической клинике  

* введение в штатное расписание юридической клиники 

ставки юрисконсульта (юриста) и ее деление на несколько 

ставок   

 

Стимулирование деятельности студентов:  

 

- материальные премии лучшим студентам и иные формы материального поощрения (сувениры, 

подарки);  

- предоставление возможности от юридической клиники принять участие в летних и зимних шко-

лах, различных региональных семинарах,  

МОТИВАЦИЯ 
 

– побуждение сотрудников юридической клиники, других людей к деятель-

ности через формирование мотивов поведения для достижения личных це-

лей и целей организации 
 

Потребности людей  
 

Интересы людей  
 

Мотивы деятельности  
 

Действия людей  

Студенты юридиче-

ской клиники  

Преподаватели юридиче-

ской клиники  

Практикующие юристы 

(адвокаты, судьи и т.д.) 
 

Руководство факуль-

тета, ВУЗа 

 

 Студенты юридиче-

ского факультета  
 

Донорские органи-

зации, спонсоры, 

друзья клиники 
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- рекомендация юридической клиникой студентов на стажировки от юридического факультета,   

- предоставление студентам внутренних услуг (пользование библиотекой, видеотекой, компьюте-

рами, возможность скопировать определенное количество документов, их распечатать на прин-

тере, пользование Интернет, справочными правовыми базами), 

- проведение юридической клиникой общих праздников (выпускной, день юриста, Новый  год и 

т.д.) 

 

Мотивация преподавателей юридической клиники 
 

Мотивы / интересы преподавателей  

Самосовершенствование 

Приобретение практического опыта 

Развитие педагогической практики, ознакомление и 

использование интерактивных методов обучения 

Совершенствование своих учебных программ  

и разработка новых спецкурсов 

Развитие междисциплинарных связей 

Обмен опытом 

Имидж, принадлежность к юридической клинике 

 

 

  

 2. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКИХ КЛІНІК 
Загальна структура українських юрклінік 

Інтернет джерело-http://www.legalclinics.org.ua/index.php?menuitem=ponstruct 

До складу юридичної клініки, як правило, можуть входити: директор, координатор клініки, 

викладачі-куратори, студентський директор клініки, студенти-консультанти. До директора "юридич-

ної клініки" висуваються наступні професійні вимоги: 

вища юридична освіта; 

досвід практичної роботи в одній із галузей права; 

досвід роботи в громадських організаціях; 

досвід менеджменту грантами; 

   Директор здійснює контроль за роботою клініки, делегує частину своїх прав і обов'язків ін-

шим співробітникам "клініки", вимагає своєчасного і чіткого виконання доручень, видає накази та 

інші внутрішні документи, що стосуються співробітників. У той самий час, директор має певне коло 

обов'язків, а саме: 

вести роботу по залученню фінансування; 

вести переговори зі спонсорами з приводу поточних питань гранта; 

своєчасно надавати спонсорам фінансові звіти (виходячи з умов гранту); 

забезпечувати матеріальну базу гранта; 

організувати висвітлення діяльності юридичної клініки в засобах масової інформації; 

контролювати видання навчальних матеріалів програми та періодичних видань; 

надавати практичну допомогу викладачу - куратору, координатору, студентському директору та сту-

дентам-консультантам. 

Координатором юридичної клініки може бути студент-юрист старшого курсу, який 

спеціалізується в галузі цивільного права і має досвід роботи консультанта клініки. Він призначаєть-

ся на цю посаду за наказом директора "клініки" після узгодження його кандидатури з викладачами-

кураторами, що працюють в "юридичній клініці". 

У процесі роботи координатор має право надавати обов'язкові до виконання вказівки в межах своїх 

повноважень, які встановлюються положенням (статутом) про юридичну клініку, а також делегувати 

окремі права та обов'язки студентам і студентському директору. 

Координатор особисто зобов'язаний вести прийом клієнтів і працювати зі студентами, а також 

вести облік і статистику справ, в тому числі і на електронних носіях. На координатора "клініки" по-

кладено обов'язок забезпечення зберігання справи клієнта та інших документів, що стосуються 
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діяльності "клініки", ведення обліку зустрічей студентів з клієнтами, організації роботи студентів в 

"клініці" по прийому та консультуванню клієнтів, заповнювати за результатами співбесіди на 

клієнта анкету встановленого зразка та укладати з ним угоду про ведення справи студентами 

"клініки", надавати по вимозі директора "клініки" і викладачів-кураторів звіти про поточні справи і 

підтримувати належний порядок в приміщенні "клініки". 

Студентський директор юридичної клініки призначається і звільняється з посади (за наказом) 

директором юридичної клініки (за погодженням викладачів-кураторів або декана факультету). Це 

може бути студент-юрист, який бажає займатися даною роботою, і при цьому має організаційні здіб-

ності. На нього покладається обов'язок забезпечити видання періодичного вісника "юридичної 

клініки", надавати допомогу директору, складання звітів й іншої адміністративної роботи, надавати 

необхідну допомогу координатору програми і викладачам-кураторам, заміщувати координатора про-

грами в випадку його відсутності, забезпечувати підбір та видачу нормативних актів для роботи сту-

дентів із справами з надання консультацій клієнтам та підготовці їм правових документів. 

 

3. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 
© А.Галай, для книги Юридична клінічна практика 

3.1 Уявлення про персонал юридичної клініки і його категорії 

Успіхи будь-якої діяльності досягаються завдяки її якісній організації і вмілому управлінню. 

При цьому потрібно додавати, що організовують соціальну діяльність і управляють нею люди. Саме 

від зацікавленої, кваліфікованої і відповідальної повсякденної праці виконавців, за умови грамотно-

го ресурсного забезпечення,   залежить досягнення поставлених цілей існування організації та ро-

звиток напрямів діяльності.  

Питання якісної організації та управління людськими ресурсами є важливим розділом управ-

лінської науки, який називається менеджмент персоналу.  

У загальних рисах процес менеджменту персоналу визначається як діяльність із комплекту-

вання штату організації і підтримання продуктивності праці виконавців на високому рівні12. 

При аналізі цього поняття щодо діяльності юридичних клінік, ми бачимо необхідність його 

уточнення. Адже, по-перше, юридична клініка хоч і може розглядатися як організація, але офіційно-

го штату посад у ній здебільшого немає. Його замінює гнучка організаційна структура юридичної 

клініки, яка є переліком неофіційних посад із у загальному сформованими функціями і галузями 

відповідальності.  

Організаційна структура юридичної клініки відображає виділення і розподіл її окремих 

підрозділів, зв’язки між ними і об’єднання їх у єдине ціле. Проектування організаційної структури 

передбачає виділення структурних підрозділів, визначення їх завдань і компетенції13. 

До числа працівників юридичної клініки входять передусім волонтери14, участь у юридичній 

клініці виконується ними у вільний від основної діяльності15 час. Виключенням з цього правила, яке 

лише його підтверджує, є існування окремих юридичних клінік, які мають статус підрозділу нав-

чального закладу з закріпленими посадами працівників цього підрозділу.  

Наприклад, в юридичних клініках національних університетів "Києво-могилянська академія", 

Львівського університету ім. І. Франка як структурних підрозділах навчального закладу передбачені 

посади завідувача, адміністратора, викладачів-методистів, наукових співробітників та ін. 

По-друге, категорія продуктивності (рос. производительность) праці має значення передусім 

для виробничої сфери. Щодо творчої діяльності з надання соціальних послуг16, якою є діяльність 

юридичної клініки, продуктивність має опосередковане відношення, головним для її працівників є 

професіоналізм та компетентність. Причому більша частина членів юридичної клініки — це студен-

ти, професійний рівень яких ще потрібно сформувати. 

                                                           
12

 Робинс С.П., Коултер М. Менеджмент, 6-е издание: пер. с англ..— М.: Изд. дом “Вильямс”, 2002.— С. 432. 
13

 Организация и управление в юридической клинике: опыт практической деятельности в современной России: Учеб. 

Пособие.— М.: Дело, 2003.— С. 79. 
14

 тлумачення терміну "волонтер" див. напр. у Законі України "Про соціальні послуги" // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2003, N 45, ст.358 
15

 основною діяльністю для членів юридичних клінік є, здебільшого, викладацька чи навчальна діяльність, юридична 

практика 
16

 щодо тлумачення соціальних послуг див. Закон України "Про соціальні послуги" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2003, N 45, ст.358 
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Тому процес менеджменту персоналу юридичної клініки полягає у залученні (підборі) персо-

налу юридичної клініки для реалізації її тривалих чи короткострокових напрямів діяльності, а також 

у сприянні стабільному формуванню та розвитку його професійного рівня.   

Таким  чином, персонал юридичної клініки — це об’єднання осіб, які на постійних чи 

тимчасових засадах залучаються до виконання цілей і проектів юридичної клініки, маючи на меті 

поєднання особистого розвитку і примноження суспільного блага. Якісний персонал юридичної 

клініки — студенти та викладачі, які розуміють та поділяють мету та завдання юридичної клініки, 

достатньо підготовані до цієї роботи, якісно працюють у ній протягом кількох років17. 

До складу юридичної клініки, як правило, можуть входити: директор, координатор клініки, 

викладачі-куратори, студентський директор клініки, студенти-консультанти18. У ряді юридичних 

клінік ці традиційні категорії працівників видозмінюються, як за назвами “посад”, так і за функціо-

нальним навантаженням. Так, до їх кола додаються завідуючий, адміністратор (студентський 

адміністратор, секретар) як альтернатива студентському директору, студентський координатор з 

окремого напрямку діяльності, студенти зі спеціальним статусом та ін19.       

Для цілісного уявлення, які категорії входять до складу юридичної клініки, це питання дореч-

но можна розглядати з різних позицій. Головні, на наш погляд, критерії класифікації:  

1) за професійною приналежністю (викладачі і студенти, адвокати або інші юристи, а та-

кож інші особи (психологи, соціальні працівники, журналісти та ін.); 

2) за юридичним статусом (особи, на штатних або громадських засадах призначені до ви-

конання цілей юридичної клініки та волонтери); 

3) за місцем в організаційній структурі (керівники, викладачі-куратори (експерти), коор-

динатори, студенти (консультанти, тренери та ін.).  

3.2. Підбір персоналу юридичної клініки 

Першою складовою якісного менеджменту персоналу організації є залучення до виконання її 

завдань якісного персоналу. Цей факт не можна ігнорувати, адже він прямо пов’язаний з результата-

ми діяльності організації: чим кращий персонал — тим кращі результати. Але скільки питань до цієї 

діяльності завжди є у критиків наукової організації управління юридичною клінікою. Для формулю-

вання основ підбору персоналу юридичної клініки надамо відповідь на кілька поширених міфів. 

Міф 1: керівник юридичної клініки — це не кадрова служба. Так, він може не мати для підбо-

ру часу або спеціальних здібностей, але він хоче, щоб діяльність його організації виконувалась, як 

мінімум, вчасно і якісно. При цьому всі бажають працювати з ідейно близькими людьми і не бажа-

ють, щоб з офісу зникали речі. Цього не досягти без підбору персоналу. Звідси Правило 1 "Визнан-

ня доцільності підбору": керівник має сформулювати оптимальну для організації технологію залу-

чення нових працівників і знаходити час для її реалізації як особисто, так і залучати інших 

відповідальних працівників.  

Міф 2: Підбір кожного працівника, це щораз новий процес, адже кожна людина особлива. 

Визнаючи закінчення тези, не можна погоджуватись з її початком: управлінці зазначають20, що до 

75% всієї роботи може бути у певних межах стандартизовано та унормовано. Тому формулюємо 

Правило 2 "Затвердження процедур підбору персоналу": процедура підбору має бути уніфікова-

на і викладена у локальному акті юридичної клініки. 

Таким є, наприклад, Положення про підбір юридичної клініки Навчально-наукового інститу-

ту Київського національного університету внутрішніх справ21, де викладено основні положення і 

процедури залучення нових членів організації.   

Міф 3: юридична клініка завжди має бути готова до прийому нових членів. Це вірно, але ба-

жано цей процес планувати, щоб "хвиля нового вливання не винесла корабель організації у відкрите 

море". Порядок і поступовість залучення нових членів має бути без втрат для повсякденної діяль-

                                                           
17

 Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні: забезпечення якісного 

функціонування: Навчальний посібник.— К.: Атіка, 2005.— С. 9. 
18

 “Юридичні клініки” в Україні: роль, завдання та організаційно-правові засади: Посібник / за ред. М.В.Дулеби.— К.: 

МП "Леся", 2003.— с.8. 
19

 Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні: забезпечення якісного 

функціонування: Навчальний посібник.— К.: Атіка, 2005.— С. 17. 
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 Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / за ред. к.ю.н. Ю.Ф.Кравченка.— К.: Націо-

нальна академія внутрішніх справ України, 1999.— С. 589. 
21

 Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні: забезпечення якісного 

функціонування: Навчальний посібник.— К.: Атіка, 2005.— С. 124-137. 
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ності. Це дозволяє сформулювати кілька правил. Правило 3 "Прогнозування потреб підбору": 

керівники організації повинні розуміти основні алгоритми її діяльності, систему вимог 

(кваліфікаційну характеристику) до основних працівників22, постійно усвідомлювати потрібність і 

кількість можливих нових працівників для сталої діяльності і її перспективних напрямів. Правило 4 

"Збереження ядра кадрів": організація має турбуватися про стабільне існування підготованого і 

лояльного персоналу23, носіїв корпоративної культури, які мають її передати новим членам.    Пра-

вило 5 "Командної керованості": організація має мати гнучкі робочі групи, які складаються хоча б 

на 1/3 із сталого персоналу, нові члени мають підлягати щодо діяльності досвідченим працівникам 

організації.  

Міф 4: працівники юридичної клініки в будь-якому разі мають бути сформованими як 

спеціалісти в ній, тому немає принципового значення, кого набирати до юридичної клініки. Дійсно, 

юридична клініка готує фахівців не для себе, а для інших організацій. Плинність кадрів у ній дуже 

значна, а періодично відбувається повне оновлення персоналу. Але щоразу починати спочатку є 

невиправданою розкішшю керівника: адже завжди легше і швидше підготувати здібних і схильних 

до певної діяльності24 осіб. Тому, формулюємо Правило 6 "Конкурсний відбір": при підборі нових 

працівників потрібно передбачати переваги, які дозволять визначити кращих кандидатів25. Способа-

ми відбору можуть бути прості й аналітичні завдання, анкети і співбесіди, дослідження рекомен-

дацій і психологічне тестування. Потрібна майстерність у підтриманні показника постійної якості 

діяльності персоналу: середня якість кожного члена юридичної клініки в умовній сумі має бути 

значною. Звідси Правило 7 "Поступового включення у діяльність нових членів": новачки по-

винні залучатися до діяльності поступово, відповідальні справи їм доручати одразу недоцільно, їх 

перші кроки у діяльності мають контролюватись. 

Щодо останнього правила, згадаємо кілька позитивних практик його застосування: 1) статуси 

слухачів і консультантів вдало застосовується щодо новачків у сфері юридичного консультування 

(наприклад, у Юридичній клініці Національного університету "Острозька академія" нові студенти 

отримають статус слухачів: спостерігають за роботою більш досвідчених консультантів); 2) поєдна-

ння конкурсного відбору з адаптацією (наприклад, у Юридичній клініці Навчально-наукового інсти-

туту Київського національного університету внутрішніх справ кандидати до юридичної клініки от-

римують кілька конкурсних завдань, які не є відповідальними для організації, за кожним кандидатом 

закріплюється наставник з досвідчених працівників, виконання завдань має допомогти новачкам 

зрозуміти специфіку діяльності юридичної клініки, керівникам — перевірити їх здібності і бажання); 

3) поєднання підбору з навчальним курсом юридичної клінічної освіти (наприклад, у Юридичній 

клініці Волинського державного університету ім. Лесі Українки позитивним критерієм для за-

рахування нових працівників є успішне вивчення предмету "Юридична практика", який спеціалізо-

вано навчає питанням діяльності юридичної клініки).  

Викладені положення стосуються передусім підбору нових працівників. Неодмінно важливим 

є також підбір керівників організації, але це стосується вже проблем розвитку персоналу. 

3.3 Підготовка персоналу юридичної клініки 

Одним із напрямів менеджменту персоналу є підготовка працівників. Вона має на меті сфор-

мувати готовність працівників до виконання завдань організації. Причому сьогодні процес діяль-

ності вимагає постійного оновлення і вдосконалення кваліфікації персоналу. Для юриста і правоза-

хисника це зумовлюється передусім оновленням матеріального законодавства, змінами у процедурах 

захисту прав людини. Звісно, передусім про свій професіоналізм має подбати сам працівник, якраз 

метою вступу до юридичної клініки здебільшого є індивідуальне бажання підвищити свій рівень. 

Але, якщо організація відповідально ставиться до результатів своєї діяльності, вона має дбати про 

постійно високий рівень її персоналу, вживати для цього заходи.  

Це вирізняє юридичні клініки в-поміж інших інституцій громадянського суспільства: адже 

юридична клініка створюється у навчальному закладі для вдосконалення його навчального процесу. 

                                                           
22

 Детальніше див. напр. Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні: 

забезпечення якісного функціонування: Навчальний посібник.— К.: Атіка, 2005.— С. 12-15. 
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 у кількості від 1/3 до 3/4 
24

 див. правило 3 
25

 зазначимо, що це правило може мати особливості і виключення: адже практично усіх рано чи пізно можна навчити 

якісній роботі  
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Тому, підготовка персоналу юридичної клініки є стратегічним завданням діяльності юридичної 

клініки. 

Система підготовки персоналу юридичної клініки — це цілісний процес навчання, вихо-

вання та формування професійної майстерності працівника, результатом якого є підвищення набуто-

го освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціалізація на певному напрямі діяльності, що має на меті вдо-

сконалення навчального процесу у вищій школі, забезпечення потреб юридичної клініки у профе-

сійному виконанні її цілей. 

У сучасній організації підготовка персоналу орієнтована та такі цілі:  

1) вдосконалення і виробничих інновацій; 

2) навчання командній роботі і навичкам спілкування; 

3) навчання способам вирішення проблем26.   

У юридичній клініці завдання підготовки персоналу, орієнтовані передусім на формування, а 

не вдосконалення професіоналізму, адже її членами є у більшості студенти, які не мають достатньої 

кваліфікації. Головними завданнями підготовки персоналу юридичної клініки є: 

 поглибити рівень підготовки студента юридичної клініки, набутий у вузі; 

 пов’язати академічне навчання студента юридичної клініки з практичним досвідом; 

 навчити студента юридичної клініки вирішувати конкретні юридичні справи і займатися 

право просвітньою діяльністю;  

 навчити студента юридичної клініки роботі у колективі; 

 вдосконалити  технічні знання і навички; 

 навчити загальним способам вирішення завдань (розв’язання проблем); 

 привчити до роботи на умовах постійного самовдосконалення. 

Основним компонентом підготовки персоналу юридичної клініки27 є навчальна програма 

підготовки та розвитку. Сьогодні головним її компонентом постає курс юридичної клінічної освіти, 

який має на меті комплексно вирішити проблему поєднання навчання у вищій школі і формування 

професійної майстерності юриста-правозахисника. В Україні його програма затверджена на З’їзді 

Асоціації юридичних клінік28.  

Програма спецкурсу з основ юридичної клінічної практики базово побудована з тем, які сто-

суються загальних засад діяльності юридичної клініки, етики діяльності і управління нею, фор-

мування професіоналізму студентів у правозахисній та правопросвітній діяльності. Не слід забувати, 

що це базова програма, яка може уточнюватися залежно від специфіки навчального закладу і його 

юридичної клініки.   

Разом з тим, вирішити всі завдання підготовки персоналу юридичної клініки лише з застосу-

ванням курсу юридичної клінічної освіти практично неможливо. Тому постає потреба в наявності 

тренінгів і інших занять з підвищення кваліфікації як студентів, так і викладачів: членів юридичних 

клінік. 

Чимало юридичних клінік сьогодні практикують вдосконалення професійного рівня своїх 

членів на періодичних зібраннях, нарадах, факультативних заняттях. Так, актуальною є така практи-

ка юридичних клінік Донецького національного університету, Волинського державного університе-

ту, Національного університету «Острозька академія». На зібраннях спільно обговорюються справи, 

які надійшли до юридичної клініки, визначається їх виконавець, йому надаються поради щодо її 

вирішення. У юридичній клініці Навчально-наукового інституту Київського національного універ-

ситету внутрішніх справ проводяться щотижневі заняття, які почергово присвячуються питанням 

поглибленого розгляду тем курсу юридичної клінічної освіти, практики вирішення справ юридично-

го консультування, апробації і обговорення занять правової просвіти, психологічного забезпечення 

діяльності юридичної клініки.      

Підсумково зазначимо, що такі заходи підготовки персоналу юридичної клініки повинні ста-

новити цілісну програму формування персоналу юридичної клініки, бути забезпечені викладачами 
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— її членами клініки і запрошеними спеціалістами, бути методично забезпеченими і проводитись з 

використанням сучасних технологій навчання. 

3.4. Розвиток персоналу юридичної клініки 

Якісний підбір працівників не може сам-собою забезпечити ефективну роботу організації — 

для цього потрібно забезпечити розвиток персоналу. Особливого забарвлення набуває розвиток пер-

соналу у юридичній клініці як організації, що створена для надання студентам практичної підготов-

ки до професійної діяльності29, заснована на високому творчому потенціалі та соціальній активності 

її членів.  

Тому, юридична клініка не може функціонувати без постійного розвитку її персоналу, вона 

створюється саме для цього. Оптимальним є такий стан розвитку персоналу, коли усі працівники 

юридичної клініки виконують роботу, яка їм подобається, готові замінити один одного без значної 

втрати у якості діяльності, знають шляхи свого професійного вдосконалення у тих напрямках діяль-

ності, які виконують щодня та мають орієнтири стратегічного (довготривалого) зростання30. 

Розвиток персоналу пов’язаний з різними складовими менеджменту:  

1. Мотивація персоналу: саме можливість розвиватися, а, отже, професійно зростати найбі-

льше стимулює у волонтерській діяльності непідприємницьких товариств. Відзначимо уточнення: 

мотивація розвитку є передбачуваною при наявності виконаних ознак мотивації стабільності (про-

фесійне визнання, родинна злагода, матеріальне благополуччя), на яку юридична клініка впливати 

майже не може. 

2. Підбір і підготовка персоналу: лише ті, хто дбає про свій розвиток, матимуть найкращі ша-

нси на ринку праці. 

3. Інноваційний менеджмент. Головна його ідея — успішні організації завжди готові до змін, 

слідкують за прогресом, а подекуди самі його ініціюють. Будь-яка реформа стосується людей: інно-

вація (зміна) у технології праці передбачає зміну в організації діяльності, психології персоналу, а 

отже, без розвитку персоналу неможливо розвивати організацію.  

Особистий розвиток персоналу організації передусім задіюється в межах управлінських тех-

нологій професійної кар’єри та ротації працівників. 

Кар’єрний розвиток у юридичній клініці може бути вертикальним і горизонтальним. 

Вертикальна кар’єра — це можливість зайняти посади лінійного та функціонального керів-

ника у межах організаційної структури. У випадку входження організації у корпоративну чи асоціа-

тивну мережу вертикальна кар’єра включає можливість зайняти керівну посаду у материнській чи 

дочірній структурі організації
31

. 

Вертикальна кар’єра, за деякими виключеннями, практикується і в юридичній клініці. Кіль-

кість посад та їх функціональне навантаження залежать від організаційної структури кожної юри-

дичної клініки. Викладачі і юристи-практики у юридичній клініці можуть обійняти керівні посади 

керівників (голів, директорів) та координаторів (менеджерів, заступників, кураторів) юридичної 

клініки. 

В Україні існують такі юридичні клініки, якими керують студенти, наприклад, в Ужгородсь-

кому державному інституті інформатики, економіки і права, у Національному університеті ім. 

Т.Г.Шевченка. 

Студенти-клініцисти можуть виконувати керівницькі ролі координаторів (адміністраторів, 

директорів).  

В умовах об’єктивної складності застосувати вертикальну кар’єру у юридичній клініці, особ-

ливої уваги набуває розвиток персоналу в рамках горизонтальної кар’єри (ротації)32. Її особливістю є 

відсутність необхідності призначати здібних і старанних працівників на вищі посади: досить надати 

їм професійного визнання, більшої свободи у діяльності і розширити коло управлінських функцій.  

Горизонтальна кар’єра передбачає певну міру відповідальності і ускладнення завдань праців-

ника, але при цьому, як правило, особа набуває більшої самостійності у прийнятті рішень і 
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відповідає вона саме за свої вчинки і рішення. Працівники отримують можливість виконувати 

різноманітні операції та завдання організації, одночасно пізнають взаємозалежність між ними і роз-

ширюють свій професійний світогляд33. 

В межах юридичної клініки існує можливість здійснити ротацію: 

 працівників, які працюють за різними напрямками її діяльності (наприклад, працівники 

напрямків “Юридичне консультування” та “Правопросвітницька діяльність”); 

 працівників, які працюють у межах одного напрямку діяльності, але сутність їх діяльності 

відрізняється (наприклад, працівники напрямку “Юридичне консультування”, які займаються 

вирішенням справ у різних галузях або вирішують письмові звернення, працюють з “живими” 

клієнтами, представляють інтереси в суді). 

Головним же принципом особистого розвитку діяльності персоналу організації є саморозви-

ток: без особистої зацікавленості, одними лише технологіями менеджменту і зусиллями керівника 

неможливо досягти високих результатів особистого розвитку. Організація громадського сектору — 

це суспільна ланка, яка розвивається завдяки добровільному внеску кожного з її членів, який засно-

ваний на особистому потенціалі та можливості його реалізувати працюючи на спільне благо.  

Завданням керівництва є врахування усіх проявів розвитку персоналу, розуміння їх сутності, 

допомога кожному працівнику (кожній категорії працівників), у вдосконаленні і самовдосконаленні. 

Ряд людей індивідуально не зацікавлені у кар’єрному рості, але це не виключає того, що вони 

прагнуть глибоко розібратися у дорученому їм напрямку діяльності, якісно виконувати свої функції. 

Тому, необхідно підтримати студента юридичної клініки у його прагненні глибоко взнати майбутню 

професію — допомогти в навчанні, стажуванні, проведенні наукового дослідження. 

Важливим пунктом у практичному застосуванні технологій менеджменту персоналу повинно 

бути відношення до людей. Кандидат на роботу повинен знати, що керівництво установи буде кон-

тролювати його успіхи та давати оцінку його діяльності і від цих рішень буде залежати його кар’єра 

як у юридичній клініці, так і, в залежності від набутих знань, умінь та навичок, в подальшій про-

фесійній діяльності. 

 

4. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У РОБОТІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 
А.Галай, для книги Юридична клінічна практика 

4.1 Якість як концепція діяльності 

В різних джерелах менеджменту розкриваються механізми оцінки якості діяльності персона-

лу. Цікавим є те, що у багатьох з них34 механізм оцінки якості функціонує ніби сам собою. Звісно — 

для ефективності діяльності, звісно — для стимулювання розвитку персоналу. Але, що тут основне 

— оцінка чи якість? Що є тут фундаментальним? 

Назвемо одразу вірну відповідь: якість є первинною. Саме на якісну діяльність потрібно звер-

тати увагу передусім. Оцінка діяльності персоналу є способом формування якості діяльності. А крім 

цього способу, який носить контролюючий характер, так би мовити, негативний, можна виділяти по-

зитивні механізми формування якісної діяльності: підпорядкування усієї діяльності організації меті 

якості, формування якісного персоналу, покладення принципу якісної діяльності у основу корпора-

тивної культури тощо. 

При опитуванні персоналу юридичних клінік України і їх клієнтів у 2004 році, нами було 

сформульовані запитання з відкритими варіантами відповіді: навіщо проводити аналіз діяльності 

юридичної клініки, що потрібно аналізувати, які наслідки аналізу?  Відповіді показали: метою 

аналізу є підвищення ефективності роботи, знаходження напрямків для розвитку, оцінка людей і 

команд певного напряму роботи; предметом аналізу є: робота студентів зі справами, робота груп 

працівників; наслідками аналізу є: підвищення ефективності діяльності, формування пропозицій 

щодо вдосконалення діяльності, нововведення, виправлення недоліків35. 
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Цілями діяльності організації на засадах якості є36:  

1. Підтримка єдиної і чіткої концепції розвитку організації. 

2. Встановлення стандартів якості роботи і єдиних для всієї організації цілей. 

3. Забезпечення двостороннього зв'язку у питаннях діяльності і виконання завдань. 

4. Визначення потреби в підготовці та професійному розвитку персоналу. 

5. Налагодження і зміцнення взаємовідносин в колективі. 

6. Забезпечення максимального розвитку потенціалу персоналу. 

7. Складання бази даних знань і навичок співробітників для планування спадкоємності. 

8. Підтримка конкурентоздатності товариства. 

9. Зміцнення корпоративної культури та командного морального духу. 

 Будь-яка діяльність починається для того, щоб досягти успіху. Різноманітність видів діяль-

ності: виробництво, надання приватних послуг, державна служба, соціальна робота не відмінює го-

ловного принципу професійної роботи — якість як концепція діяльності. При втраті цього принципу 

з фундаменту діяльності неодмінно настане криза. Цей негативний результат буде різностороннім: 

від керівництва, від клієнтів, від самих виконавців. Адже навіщо працювати погано? У непідприєм-

ницьких товариствах громадського сектору, у юридичних клініках це питання має інший прояв: ми 

створені для намагання працювати pro bono, якщо це виявилося неможливо, то яке добро ми роби-

мо?    

4.2. Критерій якості діяльності юридичної клініки – ефективність. Ресурсний менедж-

мент юридичної клініки.  

Кожна організація має на меті досягнення цілей діяльності: від мінімальних і найпростіших 

до глобальних, які є метою її існування. Досягнута ціль завжди є приємністю, її може зменшити хіба 

що аналіз того, скільки затрат на це завдання було здійснено. В сучасних умовах вже не можна йти 

до досягнення конкретних планів безоглядно на витрати щодо їх результатів.  

Питання досягнення цілей прямо пов’язане з категорією якості діяльності. Її дослідження 

дає відповідь на питання: наскільки точно і швидко досягнуто очікувань, скільки для цього витраче-

но зусиль, яка з цього результату користь для організації.    

Показники, які можуть бути узяті за основу при оцінці якості функціонування персоналу ор-

ганізації37: результативність, продуктивність, вчасність, ефективність. 

Показник результативність загалом означає оцінку досягнення запланованих та інших, важ-

ливих для організації результатів. Результативність буде висока, коли вирішено максимальну кіль-

кість завдань.  

Показник продуктивність виявляється зі співставлення отриманих результатів від роботи 

персоналу та кількості персоналу і залучених представників взаємодіючих організацій, які досягли 

цих результатів. Продуктивність буде високою, якщо результати досягнуті мінімальною кількістю 

виконавців.  

Показник вчасність (оперативність) передбачає отримання відповіді на запитання: чи усі за-

плановані заходи відбулися у визначений час, чи не було запізнень, пропуску визначених термінів 

тощо. Крім того, у межах цього показника можливо оцінити швидкість виконання поставлених зав-

дань, що є важливим у деяких видах людської діяльності. Вчасність доповнює інші показники 

якості, вона вважається високою, якщо абсолютна більшість заходів відбувається без запізнень, у 

відведений час.  

Найважливіший показник якості — ефективність, вона виявляється як сукупність вірної 

послідовності виконання заходів за кожним проектом, співвідношення витрачених зусиль та ре-

сурсів до досягнутих результатів, загальне значення виконуваного проекту у суспільстві.  

 Усі наведені показники якості діяльності засновані на такій не дуже приємній для творчих 

працівників основі, як цифра. Саме кількісні позиції визначають якість будь-якої роботи і тому, для 

тих, хто бажає побачити реальний стан справ у будь-якій діяльності, потрібно вчитися рахувати або 

шукати того, хто вміє.  

Критеріями оцінки персоналу юридичної клініки, який залучений до реалізації напрямку дія-

льності “Юридичне консультування”, можуть бути: 

                                                           
36
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1. Кількість завершених справ.  

2. Кількість справ, які вирішені оперативно або вчасно.  

Вчасність визначається процесуальними строками або особливими побажаннями клієнта, до-

триманням визначених юридичною клінікою загальних строків роботи. 

3. Кількість задоволених консультацією клієнтів.  

4. Кількість складених звернень і процесуальних документів, які високо оцінені керівником.  

Це положення має додатковий стимулюючий ефект, адже привчає студентів юридичної кліні-

ки до творчого нешаблонного мислення. 

5. Кількість справ, якісно завершених за дві зустрічі з клієнтом. 

 Дві зустрічі — це  інтерв’ювання і консультування. Якісно вирішена проста справа не має за-

ймати багато часу. Виключенням є справи з представництвом, які об’єктивно займають значний ча-

совий проміжок.  

6. Кількість справ, вирішених студентом самостійно. 

Необхідність викладача контролювати якість вирішення справи не є самоціллю, ця функція 

має вчити студентів працювати самостійно. 

7. Можливо виділяти також негативні критерії, щодо цього напрямку роботи юридичної клі-

ніки. 

Наприклад, незавершення справи у відведені терміни; незавершення справи з вини консуль-

танта; кількість “програних” справ через неякісну підготовку; кількість незадоволених консультаці-

єю клієнтів.  

Критеріями оцінки персоналу юридичної клініки, який залучений до реалізації напрямку дія-

льності “Правопросвітницька діяльність”, можуть бути: 

1. Кількість проведених правопросвітницьких занять (розроблених сценаріїв), які високо 

оцінені керівником або перевіряючими. 

2. Кількість ініціатив, які були впроваджені у правопросвітницьку діяльність юридичної клі-

ніки. 

Наприклад, нові тренінгові модулі, нові організаційні правила, нові інтерактивних методів та 

прийомів тощо, які оцінюють вклад конкретного члена організації. 

3. Кількість схвальних оцінок щодо роботи працівника від представників організацій-

партнерів, особи, яка перевіряла заняття від юридичної клініки, або учнів.  

Важливими показниками оцінки діяльності є якісне виконання окремих керівних функцій, що 

пов’язані з довготривалими зобов’язаннями організації. 

Цей пункт вже оцінює якість управлінської праці виконавців. Високою майстерністю є, на-

приклад, тривале якісне консалтингове обслуговування організації-клієнта, особливо, коли воно 

пов’язане з командною роботою. Щодо правопросвітньої роботи аналогічним досягненням є розроб-

ка комплексного тренінгу, командне проведення програми правової просвіти у певному закладі.    

Названі основи оцінки діяльності персоналу пов’язані з іншим напрямом управлінської науки 

— ресурсним менеджментом, нагадаємо, що персонал теж є ресурсом. 

Категорія людські ресурси означає сукупність задіяних виконавців до якої-небудь функції і 

зустрічається у багатьох джерелах менеджменту38. 

У сучасному ресурсному менеджменті вже не головним є економне використання ресурсів, 

краще — ефективне. Традиційно виділяється пряма пропорція для результату: чим більше вкладено, 

тим більше отримаєш.  

До речі, робота юридичної клініки є одним із винятків цього правила. Адже мінімальні затра-

ти на координацію волонтерської праці студентів, без особливих вкладів, порівняно з працівниками 

юридичними фірм, у їх мотивацію і розвиток, часто дає високий результат у діяльності: виграні 

справи, вищий рівень педагогічної майстерності, ніж у педагогів. Можливо тому держава підтримує 

існування юридичних клінік — це майже безкоштовне розв’язання соціально-юридичних проблем в 

суспільстві.  

Ресурси організації потрібно планувати. Кожен напрям діяльності юридичної клініки має пе-

редбачати фінансовий план його забезпечення. Поширені статті обов’язкових витрат, виходячи з до-
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свіду діяльності юридичних клінік: обладнання (технічні пристрої), оплата праці (здебільшого лише 

основних організаторів), офісні витрати (орендна плата, канцелярські і поштові витрати, витратні 

матеріали для роздрукування тощо), витрати на інформаційні джерела (книги, періодика, Інтернет), 

витрати на спеціальні результати (видання, проведення тематичних акцій тощо). 

  У плані ресурсного забезпечення повинно бути передбачено39: 

1. Які матеріальні ресурси потрібно придбати. 

2. Які ресурси наявні в юридичній клініці. 

3. Які ресурси можна безоплатно залучати. 

Наприклад, деякі матеріальні ресурси можуть безкоштовно надати організації, які є партне-

рами у певному проекті, заході, програмі. 

4. На яких матеріальних ресурсах можна зекономити, замінити дешевшими аналогами без 

втрати якості результатів. 

5. Які особливі характеристики необхідно врахувати при залученні  ресурсів. 

Наприклад, технічні пристрої мають бути сумісними між собою і простими в обслуговуванні, 

малозатратними, інколи доцільно подбати про завчасне придбання ресурсів (перед здорожчанням 

поштових витрат, при рідкісності певних ресурсів). 

6. На яких умовах доцільно залучати матеріальні ресурси (придбання, оренда). 

Отже, будь-яка діяльність організації має бути прорахована. Вклад кожного працівника, залу-

ченого до виконання кожного напрямку роботи юридичної клініки може і повинен бути оцінений, 

ресурсні витрати мають бути обґрунтовані. У підсумку це дозволить скласти повну оцінку роботи її 

персоналу, і побудувати відповідні рейтинги юридичних клінік, а отже, підвищувати якість роботи 

кожної такої організації. 

 

4.3. Критерій якості діяльності юридичної клініки – задоволеність оточення і конкрет-

ного клієнта. Зворотній зв’язок з отримувачами послуг юридичної клініки. 

Щодо якості юридичних послуг доцільно запропонувати версію вирішення традиційної диле-

ми. Як відомо, два юристи — три думки щодо вирішення справи. Яка з них краща? Та, що задоволь-

нить клієнта. 

При оцінюванні якості діяльності будь-якої організації корисно запитати думку тих, хто от-

римує її результати. У соціальних послугах, які надає юридична клініка такими отримувачами є лю-

ди: яким надається юридична допомога, для яких проводяться правопросвітницькі заняття, які вико-

ристовують видані публікації юридичної клініки.  

 Тому, для всестороннього аналізу якості діяльності юридичної клініки необхідно передбача-

ти форми опитувань її клієнтів, адже саме їх оцінка не залежить від бажань себе побачити у гарному 

світлі, оцінює саме ступінь їх задоволення від наданої консультації, проведеного заняття.  

Серед форм оцінки клієнтами консультацій юридичної клініки найбільш простою і доречним 

прикладом є заповнення відгуку. 

Література характеризує випадки, коли клієнт по різному відноситься до складання таких від-

гуків. Наприклад, як зазначає В.Д.Мейєр40, крива вдячності клієнта щодо наданої юридичної допомо-

ги залежить від часу, який пройшов з моменту цієї консультації.  

Тому, відгук від клієнта потрібно відбирати одразу після надання консультації, намагаючись 

жодним чином не впливати на його позицію. Особи, що звертаються до юридичних клінік, не завжди 

достатньо освічені, щоб адекватно оцінити роботу юриста, який з ними працював. Тому, пропонуємо 

на відгукові клієнта зазначати мінімальну реакцію консультанта: згоден, не згоден (з зазначенням 

причин).  Російські колеги41 обґрунтовано пропонують систему відгуків від клієнта щодо вирішеної 

справи: крім відгуку клієнта після надання консультації, ними пропонується також домовленість 

щодо повідомлення юридичної клініки про результати використання її консультації і заповнення в 

такому випадку іншої анкети.     

Система відгуків і бланки опитувальних листів клієнта повинні бути схвалені у юридичній 

клініці. Для їх стандартизації і застосування у різних юридичних клініках доцільно затвердити ці 
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форми (як і інші форми моніторингу) на рівні Асоціації юридичних клінік чи домовленості між ни-

ми. 

Крім оцінки управлінських (оперативних) положень діяльності юридичної клініки, доцільно і 

організаційне закріплення правил якості з позицій задоволеності клієнта. У локальних актах і прави-

лах корпоративної культури юридичної клініки доцільно передбачити: 

- правило обов’язкового відгуку клієнта щодо справи42 (або періодичне отримання відгуків: 

у кожній третій (п’ятій) справі); 

- правило повноти наданої консультації; 

- правило заснованості консультації на законодавчій базі; 

- правило перевірки справи компетентною особою; 

- правило опори на клієнта при виборі позиції у справі; 

- правило застосування технологій підбору й підготовки персоналу юридичної клініки.  

Щодо правопросвітньої діяльності юридичної клініки, доречними є такі форми вивчення дум-

ки отримувачів її послуг: поточні та підсумкові анкети учнів, бланкові та вільні форми відгуків кері-

вників учнівських колективів.  

Юридичною клінікою Навчально-наукового інституту Київського національного університе-

ту внутрішніх справ  після кожного заняття правової просвіти учні заповнюють коротку анкету про 

його оцінку, після вивчення програми (тренінгового модулю) розширену анкету заповнюють учні та 

педагог, який відповідає за цю групу43.  

На організаційному рівні, доцільно закріпити такі правила оцінки правопросвітніх занять 

юридичної клініки з позицій задоволеності клієнтів: 

- вільного  відвідування занять, які проводяться юридичною клінікою44;   

- врахування побажань учнів при плануванні програми правової просвіти; 

- практикування додаткових занять, розроблених у відповідь на прохання аудиторії. 

Загалом зазначимо, що діяльність юридичної клініки, як і будь-якої іншої організації, має за-

сновуватись на зворотньому зв’язку з її клієнтами. Цей принцип дозволяє постійно бути націленими 

на якість, передбачати нові актуальні напрями діяльності, динамічно розвиватися у відповідь на зро-

стаючі потреби суспільства.   

Питання якості діяльності юридичних клінік, орієнтації їх на зворотній зв’язок з клієнтами 

актуалізується у зв’язку з дедалі більшою увагою держави і суспільства до їх діяльності. Так, із за-

твердженням Міністерством освіти і науки України Типового положення про юридичну клініку ВНЗ 

України (Наказ № 592 від 3 серпня 2006 року), крім вже традиційних форм громадського корпорати-

вного контролю за якістю діяльності юридичної клініки з боку самої організації та Асоціації юриди-

чних клінік України буде запроваджених державний контроль. Його будуть забезпечувати ВНЗ, у 

якому діє юридична клініка та саме Міністерство освіти і науки України.   

 

                                                           
42

 Дулеба М.В. Діяльність “юридичних клінік” в Україні: шляхи розвитку та вдосконалення. Науково-практичний посіб-

ник.— К.: Атіка, 2004.— С. 28. 
43

 Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник/ О.Ф.Штанько, А.О.Галай, В.В.Стаднік та ін.. 

/За заг.ред. О.Ф.Штанька.— К.: Атіка, 2004.— С. 219, 221-229. 
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 у поєднанні з заохоченням тих, хто постійно бере участь у цих заходах 
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ТЕМА 5 

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЮРИДИЧНИХ 

КЛІНІКАХ 
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ПЛАН 

1. Ресурсний менеджмент і фандрайзинг в юридичній клініці 

2. Проектна заявка лікбез 

3. Взаємодія юридичної клініки 
 

1. РЕСУРСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ФАНДРАЙЗИНГ В ЮРИДИЧНІЙ 

КЛІНІЦІ 
Ресурсний менеджмент і фандрайзинг в юридичній клініці  

В.Стаднік для книги "Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні, 

2005.  

Всі люди витрачають гроші, але не завжди розум-

но45. 

Самуельсон  

Очевидно, що не існує однакових юридичних клінік, так як не існує клінік, які б однаково 

планували свою діяльність в тому числі і у сфері управління матеріальними ресурсами: прогнозува-

ли їх необхідність, отримували, здійснювали їх розподіл та витрачали. 

Проведене дослідження свідчить, що забезпечення діяльності юридичної клініки матеріаль-

ними ресурсами, в першу чергу, пов’язується та обумовлюється її програмною діяльністю, яка у 

кожної клініки має свої відмінності і особливості. Відтак певні відмінності і особливості повинне 

мати і забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичної клініки. 

Забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичної клініки в першу чергу 

пов’язується із передбачуваними наперед витратами, які необхідно здійснити для виконання тих чи 

інших завдань. Припустимо, що одна юридична клініка планує протягом року надати 400 консульта-

цій, інша протягом того ж строку планує здійснити наступні заходи: надати правову допомогу 1000 

клієнтам, провести по 20 правопросвітницьких занять-тренінгів у 3 навчально-виховних закладах 

для дітей, взяти участь у олімпіадах, видати посібник і провести конференцію за результатами 

діяльності протягом року. Очевидно, що заходи суттєво відрізняються, а відтак повинні якісно і 

кількісно відрізнятися матеріальні ресурси, що залучатимуться у діяльність обох клінік. Без їх залу-

чення заплановані заходи просто не будуть виконані, або виконані з неналежним якісними і кіль-

кісними показниками. 

У діяльності кожної клініки також постає багато питань пов’язаних із діяльністю щодо 

управління матеріальними ресурсами, зокрема: яка кількість грошей та інших матеріально-технічних 

ресурсів є необхідними для нормальної діяльності юридичної клініки, де їх взяти, хто їх дасть, хто 

відповідатиме за написання заявок на гранти, хто складатиме звіти, яке обладнання необхідне, скіль-

ки потрібно телефонних ліній, телефонів, комп'ютерів, як користуватись технікою, як забезпечити 

всім студентам юридичної клініки вільний доступ до неї?  

Планування забезпечення матеріальними ресурсами є також важливим з наступних мірку-

вань: 

1. повсякденна діяльність організації стає більш упорядкованою; 

2. знижується можливість появи кризових ситуацій; 

3. передбачаються необхідні витрати; 

4. виключаються непотрібні витрати. 

Якщо ж планування діяльності юридичних клінік, в тому числі і матеріально-технічного за-

безпечення, здійснюється ситуативно, то це призводить до того, що у бюджеті не враховуються пи-

тання системного розвитку, і в такому випадку появляються вже економічні важелі стримування ро-

звитку юридичних клінік, невиконання певних завдань проекту. 

Матеріал цього підрозділу пов′язується зі словами нужда(скрута, нестаток), потреба, ресур-

си, забезпечення ресурсами, планування. Нужда скрута, нестаток), – це почуття, яке виникає у лю-

дини із відсутністю чи нестачі того, що їй хотілося б  мати. Потреба – це та ж нужда( скрута, неста-

ток),, але вона повинна мати конкретне оформлення, яке визначається культурою та іншими обста-

винами46.  

                                                           
45

 Экономика: Учебник. в сокр. перевод. с англ. – Севастополь, изд. “Ахтиар”, -1995. – С. 66. 
46

 Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. –К.: Атіка, 2001.- 23с. 
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Планування – це формування низки планів в системі певної діяльності, а планом вважають 

різновид управлінського рішення, поданого у вигляді системи взаємопогоджених і взаємопов’язаних 

заходів, які потрібно здійснити у встановленій послідовності та у визначені строки з метою досяг-

нення поставлених цілей. Основним змістом планування є визначення засобів та способів досягнен-

ня поставлених цілей, виконання поставлених завдань,  раціональне використання ресурсів при 

мінімумі затраченого часу. При плануванні вирішується питання – як треба діяти, щоб досягти ба-

жаного результату в майбутньому.  

Проте планування передбачає не лише передбачення фінансових і матеріально-технічних 

потреб, але і планування їх витрачання, звітності та інших необхідних організаційних заходів, 

пов’язаних із забезпеченням матеріальними ресурсами діяльності юридичної клініки. Планування - 

це цілеспрямований процес розробки плану, в якому на основі цілей і завдань забезпечення діяль-

ності і розвитку юридичної клініки окреслюються шляхи й засоби їх досягнення, нормативне, ін-

формаційне, організаційне, методичне та ресурсне забезпечення на визначений термін. 

Отже, планування забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичної клініки – 

це процес розробки, узгодження і затвердження плану щодо отримання матеріальних ресурсів для 

виконання прогнозованих завдань в рамках діяльності юридичної клініки. 

Щоб правильно передбачити, які матеріальні ресурси, у якій кількості, коли і із яких джерел 

необхідні для виконання поставлених завдань, в першу чергу, потрібно чітко спланувати заходи що-

до виконання цих завдань, оцінити їх необхідність і доцільність, з’ясувати, чи не дублюватимуться 

вони з іншими заходами юридичної клініки та, можливо, організацій, з якими юридична клініка 

співпрацює. Відповідно до цих чітких, запланованих заходів і варто планувати залучення необхідних 

для їх реалізації матеріальних ресурсів. 

Зазначимо, що на сьогодні юридичні клініки проводять роботу щодо забезпечення ресурса-

ми своєї діяльності. Не складає виключення і планування забезпечення ресурсами, хоча ця діяльність 

слабко прослідковується і на це є свої причини об’єктивного і суб’єктивного характеру. 

Аналіз досвіду діяльності юридичних клінік дозволяє визначити закономірності планування 

забезпечення ресурсами, які полягають у наступному: 

1. планування забезпечення ресурсами здійснюється ситуативно і в межах окремого про-

екту; 

2. юридичні клініки планують отримання і витрачання коштів з великою економією, що 

не завжди повною мірою відповідає вартості проведення запланованих заходів; 

3. у переважній більшості кошти планують витрачати на: 

a. оплату праці керівництва; 

b. придбання витратних матеріалів, паперу, канцелярського приладдя, комп’ютерів;  

c. придбання юридичної літератури та періодичних видань; 

4. кількість студентів, які входять до складу юридичних клінік, фактично не впливає на 

кількість залучених коштів; 

5. не впливає на планування забезпечення ресурсами кількість вирішених справ і наданих 

консультацій; 

6. на планування забезпечення ресурсами юридичної клініки фактично впливає програма 

оголошеного конкурсу, а пізніше завдання  гранту і передбачувані ним заходи; 

7. частіше у своїй діяльності юридичної клініки планують видання навчально-методичної 

літератури; 

8. при плануванні забезпечення ресурсами юридичні клініки переважно орієнтуються на 

донорів; 

9. прослідковується слабка роль навчального закладу у плануванні забезпечення ресур-

сами. 

Очевидно, що планування потреб і забезпечення ресурсами діяльності юридичних клінік мо-

же бути ефективним за умови включення цієї діяльності як елементу належного управління всією 

юридичною клінікою. Реалістичність і дієвість планування залежить від: 

 володіння повною та достовірною інформацією про можливості і потреби юридичної клініки; 

 чіткого усвідомлення мети діяльності і поставлених завдань; 

 визначеності у часі, в межах якого ця мета має бути досягнута; 

 визначеності у засобах, які використовуватимуться для реалізації поставлених завдань; 
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 знання умов майбутньої ситуації, в якій доведеться реалізовувати покладені на юридичну 

клініку завдання; 

 координації дій усіх ланок юридичної клініки з метою оптимального досягнення мети діяль-

ності. 

Взагалі, планування будь-якої діяльності в організації вказує на досить високий рівень її ро-

звитку, розумність управління і серйозне відношення до виконання поставлених завдань. Потреба у 

плануванні стає особливо актуальною при прогнозуванні реалізації юридичною клінікою декількох 

проектів чи напрямків діяльності. 

Цей процес умовно можна поділити на певні періоди, і у зв’язку з цим можна запропонува-

ти його етапи:  

 підготовчий етап; 

 етап узгодження і затвердження плану. 

1. Підготовчий етап. Змістом цього етапу є збір та обробка інформації, необхідної для 

визначення основних завдань діяльності юридичної клініки на певний період. Протягом цього 

періоду збирається інформація про те, чи може і в яких програмах, акціях та інших заходах може 

брати участь юридична клініка. Як правило, ця діяльність в юридичних клініках триває постійно. 

Протягом цього етапу узгоджуються заходи, що будуть виконані протягом реалізації даного проекту. 

Отримана інформація доводиться до персоналу юридичної клініки з метою визначення ма-

теріальних ресурсів необхідних для забезпечення діяльності юридичної клініки. Пропозиції узагаль-

нюються і відповідальні за складання плану особи складають робочий план, який включатиме пере-

лік і обґрунтування залучуваних ресурсів. У плані повинно бути передбачено: 

 які матеріальні ресурси потрібно придбати; 

 які ресурси наявні в юридичній клініці; 

 які ресурси можна безоплатно залучати; 

 які матеріальні ресурси можуть надати співпрацюючі по даній програмі, проекту, заходу ор-

ганізації; 

 на яких матеріальних ресурсах можна зекономити; 

 які ресурси у випадку потреби можна замінити; 

 які якісні характеристики залучуваних ресурсів (наприклад модель принтера, щоб був 

сумісний з комп’ютером; модель катриджа  до принтера чи ксерокса, щоб передбачав заправку у по-

бутових умовах (персоналом юридичної клініки), без сервісного обслуговування тощо; 

 які кількісні характеристики залучуваних ресурсів (наприклад, що доцільніше і вигідніше 

придбати 3 катриджа чи 1 катридж і 3 тонери до принтера, взяти до уваги чи випускається і буде 

надалі випускатися дана модель картриджа, принтера тощо); 

 на яких умовах будуть залучатись матеріальні ресурси (придбання, оренда) і які строки їх ви-

користання; 

 тощо. 

Варто скласти декілька варіантів плану і обґрунтування придбання зазначених у плані ма-

теріальних ресурсів. 

2. Етап узгодження і затвердження плану. Цей етап передбачає координацію дій з донорами 

та структурними підрозділами, наприклад, громадською організацією, навчальним закладом щодо 

узгодження плану матеріального забезпечення діяльності юридичної клініки по виконанню завдань 

передбачених взаємними домовленостями. Кінцевим результатом цього етапу є складання бюджету 

проекту та заявки на грант в цілому. 

Планування придбання і витрачання матеріальних ресурсів повинно бути логічним також по 

етапах проекту. Це необхідно для досягнення бажаних результатів в установлені строки і в рамках 

визначених угодою та в межах ресурсів передбачених кошторисом. Тому кожен проект повинен 

плануватись і управлятись у взаємозв’язку з іншими проектами, що реалізовуються юридичною 

клінікою. У планування повинні бути максимально включені всі ресурси, що прямо чи опосередко-

вано стосуються діяльності юридичної клініки. Зазначимо, що планування повинно включати еко-

номію. 

Реалізація певних ідей юридичної клініки також потребує певного фінансового і матеріаль-

но-технічного забезпечення (наприклад, ідея надання консультації на особливому бланку, створення 
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фотоальбому юридичної клініки, визначення прояву приналежності до юридичної клініки (виготов-

лення значків, сумок, форми, бейджика, наклейок на речі). 

Забезпечення матеріальними ресурсами впливає не лише на належну діяльність юридичної 

клініки, - воно має вплив і на її розвиток. Тому при плануванні матеріально-технічного забезпечення 

та фінансових витрат потрібно виходити саме із цього. Також варто взяти до уваги і організаційну 

структуру юридичної клініки, наявність тих чи інших посад передбачає необхідність їх оплати, 

надання приміщення, техніки для здійснення діяльності. 

Дослідження показало, що при плануванні фінансового та матеріально-технічного забезпе-

чення діяльності юридичної клініки недостатньо уваги приділяється можливостям органів державної 

влади, місцевого самоврядування та приватного сектору. На даний час планування фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення в юридичних клініках здійснюється ситуативно і залежить від 

можливості участі в тих чи інших конкурсах на здобуття гранту. Варто відзначити, що юридичні 

клініки беруть участь у конкурсах, які стосуються діяльності юридичних клінік, хоча прямо і не 

спрямовані на підтримку юридичного клінічного руху, наприклад, реалізація проектів у сфері прав 

біженців, організації і проведення виборів, підтримка середнього і малого бізнесу тощо. 

Зазначимо,  що при реалізації проекту спільно із іншою організацію варто спланувати особ-

ливості розпорядження ресурсами і передбачити ці умови у договорі про співпрацю.  

Планування проекту супроводжується плануванням витрат. Варто відзначити досвід 

АВА/СЕЕLI у цьому напрямку, яке вимагає розподіл кошторису і відповідних затрат по періодах, 

наприклад щоквартально. Це, на  нашу думку, сприяє більш ефективному плануванню, витрачанню і 

контролю за фінансовими ресурсами а також звітуванню.  

Прийнято вважати, що функція планування і контролю фінансових операцій повинна бути 

підзвітна рівню, який забезпечує повну об’єктивність і неупередженість. За досвідом діяльності 

юридичних клініках України такий рівень можуть займати керівники юридичних клінік чи спеціаль-

но призначені викладачі. 

Багато аспектів планування проектів допускають і передбачають розробку певних алго-

ритмів діяльності. Не дивлячись на те, що кожен проект, який подається юридичною клінікою, є 

індивідуальним, проте багато складових цих проектів повторюються.  

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підлягають прогнозуванню, що є основою 

для подальшого планування. Звернувшись до додатку 3 можна зпрогнозувати основні та додаткові 

витрати. 

Крім цього, можна виділити наступні умови ефективного планування забезпечення ресур-

сами діяльності юридичних клінік. Обсяги фінансування юридичних клінік мають задовольняти по-

треби як юридичних клінік, їх персоналу так і клієнтів. Чим більше джерел фінансування тим більше 

шансів для стабільної діяльності, проте необхідно більше часу для організаційної та звітної роботи. 

Матеріально-технічне забезпечення повинно бути вчасним, достатнім. Для того, щоб уникнути 

непорозумінь, та недоліків при формуванні бюджету, юридичної клініки потрібно передбачати про-

блеми, що можуть виникнути, програмну життєздатність юридичної клініки, напрямки діяльності, 

рівень співробітництва з іншими організаціями. Видається, кращим спланувати менший обсяг за-

ходів, але виконати їх вчасно і у повному обсязі, аніж багато запланувати і нічого не зробити неве-

лику частину запланованого. 

Діяльність юридичних клінік передбачає співпрацю, тому не зайвим буде придбання чи ви-

готовлення пам’ятних буклетів, грамот, дипломів тощо. Необхідно мати також власний штамп юри-

дичної клініки чи наклейки з поштовою адресою юридичної клініки  для відправки листів. 

У випадках, коли приходить мама з дитиною, і дитина потребує уваги, а мати не може їй 

цього зробити, то для закріплення позитивного контакту дитині слід дати іграшку, у крайньому 

випадку інший предмет, що її зацікавив би. Отже, в юридичних клініках повинні бути іграшки для 

дітей клієнтів, що приходять для отримання консультацій. Іграшки повинні бути такими, що їх мож-

на відати дитині, або ж мати можливість замінити іграшку на інший предмет, що сподобався дитині. 

Для забезпечення нормального клімату в юридичних клініках вважаємо корисним забезпе-

чення дозвілля персоналу (виїзд в бібліотеки, парки, на екскурсії до інших міст, інших юридичних 

клінік). 

Організаційний аспект. Видається доцільним для здійснення планування, придбання, кон-

тролю за фінансовими  та матеріально-технічними ресурсами призначити особу, яка займалася з-

поміж інших обов’язків цією діяльністю. Таке визначення дозволить: 
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 підвищити відповідальність щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяль-

ності юридичної клініки; 

 конкретизувати роботу щодо фінансового забезпечення діяльності юридичної клініки;  

 більш повно систематизовувати інформацію по всіх проектах, а особливо в тих випадках, 

якщо їх декілька; 

 підвищити оперативність у плануванні, витрачанні, пошуці коштів, внесенні змін у плани; 

 балансувати і координувати фінансову діяльність юридичної клініки; 

 підвищити ефективність моніторингу даного напрямку діяльності юридичної клініки (слідку-

вати за ступенем витрати ресурсів юридичної клініки, спостерігати за діяльністю роботи техніки, 

сприяти усуненню неполадок); 

Формування бюджету. Бюджет як економічна категорія – це сукупність суспільних відно-

син при створенні, розподілі і використанні централізованого фонду грошових засобів на рівні дер-

жави, органів місцевого самоврядування, необхідних для держави і місцевого самоврядування для 

виконання їх завдань і функцій47. Подібне визначення можна дати і бюджету юридичної клініки. 

Отже, бюджет юридичної клініки – це сукупність суспільних відносин при створенні, розподілі і ви-

користанні централізованого фонду грошових засобів на рівні юридичної клініки, необхідних для 

для виконання нею завдань та функцій. 

Проведене дослідження свідчить, що бюджети юридичних клінік України більш ніж скром-

ні в порівнянні з бюджетами юридичних клінік інших країн. Аргументом цього є те, що в середнь-

ому до складу юридичних клінік входить 25 студентів, а середньостатистичний бюджет юридичних 

клінік складає 6.000 доларів США чи майже 32 000 гривень. Якщо підходити з таких міркувань, то 

для навчання одного студента у юридичній клініці, забезпечення надання безкоштовних консульта-

цій, проведення правопросвітницьких занять із учнями припадає на рік 1200 гривень (240 доларів 

США). В той же час в Російській Федерації на прикладі юридичної клініки Хабаровського краю ця 

цифра становить 1200 доларів США. Відомі випадки фінансування юридичних клінік Уельсу на 

460 000! фунтів стерлінгів. 

У більшості випадків складання бюджету відбувається для того, щоб одержати гроші для 

реалізації майбутнього проекту. В цілому така практика себе виправдовує. Адже мало випадків, коли 

донор готовий надати кошти без бюджету, проте і за таких обставин належно організована юридич-

на клініка повинна скласти детальний план їх використання, адже, чим чіткіше, точніше і проду-

маніше бюджети, тим легше організації працювати, звітувати, коректувати плани, діяльність і витра-

ти в залежності від потреб клініки; ефективно і раціонально використовувати засоби; уникати вит-

рат, не оплачуваних або не прийнятих донором, і перевитрат, оплатити які необхідно буде з інших 

джерел. 

Можна виділити значення бюджету: 

1. дає можливість оцінити загальне фінансове становище організації; 

2. дає можливість оцінити і вплинути на теперішнє і майбутнє фінансове становище юридичної 

клініки й ефективність її діяльності; 

3. обґрунтовує придбання і використання ресурсів; 

4. є планом витрат; 

5. є інструментом контролю за витратами; 

6. сприяє інтеграції адміністративної діяльності, роботи персоналу і щоденної роботи ор-

ганізації; 

7. є основою аналізу функціонування юридичної клініки. 

Планування забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичної клініки перш за все 

відображається у бюджеті. Складання бюджету часто розглядається як функція керівництва юри-

дичної клініки. В цілому це правильно, адже управління фінансами є його обов’язком, саме керівник 

як ніхто інший знає важливість того чи іншого заходу важливість планування того чи іншого прид-

бання, він несе відповідальність за придбання і, як правило, є матеріально-відповідальною особою. 

Проте видається бажаним, щоб персонал юридичної клініки також брав участь у підготовці бюдже-

ту. Для того, щоб передбачити всі необхідні для реалізації програми ресурси, до обговорення вар-
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тості програми варто залучити як персонал юридичної клініки, який працює над виконання програм 

(керівники, студенти юридичної клініки), так і персонал, що працює з фінансами (бухгалтер юри-

дичної клініки). Керівники студенти так чи інакше мають відношення до ресурсів, інколи їм краще 

відомо, що краще запланувати для придбання на виконання певного завдання, то бухгалтер вкаже 

правильність запису цієї позиції у бюджеті з метою уникнення проблем витрачання коштів і звіту-

вання у подальшому. Вказана діяльність із залученням студентів робить кошторис більш реаль-

нішим, а також сприяє згуртуванню колективу юридичної клініки, підвищенню відповідальності 

персоналу юридичної клініки. 

Видається, що якісний бюджет повинен передбачати засоби для: 

 сталого функціонування та виконання поставлених завдань (оплата праці керівників, 

студентів, залучених фахівців, матеріально-технічне забезпечення послуг, що надаються юридичною 

клінікою); 

 розвиту організації (юридичної клініки); 

 ремонту та оновлення техніки юридичної клініки; 

 наукової діяльності щодо тематики  діяльності юридичної клініки. 

Такого розподілу у бюджетах більшості юридичних клінік ми не спостерігаємо. Багато 

представників юридичних клінік вважає, що ці напрямки у бюджет включати не можна. Проте це не 

говорить, що робота по вказаних напрямках не проводиться — у більшості юридичних клінік така 

робота проводиться і проводиться на досить належному рівні. За ствердженням грантодавців, вони 

вітають і підтримуватимуть обґрунтовані прохання щодо підтримки розвиту юридичних клінік, що-

до ремонту та оновлення техніки юридичної клініки, наукової діяльності щодо тематики  діяльності 

юридичних клінік. Заважає такій роботі відсутність фінансування, а інколи і його недостатність. 

Формування бюджету юридичної клініки має свої закономірності та принципи. Для того, 

щоб бюджет виконував свої функції необхідно дотримуватись наступних вимог. Бюджет повинен 

бути:  

1. Збалансованим (витрата коштів за бюджетом юридичної клініки не може бути біль-

шою, аніж передбачено бюджетом на реалізацію завдань діяльності юридичної клініки). 

2. Самостійним (бюджет юридичної клініки не повинен залежати від бюджету вузу чи 

громадської організації, при якій знаходиться юридична клініка); 

3. Повним (бюджет повинен включати всі видатки та доходи); 

4. Обгрунтованим (бюджет повинен формуватись на підставі реальних показників. Зі 

зразком обґрунтування окремої статті кошторису можна ознайомитись у додатку 4); 

5. Ефективним (складання і виконання бюджету повинно здійснюватися для цілковитого 

досягнення цілей, але при використанні мінімальної кількості фінансів); 

6. Цільовим (використання бюджетних засобів виключно на цілі, передбачені бюдже-

том).  

Бюджет юридичної клініки складається згідно вимог чинного законодавства. Характерним у 

складанні бюджетів юридичних клінік і  державних та громадських організацій є те, що вони скла-

дається, як правило, на 1 рік
48

. Проте часті випадки, коли бюджет діяльності юридичної клініки 

складається на 5, 10, 11 місяців – час, необхідний для реалізації певних проектів, виконання окремих 

заходів.  

Загальновідомо, що для нормального розвитку організації необхідно, щоб вона передбачала 

у своєму кошторисі 25 відсотків сум для розвитку, удосконалення формі методів роботи та залученої 

техніки. Якщо кошторис організації передбачає лише витрати на заробітну плату чи гонорари, то та-

ка організація не є стабільною.  

В бюджеті чи пояснення  до нього варто вказати джерела походження коштів і зазначити 

який внесок: 

 донора; 

 навчального закладу (юридичної клініки); 

 інших співучасників реалізації проекту; 

Зазначення походження коштів дозволяє показати який реальний внесок юридичної клініки 

і свідчить про серйозність її діяльності. Вкінці варто вказати відсоткове співвідношення коштів, які 
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ектів. 
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планується використати з різних джерел. За таких умов у бюджеті, як правило, вказується яка части-

на витрат буде покриватись донором, що оплачуватиметься навчальним закладом, і які витрати візь-

муть інші співвиконавці проекту, наприклад начально-виховний заклад, в якому проводяться заняття 

за програмою “Практичне право” (ця організація може надавати папір для складання уроків, 

здійснювати транспортування студентів-клініцистів до розташування навчально-виховного закладу)  

Загальновідомо, що найкращим співвідношенням залучених коштів є наступне 1/3 – ма-

теріальні ресурси донорів (гранти, пожертвування); 1/3 - матеріальні ресурси юридичної клініки; 1/3 

– матеріальні ресурси інших співпрацюючих організацій. Але припустимою є ситуація, коли від 

юридичної клініки і інших джерел надходить 1/3 загальних коштів бюджету.  

Основними витратами юридичних клінік за результатами дослідження є: 

 оплата праці залучених фахівців, в першу чергу керівників, координаторів юридич-

них клінік; 

 придбання основних засобів, в першу чергу комп′ютерів, принтерів; 

 оплата канцелярських виробів та витратних матеріалів; 

Значна частина коштів також витрачається на проведення різноманітних акцій, семінарів-

тернінгів, конференцій, видання книг.  

Для того, щоб уникнути непорозумінь, та недоліків при формуванні бюджету юридичної 

клініки потрібно передбачати проблеми, що можуть виникнути, програмну життєздатність юридич-

ної клініки, напрямки діяльності, рівень співробітництва з іншими організаціями. 

Фандрайзинг, що проводиться юридичними клініками 

Являючись неприбутковими організаціями, юридичні клініки, не виробляючи ніякої про-

дукції, не отримуючи плату за надані послуги, юридичні клініки продовжують успішно 

функціонувати і навіть розвиватись. У більшості випадків це має місце із-за вдалої діяльності по за-

лученню ресурсів для забезпечення роботи юридичної клініки. 

Пошук ресурсів для забезпечення діяльності юридичної клініки передбачає те, що їх за пев-

них умов, у певній кількості хтось дає. Успішне планування забезпечення юридичної клініки ресур-

сами, а пізніше – витрачання, пов′язується із можливістю їх отримання. Без можливостей у перспек-

тиві отримання певних матеріальних ресурсів видається недоцільним і планування їх отримання. Ці 

можливості існують поряд з кожною юридичною клінікою, тільки їх потрібно знайти, а для цього 

потрібно проводити певну роботу. Потрібно шукати і знати де, коли, у кого, як і скільки просити, 

знати що сприяє пошуку ресурсів, а що заважає цьому. 

На даний момент юридичні клініки не можуть похвалитися великою різноманітністю за-

ходів щодо залучення ресурсів. Переважною мірою основним способом залучення коштів є складан-

ня заявок на отримання гранту для виконання певного заходу. Зазначимо, що і ця діяльність повною 

мірою себе виправдовує.  

Діяльність щодо залучення матеріальних ресурсів для забезпечення діяльності певної ор-

ганізації у більшості випадків має назву фандрайзинг (фандрейзинг), часто такі назви зустрічаються і 

в літературі, виступах на науково-практичних семінарах, конференціях, круглих столах. Це досить 

зручне слово, як прижилось в нашому лексиконі із-за широти змісту і короткості висловлення. 

Термін “фандрейзинг” (fund raising) походить з англійської і буквально означає вирощуван-

ня грошей. Виходячи з практики застосування цього терміну у всьому світі, можна сказати, що 

фандрейзинг - це системний пошук джерел фінансування з метою залучення коштів для реалізації 

окремих проектів. Фандрайзинг застосовується в багатьох сферах суспільного життя різноманітними 

суб’єктами для реалізації окремих проектів – правозахисних, природоохоронних, соціальних, ко-

мерційних тощо. Сутність цього поняття розкривається через просту схему: з однієї сторони стоїть 

особа, зацікавлена отримати кошти для фінансування свого проекту (заявник), з іншої – організація, 

яка може і хоче надати такі кошти (донор)49. Діяльність, що проводиться юридичними клініками що-

до пошуку матеріальних ресурсів повною мірою відповідає змісту цих понять. В діяльності юридич-

них клінік також застосовують ці терміни та закономірності фандрайзингової діяльності.  

Для належного забезпечення матеріальними ресурсами потрібно правильно організувати 

вказану діяльність. За загальними правилами успіх цього процесу залежить від організації і порядку 

діяльності щодо пошуку фінансових, матеріально-технічних ресурсів. Пошук матеріальних ресурсів 
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не може зводитись виключно до пошуку грошей. Окрім грошей також можна шукати можливість 

безкоштовно отримання: 

1. комп′ютерної техніки та необхідного обладнання (комп’ютерів, паперу, ксероксу, 

принтера, картриджів тощо); 

2. канцелярського приладдя; 

3. оплати певних рахунків юридичної клініки; 

4. придбання чи оренди приміщення; 

5. послуг (реклами, друкування, оголошень). 

Аналіз діяльності юридичних клінік свідчить про те, що фандрайзинг на даний момент по-

лягає в тому, що керівники шукають оголошені донорами програми, як правило, це правозахисні чи 

правопросвітницькі програми, участь у яких спроможна взяти конкретна юридична клініка. 

Виділяють наступні причини, від яких залежить отримання гранту: 

1. актуальність проекту;  

2. обґрунтованість та доцільність фінансових витрат; 

3. участь у проекті інших організацій та спільне фінансування проекту; 

4. наявність позитивних рекомендацій інших донорів, впливових людей чи організацій; 

5. позитивна репутація заявника, в тому числі наявність вже позитивно виконаних проектів у 

минулому; 

6. тощо50. 

Поряд з позитивами існують недоліки у фандрайзингу. З поміж них варто виділити:  

відсутність тактики фандрайзингу; 

недоліки у етиці прохання ресурсів; 

традиційність підходів у фандрайзингу; 

не складання, чи неправильне складання фінансових і творчих звітів; 

невелика кількість донорів і програм, що передбачають пожертвування на діяльність юри-

дичних клінік; 

невідповідність статусу деяких юридичних клінік правилам донорів щодо підтримки гран-

терів; 

При здійсненні фандрайзингу також можна визначити декілька проблем, які також заважа-

ють ефективному фандрайзингу. Такими можна визнати: 

корупцію в донорських структурах; 

існування “кримінальних“ донорських структур; 

обман донорів; 

жебракування (виклянчування), шантаж; 

нецільове та нераціональне використання коштів; 

невиконання програм, або їх виконання у менших розмірах; 

запізнення із поданням звітів; 

неувага до донора. 

Якщо взяти до уваги, що більшість юридичних клінік проводять практично однакову роботу 

виконуючи подібні функції, діяльність і проекти, що їх подають донорам суттєво не відрізняються. 

За цих умов неабияка роль відводиться самій процедурі фандрайзингу.  

Проведене дослідження показало, що дати кошти і матеріально-технічну підтримку можуть 

практично всі учасники суспільних відносин, а саме: 

1. фізичні особи;  

2. приватні підприємці; 

3. навчальний заклад; 

4. органи місцевого самоврядування; 

5. міністерства та відомства; 

6. уряди; 

7. фонди; 

8. громадські організації.  

Також можна звернутися і до: 

1. фундацій (місцевих, регіональних, національних, міжнародних); 
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2. малих та великих підприємств; 

3. місцевих магазинів, супермаркетів; 

4. банків; 

5. місцевих відділів великих фірм; 

6. релігійних установ. 

Гроші для забезпечення діяльності юридичних клінік надають переважно юридичні особи. 

Найбільш внесок у заснування і розвиток юридичних клінік зробили МФ „Відродження” та 

АВА/CEELI. Вони традиційно спонсорують діяльність юридичних клінік. Проте дещо менше у 

порівнянні з вищезазначеними організаціями, це роблять навчальні заклади, при яких функціонують 

юридичної клініки. Відомий випадок підтримки діяльності юридичної клініки Президентом України 

відповідно до Розпорядження “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді 

на 2002 рік”. Бляшину Миколі Степановичу для створення юридичної клініки "PRO BONO" ("Заради 

добра") і надання безкоштовних консультацій мешканцям Острозького району Рівненської області. 

Грант становив 6 тисяч гривень. 

Проведене дослідження показало, що пошук коштів в середині юридичної клініки (встанов-

лення членських внесків для студентів і викладачів юридичної клініки) не підтримується персоналом  

юридичної клініки. 

Як напрямок діяльності щодо забезпечення матеріальними ресурсами, щоправда дещо менш 

популярний і ефективний, є цільове звернення до певних посадових осіб грантових органів, 

підприємств установ і організацій. Невелика ефективність таких звернень пояснюється тим, що, пе-

реважно, рішення про надання фінансової підтримки чи допомоги у матеріально-технічному забез-

печенні приймається колегіально, а не особисто тією особою, до якої звернулись.  

Дослідження фандрайзингу, що проводять юридичнї клініки свідчить, що багато можливо-

стей юридичної клініки та її програмної діяльності повноцінно не використовується, не розробля-

ються нові механізми залучення коштів. Так, одним з перспективних напрямків діяльності щодо по-

шуку коштів є залучення коштів, отриманих від заповітів. Як зазначають дослідники у Великобри-

танії у 2002 році, найбільша кількість благодійних засобів надходить завдяки заповітам (36,9% всіх 

доходів), в той час як затрати на цю категорію доходів складають всього 4,6% всіх затрат на фанд-

райзинг.  Також вказується, що найприбутковішим видом фандрайзингу залишаються приватні по-

жертвування.51 Зазначимо, що вказані ідеї можуть бути цілком використані й у фандрайзинговій 

діяльності юридичних клінік України.  

До останнього часу і в переважній більшості випадків донори надають пожертвування на 

започаткування і розвиток діяльності юридичної клініки. Проте все частіше піднімається питання 

про необхідність самозабезпечення юридичних клінік. Кошти  не надаються лише для підтримки їх 

діяльності. 

Досвід пошуку коштів та матеріально-технічного забезпечення свідчить, що варто викори-

стовувати всі напрямки своєї діяльності (“Практичне право“, юридичне консультування, їх поєднан-

ня, наукову діяльність, тощо), а також складові цієї діяльності (співпраця, звіти, спільне проведення 

акцій, виконання певних програм). При цьому потрібно враховувати той фактор, що цією діяльністю 

мають бути зацікавлені грантодавці з різних міркувань. 

Досвід діяльності у сфері фандрайзингу переконує нас в тому, що найбільш поширеною 

формою фандрайзингу є написання проектів. Проте кошти можна отримати за допомогою і вна-

слідок: 

1. особистого прохання чи пропозиції надати певні матеріальні ресурси; 

2. письмового звернення; 

3. здійснення оголошень у засобах масової інформації; 

4. здійснення оголошення на вулиці; 

5. проведення спеціального заходу; 

6. обговорення проблем матеріального забезпечення юридичної клініки з клієнтами 

тощо. 

Видається, що ефективним рішенням буде і поєднання вказаних заходів. Проте варто зазна-

чити, що велике значення при цьому має правильність і послідовність, наполегливість у пошуці. 
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У контексті цього можна запропонувати ряд правил, які стануть корисними у пошуці і от-

римання матеріальних ресурсів: 

1. перш ніж іти до донора потрібно знати законодавство, які плюси і мінуси він 

може мати при здійснені пожертвування (наприклад, при сплаті податків; ре-

кламі організації та її престижу); 

2. варто попіклуватися чи буде він мати будь-які проблеми; 

Про донора варто знати: 

1.його юридичний статус; 

2.адресу розташування; 

3.прізвище, ім’я та по-батькові керівника, його індивідуальні особливості та професійні 

вимоги; 

4.пріоритети організації чи особи донора; 

5.чи здійснював пожертвування для юридичних клінік і які результати це мало; 

6.думку про вашу організацію; 

7.інформацію про діяльність донора; 

8.які результати діяльності юридичної клініки зацікавлять;  

9.що може надати донор (яку суму чи які матеріально-технічні ресурси). 

При собі потрібно мати: 

 інформацію про юридичну клініку, що розкриває кількісні і якісні показники її роботи; 

 рекомендаційні листи, вирізки із газет, дипломи, відгуки клієнтів. 

Цілі, на досягнення яких просяться гроші повинні бути вагомими, а аргументи щодо необ-

хідності підтримки - переконливими. Як правило, в таких випадках, потрібно зазначити інформацію 

юридичні клініки України та про вашу юридичну клініку, її завдання, досягнуті результати, для чого 

просяться гроші, хто ще бере участь у реалізації проекту, який результат для суспільства, донора ма-

тиме цей захід. Доцільно продемонструвати, які конкретні результати будуть отримані від реалізації 

задуманого. Варто також зазначати, що планується зробити після завершення фінансування; 

 необхідно показати прозорість діяльності юридичної клініки, запропонувати перегля-

нути фінансові і творчі звіти; 

 важливим фактором у прийнятті рішення відіграватимуть листи клієнтів, звернення 

громадян щодо необхідності вирішення завдань, передбачених вашим проектом; 

 варто також було продемонструвати певні графіки діаграми, як аналіз діяльності вашої 

організації; 

 зазначте, що при визначенні кошторису фінансової підтримки ваша юридична клініка 

завжди намагається визначити реальні суми та оптимально їх використати; 

 обґрунтуйте донору, що відхилення підтримки може призвести до небажаних резуль-

татів, не лише для клініки, а й окремих людей і суспільства в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішність фандрайзингу також залежить від його організаційної складової. Крім вказаної 

інформації для успішного фандрайзингу також необхідно:  

мати повний список усіх можливих джерел фінансування; 

 знати періодичність і орієнтовний час оголошення конкурсів для подання заявок на 

фінансування; 

 знати та мати досвід роботи у сфері фандрайзингу і розробці проектів; 

 мати добре підготовлений проект чи проекти і план фандрайзингу. 

Організація діяльності щодо пошуку коштів вимагає багато зусиль та часу, і очевидно, що 

здійснювати подібну діяльність може лише особа, яка обізнана в усіх сферах діяльності юридичної 

    1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Інститут 21% 31% 9% 45% 

МФВ - - 78% 0% 

АВА/CEELI - - 0% 53% 

МФВ та 

АВА/CEELI 

76% 66% - - 

Інше  3% 3% 13% 2% 

Разом 100% 100% 100% 100% 
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клініки. Зазвичай такою особою є лише керівник юридичної клініки. Однак, не виключається участь 

інших осіб, проте, виходячи із досвіду фандрайзингу, допомагати можуть і інші, виконуючи при 

цьому допоміжну чи контролюючу функцію. При цьому передбачається поєднання рівноцінної праці 

різних осіб. 

На міжнародному семінарі щодо фандрайзингу52, були висловлені наступні думки-правила 

щодо організації і проведення фандрайзингу: 

 немає безвихідних ситуацій; 

 необхідно спланувати фандрайзинг; 

 працювати швидко; 

 випереджати конкурентів; 

 мати індивідуальний підхід; 

 обговорювати справи; 

 якщо нічого не дають, то попросити стілець на якому сиділи; 

 чіткий розподіл обов′язків; 

 інформувати про свою діяльність донорів; 

 потрапити у потрібний час у потрібне місце; 

 назвати “правильну“ суму; 

 імпровізувати; 

 якщо не гроші, то інші варіанти допомоги; 

 знайти інтереси кожного донора; 

 організувати кооперацію, партнерство; 

 правильно підготувати донорів; 

 приходити із готовими документами; 

 подавати рекомендації і звіти про діяльність; 

 не забувати дякувати донорам; 

 не просити гроші на нездійсненні ідеї; 

 вчитись фандрайзингу у дітей; 

 гроші можна просити всюди; 

 нагадати про те, що ви уже були підтримані; 

 проявляти наполегливість (приходити ще); 

 мати підтримку влади; 

 залишати пам′ять про себе і свою організацію (візитки, рекламні проспекти, журнали  

тощо); 

 робити те, що входить до компетенції діяльності організації; 

 бути кращим у певній галузі права чи напрямку діяльності; 

 працювати ефективно і приносити більш високими, чим у інших, результати; 

 розвивати імідж організації (юридичної клініки); 

 урізноманітними джерела доходів; 

 зміцнювати можливості щодо збору ресурсів; 

 навчати здійсненню фандрайзингової діяльності; 

У зв’язку із цим можна виділити деякі основні етапи ефективного фандрайзингу53: 

1. Відбір потенційних грантодавців. Для з’ясування можливостей грантодавців необхідно 

провести дослідження політики, напрямків фінансування, програм, особливостей підтримки і 

фінансування грантодавцем тощо. Якщо у грантодавця є чітка політика благодійності, то її потрібно 

ретельно проаналізувати і дотримуватись. Якщо ваш проект не потрапляє до пріоритетних напрямків 

програми, конкурсу тощо, то краще проект не подавати, адже за таких умов мало шансів на успіх. 

Джерелами інформації про грантодавців можуть бути: звіти грантодавця, бесіди з персоналом 

організації грантодавця, буклети, публікації в пресі та інформація з інших джерел масової інфор-

мації, розповіді знайомих тощо. 

                                                           
52

 Міжнародний семінар щодо фандрейзингу
52

, який проходив 19-22 травня 2004 року у м. Києві.   

 
53

 Використано матеріали, що були оприлюднені на  міжнародному семінарі щодо фандрайзингу, який проходив 19-22 

травня 2004 року у м. Києві.   
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Разом з тим варто попіклуватись щоб і грантодавець знав і про вашу  юридичну клініку. З 

цією метою радимо провести певні заходи щодо ознайомлення грантодавця з її діяльністю. Доціль-

ним видається крок щодо представлення грантодавцю вашої юридичної клініки іншою особою, 

наприклад, організацією-партнером, яка користується повагою і авторитетом в організації-

грантодавця. Можна попросити цю особу провести перший етап переговорів із донором щодо 

підтримки вашого проекту.  

2. Телефонний дзвінок до грантодавця. Для встановлення чи закріплення контакту з пред-

ставником організації грантодавця варто зробити дзвінок для уточнення чи пояснення наявної ін-

формації. 

3. Зустріч з потенційним грантодавцем. Перед зустріччю необхідно чітко визначитися з ме-

тою, що повинна бути досягнута по закінченню зустрічі (що ми хочемо від цього візиту: отримати 

інформацію, заручитись підтримкою, розказати про юридичну клініку, отримати гроші тощо). Для 

цього потрібно підготувати необхідні матеріали. При зустрічі повинні бути зразки публікацій про 

юридичну клініку, проспекти, буклети, візитки  юридичної клініки, відео- та фотоматеріали про її 

діяльність. На зустріч можна принести певні сувеніри (значки, чашки, наклейки). Доцільним на да-

ному етапі видається залучення психолога для роботи з грантодавцем. 

Варто визначитися з часом зустрічі, який повинен бути оптимальним для контакту. Не по-

трібно забувати про позитивне і добре ставлення з першого моменту зустрічі: вітання, слова вдяч-

ності, в тому числі за зустріч, зазначення позитивної діяльності грантодавця, висловлювання надій, 

що зустріч буде цікавою, корисною і вигідною грантодавцю. 

Зацікавлення грантодавця можна викликати професійною, лаконічною, наочною інфор-

мацією. Для цього можна запропонувати наступні правила. 

Презентація і демонстрація проекту (програми).  

 потрібно використовувати предмети, що звернуть увагу, викличуть бажання участі в 

проекті і утримуватимуть інтерес грантодавця: схеми, таблиці графіки, макети, інші 

наочні зображення, альбоми, фото; 

 акцентувати увагу на моментах, які можуть бути корисними та вигідними грантодав-

цю; 

 спонукати  до прийняти рішення; 

 мати набір альтернативних варіантів участі донора. 

При виникненні непорозумінь, подолати їх можна наступним чином: попросити роз’яснити 

суть заперечень, ставити запитання так, щоб грантодавець сам відповідав на свої заперечення, 

прагнути  спростувати обгрунтованність заперечень чи перетворити його в додатковий аргумент на 

користь надання коштів. Дієвим для грантодавців також являється повідомлення про часткову 

підтримку  проекту.  

 

2. ПРОЕКТНА ЗАЯВКА ЛІКБЕЗ 
ПРОЕКТНА ЗАЯВКА: ВІД "А" ДО "Я" 

Стаття з “Довідника з фандрейзингу” який підготовлено Творчим центром Каунтерпарт.- К. “Кит”, 

2004. – 153с. 

Написання проектної заявки - це одна з найбільш важливих навичок у фандрейзинговому репер-

туарі. Для більшості невеликих організацій відмінність між доброю та поганою заявкою така ж сама, 

як між успіхом та провалом. 

Планування проектної заявки 

Роздумуючи над структурою заявки, Вам необхідно взяти до уваги: 

 до кого Ви подаєте заявку;  

 які пріоритети та інтереси в того, до кого Ви подаєте заявку;  

 яка процедура подання та відбору заявок в того, до кого Ви звертаєтесь;  

 що Ви плануєте розповісти тому, до кого подаєте заявку, про себе/свою організацію;  

 коли Ви плануєте надіслати заявку.  

Існує декілька факторів, на які треба звернути увагу при плануванні проектної заявки: 

 Аплікаційна форма. Перш за все Ви повинні встановити, чи вимагає донор заповнення спеціаль-

ної аплікаційної форми або стандартної. Немає нічого більш образливого, ніж витратити чимало ча-

су, скласти дійсно чудову заявку та виявити, що донор вимагає заповнення заявки спеціально-

встановленого формату.  
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 До скількох донорів Ви плануєте звертатись. Якщо Ви надсилаєте заявку до декількох до-

норів, звісно Ви намагатиметесь звернутись особисто до кожного. Найлегший спосіб – мати стан-

дартний супроводжувальний лист до Вашої заявки. Цей лист може містити згадки про випадки кон-

тактування з донором в минулому та відповідність Вашого проекту інтересам та основним принци-

пам донора, а також (якщо це доречно у Вашому випадку), яку користь буде мати донор від 

співпраці.  

 Розмір донорської організації: Великі донорські організації, більшість донорських фондів та про-

грам, які фінансуються урядом, будуть зацікавленні в отримані дуже детальних заявок. Це обумов-

лено тим, що вони отримають величезну кількість заявок від різноманітних організацій, і такі уста-

нови шукають не тільки чудові ідеї, а й переконливі докази необхідності фінансової підтримки та 

професіоналізму у виконанні проекту, для того, щоб впевнитись, що запропонована ідея дійсно варта 

фінансування. Такі вимоги до деталізації заявки існують через те, що донорські організації, які от-

римують фінансування від уряду, насамперед використовують кошти платників податків. Таким до-

норським установам потрібно звітуватись за ефективність використаних ресурсів і перед урядом, і 

перед платниками податків. Менші донорські установи, до яких належать невеликі донорські 

фундації та компанії, просто не мають часу читати гори паперів. Вони вимагають, щоб інформація 

подавалась у більш стислій та простій формі – одна або дві сторінки. Якщо їм буде необхідна додат-

кова інформація – будьте певні, вони звернуться до Вас. Спочатку ж Ви повинні намагатись вмісти-

ти усю важливу інформацію в коротенькому листі.  

Цілі та завдання Вашої проектної заявки 

Декілька наведених нижче факторів допоможуть Вам вирішити, куди саме надіслати заявку: 

 Терміновість. Якщо Вам терміново потрібні гроші, тоді найкраще буде звертатись до того 

донора, який вже підтримував Вас в минулому (Ви вже довели цьому Донору Вашу спроможність і 

він може виявити бажання підтримати Вас знов); в якого існують конкретно визначені строки 

розгляду проектної заявки та прийняття остаточного рішення.  

 До якої кількості донорів звертатись. Часто донорів цікавить, до скількох установ Ви вже 

звертались по допомогу і які з них погодились її надати. Загальне правило для подання заявок до 

декількох донорів: "Спочатку проведіть ретельний відбір кандидатів, що базується на оцінці того, 

хто з донорів може бути найбільш зацікавлений підтримати Ваш проект. А вже потім – надсилайте." 

Не потрібно приховувати від донора, що Ви надіслали заявку декільком донорам. Все одно це стане 

відомо. Краще вказати це в заявці, і тоді до Вашої заявки будуть ставитись серйозніше.  

 Тип/Вид проекту. Здебільшого донор зацікавлений в підтримці інноваційних проектів, ніж в 

наданні грантів на поточні витрати організації. Таким чином, краще так скласти заявку, щоб відчу-

валось, що Ваша робота дійсно нова та захоплююча, спрямована на вирішення суспільних проблем 

інноваційним шляхом.  

 Персональне звернення. Якщо Ви надсилаєте заявки до декількох донорів, то намагайтесь 

зробити Ваше звернення до кожного персональним. Персональне звернення має більше шансів на 

успіх, ніж звернення стандартної форми, яке без змін надсилається декільком донорам. Намагайтесь, 

щоб Ваша заявка максимально відповідала інтересам донора. Це буде ще одним доказом того, що 

спочатку Ви детально ознайомились з місією та напрямками діяльності донорської установи та/або з 

проектами, які вже були підтримані донором. Іншими словами, намагайтесь, щоб донор відчув, що 

до нього звертаються персонально.  

 Зміст заявки. В заявці на отримання гранту бажано надати відповіді на наступні запитання:  

 Чому фінансова підтримка така важлива та термінова?  Чому саме Ваша організація повинна от-

римати фінансування на реалізацію проекту?  

 Чому способи, методи реалізації проекту, які Ви обрали, є найкращими та найбільш ефективни-

ми?  

 Що дає Вам право на успіх? (Тут Ви можете продемонструвати деякі навички та додаткові ресур-

си, які Ви плануєте використовувати після отримання фінансування, або посилатись на попередні 

успіхи Вашої організації. Тобто намагайтесь довести донору Вашу спроможність не тільки перемог-

ти та отримати необхідну суму, а й дотриматись своїх обіцянок.)  

 Рівень спроможності Вашої організації. При написанні заявки бажано звернути увагу на 

рівень спроможності Вашої організації:  

o Чи планує Ваша організація активно залучати допомогу волонтерів і наскільки важли-

ва та необхідна у Вашому випадку їх допомога? (Таким чином Ви можете проілюструвати донору, 
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що за порівняно невелику суму можна досягти великих результатів, використовуючи безкоштовну 

волонтерську допомогу).  

o Чи планується співпраця з іншими організаціями?  

o Чи буде проект приносити користь після закінчення фінансування?  

o Яка додаткова фінансова або матеріальна допомога, крім гранту, буде залучена?  

 

 

3. ВЗАЄМОДІЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 
Взаємодія юридичної клініки з суб’єктами суспільних відносин щодо забезпечення ма-

теріальними ресурсами діяльності юридичних клінік. 

Діяльність юридичних клінік спрямована на вирішення цілої низки проблем, прямо 

пов’язаних із наданням юридичної допомоги людям чи правовою просвітою населення і опосередко-

вано — з вирішенням інших проблем по забезпеченню їх якісної діяльності. Аналіз стану 

функціонування юридичних клінік показав, що ефективність їх діяльності певною мірою залежить 

від ступеня співпраці із іншими організаціями. Як свідчить проведене дослідження, лише по 6.6% 

персоналу юридичної клініки вказує, що співпраця заважає або не впливає на діяльність юридичної 

клініки. 

Очевидним також є те, що впровадження юридичної клінічної освіти у навчальний процес 

супроводжується інтеграцією навчальних закладів у соціум. Тому закономірно, що діяльність юри-

дичних клінік передбачає співпрацю, яка може відбуватися у найрізноманітніших напрямках, 

найрізноманітнішими способами і з різними особами. 

На даний час вже склалася певна система взаємодії юридичних клінік між собою, з держав-

ними та громадськими організаціями, міжнародними інституціями тощо. Із цієї співпраці та її ре-

зультатів можна зробити певні висновки, виділити наступні закономірності, що характерні сучасно-

му стану співпраці юридичних клінік: 

 співпраця переважно базується на особистих контактах керівників, викладачів чи ін-

ших фахівців, які залучені до роботи юридичної клініки; 

 співпраця між юридичними клініками недостатньо розвинута і переважно полягає у 

підтриманні хороших відносин і взаємодопомозі між її керівниками; 

 фактично не практикується спільне подання проектів як юридичними клініками так і 

юридичними клініками спільно з іншими організаціями; 

 представники державних органів, установ та організацій сприймають юридичні 

клініки як звичайні громадські організації, або як приватну ініціативу окремих осіб; 

 існує велике бажання з боку громадських організацій співпрацювати із юридичної 

клініками; 

 на даний момент недостатньо розроблено положення щодо організації співпраці між 

юридичними клініками та юридичних клінік з іншими організаціями; 

 аналіз установчих документів юридичних клінік свідчить про відсутність положень, 

що визначають напрямки, форми, особливості організації діяльності юридичних клінік з іншими 

суб’єктами суспільних відносин (підприємств, установ, організацій). 

Отже, можна зробити висновок, що співпраця між юридичними клініками та з іншими ор-

ганізаціями тільки налагоджується.  

Очевидно, що співпраця необхідна як для здійснення програмної діяльності, проте і в кон-

тексті забезпечення матеріальними ресурсами діяльності юридичних клінік співпраця має неабияке 

значення. Тому при прийнятті рішення чи співпрацювати юридичній клініці з іншими організаціями 

чи ні, відповідальним за це особам варто взяти до уваги наступну інформацію: 

 співпраця - це завжди також моральна, а інколи і матеріальна підтримка з боку ор-

ганізацій-партнерів; 

 співпраця юридичних клінік з іншими неурядовими організаціями, органами місцевого 

самоврядування, урядовими та приватними інституціями відіграє особливу роль на місцевому рівні, 

підвищуючи імідж юридичних клінік;  

 співпраця робить результати проекту більш вагомими; 

 співпраця юридичних клінік збільшує можливості на рівні прогнозування, планування, 

використання ресурсів юридичних клінік; 

 сприяє економії матеріальних ресурсів; 
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 організація співпраці не вимагає багато затрат, проте потребує чіткої організації; 

 взаємодія з іншими організаціями сприяє покращенню інформаційного забезпечення 

діяльності юридичної клініки, в тому числі і інформації у сфері управління матеріальними ресурса-

ми; 

 співпраця з іншими організаціями збільшує доступ до нових джерел фінансування; 

 наявність співпраці є вимогою більшості грантодавців у реалізації проекту; 

 співпраця сприяє підвищенню ефективності діяльності юридичних клінік; 

 співпраця – це отримання досвіду (запобігає повторенню можливих помилок). 

В контексті даного підрозділу розкриватимуться положення співпраці як засобу для забез-

печення матеріальними ресурсами діяльності юридичних клінік чи отримання юридичною клінікою 

чи її персоналом іншої вигоди та пільг54. 

Зазначимо, що для закріплення позитивів отриманих від співпраці потрібно і знати фактори, 

що заважатимуть налагодженню контактів. Такими, що не сприяють співпраці з боку потенційних 

партнерів юридичної клініки виділимо наступне: 

 переконаність у некомпетентності студентів юридичної клініки; 

 неналежну обізнаність про роботу юридичної клініки; 

 консерватизм поглядів керівників організацій-партнерів; 

 невдалі приклади співпраці із подібними організаціями; 

 завантаженість роботою працівників державних органів; 

 неадекватне ставлення керівництва організацій партнерів до керівництва юридичної 

клініки; 

 бачення в персоналі юридичних клінік конкурентів. 

Існують також фактори, які є певними перешкодами з боку юридичних клінік у налагоджені 

взаємодії з іншими організаціями: 

1. побоювання юридичної клініки використання її у незаконних цілях з боку інших ор-

ганізацій; 

2. відсутність матеріальної підтримки з боку цих організацій; 

3. не бажання потрапити в залежність від організації-партнера; 

4. побоювання бюрократичності органів влади; 

5. побоювання з боку юридичної клініки втратити репутацію; 

6. невдалі випадки співпраці із подібними організаціями (перш за все громадськими); 

7. недостатня визначеність у можливостях співпраці; 

Видами співпраці, що практикуються юридичними клініками є: проведення занять за про-

грамою „Практичне право”, проведення правопросвітницьких заходів, захисту інтересів, реклама, 

обмін досвідом, проведення спільних лекцій. 

Проведений аналіз діяльності юридичних клінік щодо співпраці показав, що юридичної 

клініки співпрацюють з різними організаціями та особами. Часті випадки співпраці юридичної 

клініки із:  

1. державними органами, установами і організаціями; 

2. органами місцевого самоврядування; 

3. навчальними закладами;  

4. громадськими організаціями; 

5. іншими юридичними клініками; 

6. засобами масової інформації; 

7. комерційними організаціями; 

8. міжнародними організаціями; 

9. донорами; 

10. клієнтами; 

11. випускниками юридичних клінік  

Можна зазначити, що в результаті проведеного дослідження респонденти вказали, що більшу 

половину фінансування діяльності юридичної клініки забезпечують організації (МФ „Відродження”, 

АВА/СEELI), що підтримують діяльність юридичних клінік, в той же час у 94% випадків оренду 

приміщення та оплату комунальних послуг юридичних клінік здійснює навчальний заклад при яко-

му функціонує юридична клініка. Разом з тим респонденти зазначили, що легше організовувати 
                                                           
54

 Мається на увазі путівки на відпочинок, грошової винагороди, подарунка тощо. 
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співпрацю, втому числі із питань матеріально-технічного забезпечення, із громадськими ор-

ганізаціями. 

Співпраця з державними органами. Співпраця з державними органами виходить „сама по 

собі”, без неї важко уявити ефективну діяльність та розвиток юридичних клінік. 

Співпраця з державними органами передбачає співпрацю Державною адміністрацією у те-

риторіально-адміністративній одиниці та її структурними складовими: 

1. Центром соціальних служб для молоді; 

2. Відділом освіти та науки; 

3. Відділом культури; 

4. Службою у справах неповнолітніх; 

5. Юридичним відділом; 

6. Відділом охорони здоров’я; 

7. Органами опіки і піклування; 

8. Службою у справах неповнолітніх; 

9. Управлінням (відділом) юстиції. 

Співпраця із вказаними органами може проявлятись як виконанні спільних завдань про-

грамної діяльності так і у фінансовій підтримці і матеріально-технічному забезпеченні діяльності 

юридичної клініки, її окремих напрямків діяльності чи забезпечення проведення певних заходів. 

Вигоди співпраці із державними органами можуть проявитись: 

у преміюванні керівників, викладачів та студентів та інших осіб (наприклад, найкращих 

учнів , що були виявленні при викладанні курсу “Практичне право”); 

прийнятті студентів чи випускників на роботу; 

літньому/зимовому оздоровленні (надання путівок на відпочинок); 

публікуванні матеріалів юридичної клініки у газетах, журналах та інших виданнях 

адміністрації та інших органах 

керівники та викладачі юридичних клінік на громадських засадах можуть входити до різних 

комітетів та рад, що створюються при держадміністрації для виконання тих чи інших завдань. 

Преміювання керівників, викладачів та студентів та інших осіб (наприклад, найкра-

щих учнів , що були виявленні протягом останнього року діяльності юридичної клініки). Вка-

зана діяльність передбачає прогнозування певних заходів. Завантажені своєю роботою, представни-

ки державних органів можуть забути про студентів і викладачів юридичної клініки, тому завчасно, 

але напередодні державних свят, наприклад, перед днем юриста, студента, міліції, днем молоді, днем 

міста поцікавитись, чи не існує заохочувальних програм, подяк, премій, нагород тощо, які у разі за-

слуг юридичної клініки чи окремих її студентів, можна застосовувати. Преміювання та інші винаго-

роди можуть стосуватися не лише студентів, але й викладачів та керівників 

Прийняття студентів чи випускників на роботу. Позитивні результати роботи окремих 

студентів під час проходження стажування  в інших організаціях, їх особистісні характеристики мо-

жуть сприяти тому, що під час навчання чи після його завершення вони можуть бути прийняті на 

роботу до держадміністрації чи інших державних органів, з якими проводилась співпраця. 

Літнє та зимове оздоровлення. У випадку належної співпраці із державною адміністрацію 

може бути вирішено питання щодо надання студентам, викладачам, керівникам юридичної клініки 

можливості відпочити. Такі повноваження мають відділ у справах дітей, сім’ї та молоді. Виходячи з 

практики для осіб чи організацій, які відзначились таких путівок видається небагато, проте при пра-

вильному лобіюванні інтересів юридичною клінікою та її представників можна добитися успіху. 

Такі перспективи позитивно відобразяться і на життєдіяльності юридичної клініки і являтимуться 

додатковим фактором підвищення ефективності діяльності організації. 

Нагадаємо, що путівки, переважно надаються у літній час. Це путівки безкоштовні, 10%, 

15%, 30% вартості. За цими умовами загальна вартість  путівки на 12 діб складає 140-160 грн., така 

сума, навіть для студентів, видається досить сприйнятною. 

Публікування матеріалів юридичних клінік у газетах, журналах та інших виданнях 

адміністрації та інших органах. Майже усі державні адміністрації мають свої власні засоби масової 

інформації, передусім газети, та можливість їх періодично випускати. Проте не завжди у редакції га-

зети (як правило газета не професійна) є достатньо цікавого матеріалу для опублікування. Тому 

значну частину шпальт може використовувати юридична клініка з метою здійснення публікацій кон-

сультацій, оголошень, реклами тощо. 
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Керівники та викладачі юридичної клініки можуть входити на громадських засадах до 

різних комітетів та рад, що створюються при держадміністрації для виконання тих чи інших 

завдань. Ефективна діяльність юридичних клінік сприяє зросту іміджу організації та авторитету її 

керівників. За цієї умови, як свідчить досвід діяльності юридичних клінік, керівників юридичних 

клінік, викладачів запрошують на різноманітні збори, що проводяться різноманітними радами 

комітетами при держадміністрації. Відтак вони можуть залучатися до вирішення значної кількості 

питань різного рівня складності і важливості, які у разі потреби може допомагати вирішувати в тому 

числі і в інтересах клініки. 

Співпраця юридичних клінік із навчальним закладом.  Переважна більшість юридичних 

клінік України 93% - це юридичної клініки, які функціонують при навчальних закладах. Тому при-

родно, що ступінь співпраці юридичних клінік адміністрацією вузу, професорсько–викладацьким 

складом є досить високою. На даний момент навчальні заклади забезпечуючи діяльність юридичних 

клінік у переважній мірі звільняють або оплачують витрати юридичної клініки пов′язані із орендою 

приміщення, комп′ютерної техніки, опаленням, водопостачанням, телефонних послуг, електропоста-

чання, прибирання приміщення. Співпраця з навчальним закладом також проявляється і в інфор-

муванні, здійсненні фінансового обліку діяльності юридичної клініки, консультування студентів. 

Незначний відсоток респондентів вказує лише на декларування співпраці. 

Дещо рідше зустрічається преміювання викадачів, студентів, які працюють в юридичній 

клініці. Звільняє від зайвих витрат можливість безкоштовного користування бібліотекою, мережею 

Інтернет, оплати прибирання приміщення. 

Щодо результатів співпраці потрібно вирішувати питання із керівництвом вузу про заохо-

чення студентів , викладачів, інших осіб, що брали участь у співпраці. 

Співпраця з громадськими організаціями. Співпраця з громадськими організаціями до-

статньо розвинуто у сфері виконання програмних завадь громадської організації чи юридичної 

клініки. Вона переважно полягає у проведенні занять право просвітницького спрямування, обміні 

досвідом. Проте співпраця щодо залучення матеріальних ресурсів не достатньо розвинуто, результа-

ти проведеного дослідження підтверджують цю інформацію і зазначають, що громадські організації 

лише у 21% випадків матеріально підтримують діяльність юридичної клініки. Громадські організації 

можуть надати матеріальну допомогу. Часті випадки постійного чи тимчасового працевлаштування 

у громадських організаціях студентів чи випускників юридичних клінік.  

Проте в даний час і в контексті припинення цільової підтримки діяльності юридичних 

клінік з боку грантодавців даний вид співпраці розглядається як пріоритетний. Як напрямок для за-

безпечення діяльності юридичної клініки з громадськими організаціями можна співпрацювати і по-

давати спільні проекти на отримання гранту, планувати організацію і проведення спільних заходів, 

семінарів і тренінгів. 

Цінною є допомога цих організацій тим, що вони надають корисні поради щодо організації 

діяльності юридичних клінік, сприяють розширенню зв′язків юридичної клініки, сприяють вирішен-

ню всіх проблем, що мають місце в діяльності юридичної клініки. Громадські організації також 

сприяють лобіюванню інтересів юридичних клінік в інших громадських та державних інституціях. 

Співпраця із засобами масової інформації. Очевидно, що співробітництво юридичних 

клінік України із засобами масової інформації позитивно впливає на юридичний клінічний рух та 

сприяє створенню і підтримці іміджу юридичних клінік. Зазначимо, що в одних випадках юридична 

клініка потрібна засобам масової інформації, а в інших навпаки. 

Співпраця із засобами масової інформації є певним показником ефективності роботи юри-

дичної клініки. Видається, що особлива роль засобів масової інформації проявляється під час ста-

новлення і розвитку юридичної клініки. Проте до співпраці із засобами масової інформації варто 

відноситись відповідально, адже інколи засоби масової інформації можуть використовувати діяль-

ність юридичної клініки та матеріали надані нею виключно у своїх власних інтересах. Це може за-

шкодити іміджу юридичної клініки та її клієнтам. 

Засоби масової інформації мають позитивний вплив на тих посадових осіб, які у тій чи 

іншій мірі приймають відповідальні рішення в тому числі і щодо діяльності юридичних клінік. Ак-

тивна діяльність юридичної клініки у інформаційному плані — це додаткові можливості щодо залу-

чення фінансування і підтримки діяльності юридичної клініки. За допомогою засобів масової інфор-

мації юридичної клініки мають можливості безкоштовного місця в газеті для опублікування необ-

хідної інформації, місця в теле- та радіо ефірі. 
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Крім незначної кількості людей, що знають про вашу діяльність безпосередньо з досвіду 

спілкування або з ваших матеріалів, існують тисячі людей, яких можна проінформувати через засоби 

масової інформації. Інформування громадськості про вашу організацію необхідно по наступних при-

чинах: 

 для залучення засобів і підтримки; 

 для залучення нових членів і волонтерів; 

 для інформування населення про вашу діяльність; 

Серед методів роботи із засобами масової інформації можна назвати наступні: прес-реліз, 

прес-конференція, інформаційний пакет для преси, інтерв'ю на радіо і телебаченні, організація тема-

тичних передач. Проте вказані заходи з боку юридичних клінік трапляються вкрай рідко. 

Співробітництво з іншими юридичними клініками. Анкетування показало, що рівень 

співпраці між юридичними клініками недостатньо високий, проте переважна більшість респондентів 

вказує на співпрацю юридичних клінік як один із пріоритетних напрямів налагодження співпраці і 

шляхів забезпечення матеріальними ресурсами юридичної клініки. Співпраця нагадує пасивну 

дружбу, котра у переважній більшості проявляється лише під час проведення спільних загальних за-

ходів: конференцій, семінарів, акцій, літніх таборів. Хоча є яскраві поодинокі випадки вдалої 

співпраці між юридичними клініками. 

Аналіз установчих документів юридичних клінік, організації їх діяльності свідчить, що на да-

ний час досить на низькому рівні перебуває економічна, методична, організаційна складові співпраці 

між юридичними клініками. 

Багато робиться у справі налагодження взаємодії з боку основних організацій-грантодавців 

МФ “Відродження“ і АВА/СЕЕLI. Відзначимо той факт, що ABA/CEELI практикує періодичне про-

ведення між організаціями-партнерами 2-3-дневих семінарів. Цього часу достатньо, щоб познайоми-

тись, обговорити можливості і перспективи співробітництва. Важливим фактором є також при-

сутність на цих семінарах представників організації грантодавця, з якими відразу можна обговорити 

актуальність і доцільність ідеї. Заслуговує на увагу при проведенні цих зустрічей і те, що запро-

шується до участі у певних семінарах співпрацюючі з донором організації, які географічно близько 

розміщені. 

Також досягненням у сфері удосконалення співпраці між юридичними клініками варто вва-

жати створення Асоціації юридичних клінік України. Асоціація юридичних клінік в цілому та кожна 

юридична клініка виконуватимуть свої функції особливо ефективно і швидко досягатимуть бажаних 

результатів, в тому випадку, коли члени Асоціації та юридичних клінік України займатимуть актив-

ну позицію. За допомогою Асоціацій юридичних клінік України, з досвіду інших громадських ор-

ганізацій, бізнес-організацій, підвищиться ефективність діяльності юридичних клінік в цілому, 

якість підготовлених ними консультацій, зростуть перспективи розвитку. 

Взаємодія з міжнародними організаціями. Ці організації  виходячи із їх статусу володі-

ють достатніми ресурсами та досвідом діяльності і у цій сфері. Взаємовідносини із міжнародними 

організаціями не обов′язково повинні полягати лише у фінансуванні юридичної клініки, хоча в да-

ний час це є основною формою співробітництва. Партнерство з ними може принести істотне фінан-

сування, професіоналізм, визнання з боку національних та міжнародних інституцій, отримання і об-

міну досвідом, цікавими і корисними відомостями навіть в контексті фандрайзингу. Як правило, 

співробітники міжнародних організацій мають великий досвід, вплив на прийняття тих чи інших рі-

шень, можуть надати консультативну чи іншу допомогу, рекомендувати вашу юридичну клініку ін-

шим організаціям, донорам. 

Співпраця з іншими організаціями. Дещо менше поширена співпраця з адвокатськими 

фірмами, судами (суддями), органами внутрішніх справ, прокуратурою. 

Ця співпраця переважно не пов′язана із забезпеченням ресурсами юридичних клінік, проте 

великою мірою сприяє виконання програмних  іншим видам робіт і полягає: 

 контроль за якістю надання окремих консультацій; 

 допомога у вирішенні справ клієнтів; 

 стажування студентів у певних напрямках діяльності юридичної клініки; 

 залучення адвокатів, суддів до діяльності юридичної клініки в якості тренерів, викла-

дачів; 

 підготовка навчально-методичних матеріалів та практичних посібників, зразків доку-

ментів; 
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 лобіювання інтересів 

 рекламування діяльності інтересів 

 розробка тактики роботи по конкретних справах; 

 сприяння у матеріально-технічному забезпеченні; 

 забезпечення  працевлаштування. 

 надання матеріалів для розробки практичних занять 

 надання консультацій  у найбільш  спірним і складним питанням4 

 надання приміщень, комп′ютерної техніки, канцелярського  приладдя; 

 підготовка навчально-методичних матеріалів та практичних посібників, зразків доку-

ментів; 

 розробка тактики поводження у суді; 

 сприяння у відвіданні  судових процесів; 

 обговорення актуальних проблем кваліфікації тих чи інших правових ситуацій. 

Організація співпраці. Цікавим і перспективним напрямком співпраці є так звана вірту-

альна співпраця. Суть цієї співпраці полягає в тому, що за допомогою мережі Інтернет клієнти юри-

дичних клінік отримують юридичні консультації, зразки процесуальних документів. Для підвищення 

ефективності такої діяльності та збільшення інформативності юридичної клініки доцільно створити 

сайт юридичної клініки. Видається, що на сайті юридичної клініки повинна бути відображена 

наступна інформація:  

 загальна інформація про юридичну клініку (цілі, основні напрямки діяльності, потен-

ціал організації тощо); 

 колектив юридичної клініки; 

 управління в юридичній клініці; 

 юридичне консультування;  

 проведення занять за програмою “Практичне право”; 

 про наукову роботу;  

 про психологічне забезпечення діяльності юридичної клініки; 

 про співпрацю юридичної клініки; 

 інформація для донорів та міжнародних організацій; 

 як добратися до юридичної клініки, телефон, е-mail; 

 досягнення юридичної клініки; 

 архів по справах (каталог); 

 література (методична, юридична, педагогічна, управлінська література про юридичні 

клініки в електронному варіанті); 

 дозвілля юридичної клініки, фото. 

 скринька для запитань; 

 законодавство; 

 новини 

 відгуки (голосування). 

Цей перелік складових сайту може бути розширений або звужений в залежності від потреб 

юридичної клініки. 

Наявність лише цікавих ідей і бажання співпрацювати може бути інколи недостатньо. Яв-

ляючись важливою і корисною складовою діяльності будь-якої юридичної клініки співпраця вимагає 

правильної організації співпраці.  

Досвід діяльності і проведене дослідження свідчить про те, що при організації співпраці 

важливе значення має чіткість і виваженість запланованих заходів. На початковому етапі з числа 

персоналу юридичної клініки потрібно визначити особу, яка відповідала б за зв’язки і взаємодію із 

іншими органами. При наявності великої кількості організацій можна виділити 2 або більше осіб для 

такої діяльності, або покласти на особу додаткові обов’язки щодо виконання роботи щодо взаємодії, 

тобто до основного відповідального надати в допомогу. Як правило, за однією із співпрацюючих ор-

ганізацій повинен бути закріплений один із персоналу юридичної клініки. В залежності від виду 

співпраці це може бути як керівник так і студент. Проте про всі факти співпраці повинен знати 

керівник. 

В організаційному плані налагодження співпраці повинно бути системним, взаємовигідним. 

Вигідність і доцільність такої співпраці повинна бути чітко зрозуміла всьому персоналу юридичної 



 155 

клініки. Для цього необхідно мати інформацію про можливості і сферу діяльності організацій-

партнерів. Співпрацюючі організації потрібно забезпечити інформацією про конкретну юридичну 

клініку, що може проявитись у наданні візиток, буклетів, вироблення стенду, плакату, рекламного 

щита юридичної клініки і розміщення його у співпрацюючій організації, проведення певної акції. 

Також потрібно щоб у доступному і загальновідомому місці юридичної клініки знаходилась 

інформація про організацію-партнера.  

Співпрацю варто засвідчити в договорі про співпрацю, форма якого повинна відповідати 

чинному законодавству. Як приклад, можна запропонувати наступний договір (див. додаток  7). 

На рівень співпраці завжди впливає проінформованність про можливість співпраці. Тому 

повинна бути коротка інформація про Вашу клініку у виді буклетів, карток, тощо.  

Важливо при співпраці організувати інформування про співпрацю. Інформують про належ-

ний рівень співпраці дипломи, свідоцтва, сертифікати, про участь у конференціях, семінарах, 

круглих столах та інших заходах, зразкові договори, меморандуми про співпрацю тощо. Тому 

відповідну документацію не потрібно приховувати. 

У письмовому виді повинна бути інформація про можливі перспективні напрямки роботи. 

Тобто у приміщенні юридичної клініки повинна бути інформація про орієнтовні напрямки тієї 

діяльності, якою може займатися юридична клініка. Варто щоб ця інформація знаходилась на 

сторінці окремої юридичної клініки, сайті юридичних клінік України, сайтах співпрацюючих ор-

ганізацій.  

Лобіювання. Юридична клінічна освіта розвивається і багато в чому завдяки наполегли-

вості, цілеспрямованості керівників юридичних клінік та представників організацій-грантодавців. 

Діяльність першої юридичної клініки, виникнення і діяльність наступних були б неможливими без 

дійової і вольової ініціативи їх засновників, як правило, керівників клінік – викладачів авчлаьних за-

кладів. 

Прийняття різноманітних рішень щодо діяльності юридичних клінік на даний час прийма-

ються у переважній більшості, особливо на місцевому рівні (рівні навчальних закладів, місцевих ор-

ганів державної влади) особами, які мають незначне уявлення про діяльність юридичних клінік. По 

роду своєї роботи вони частково вирішують завдання пов’язані із навчанням, правозахистом, право-

вою просвітою населення. Тому важливе місце має правильне пояснення діяльності юридичних 

клінік, її особливостей, позитивів для тієї ланки роботи, що ввірена особі, яка приймає рішення. На 

рівні організацій-донорів рішення приймається уже досвідченими фахівцями, які обізнані з усіма 

сферами діяльності юридичних клінік. Тому очевидно, що переконання представників вказаних ор-

ганів про прийняття рішення, яке вигідне для вашої юридичної клініки повинне дещо відрізнятися. 

Лобіюванням прийнято вважати здійснення бізнес-асоціаціями дій, що направлені на по-

кращення існуючого правового поля. Лобіювання – це певний набір інструментів впливу на процес 

прийняття рішень, що використовується для того, щоб переконати представників влади різних рівнів 

у необхідності прийняття певних правових, адміністративних чи навіть політичних рішень. Проте 

особа, яка за власні кошти і в індивідуальному порядку від свого імені прагне вплинути на прийнят-

тя рішень представниками влади не вважається лобістом55. 

В даний час склалася така ситуація, що можна говорити, про лобіювання: на рівні окремої  

юридичної клініки та  на рівні юридичних клінік України (Асоціації юридичних клінік України). 

Важливим досягненням у сфері лобіювання варто вважати створення Асоціації юридичних 

клінік України. Асоціація юридичних клінік в цілому та кожна юридична клініка виконуватимуть 

свої функції особливо ефективно і швидко досягатимуть бажаних результатів, в тому випадку, коли 

члени Асоціації та юридичних клінік України займатимуть активну позицію. За допомогою 

Асоціацій юридичних клінік України, з досвіду інших громадських організацій, бізнес-організацій, 

підвищиться ефективність діяльності юридичних клінік в цілому, якість підготовки ними консульта-

цій, перспектив розвитку прийняття запропонованих рішень. 

Лобіювання в першу чергу це відстоювання своїх інтересів. Відстоювати свої інтереси мож-

на: 

 у повсякденній діяльності (щоразу показувати про необхідність і доцільність існування 

юридичних клінік); 

                                                           
55

 Практика діяльності бізнес асоціацій. Частина ІІ. Техника лобирования. Украина 2001.,- с.8-9. 
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 зустрічі із керівниками, обговорення певних проблем (наприклад обговорення указів 

Президента України щодо заснування в кожному підприємстві, установі та організації громадської 

приймальні, Програми правової просвіти населення тощо); 

 шляхом збору інформації, проведення досліджень діяльності; 

 активній участі у діяльності засобів масової інформації; 

 участі у різноманітних щодо напрямку діяльності комітетах, комісіях, в тому числі і 

комісіях органів державної влади та місцевого самоврядування; 

 запрошення керівництва та представників органів, від яких залежить діяльність юри-

дичної клініки до участі у заходах, що не проводяться; 

 шляхом подання звітів (творчих); 

 інформування громадськості; 
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ТЕМА 6 

Діловодство та документування в юридичній клініці 



 158 

ПЛАН 

1. Напрями документування в Юридичній клініці  

2. Коментар до форм документації РФ 

3. Документи з положення про юридичну клініку  
 

1. НАПРЯМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ НАВ-

ЧАЛЬНО 
Напрями документування в Юридичній клініці Навчально-наукового інституту підготовки 

кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету 

внутрішніх справ 

1) напрям юридичне консультування: журнал обліку справ клієнтів,  досьє щодо справи, пись-

мовий висновок викладача, який перевіряє справу стосовно її правильності, щомісячний письмовий 

звіт про діяльність юридичної клініки за цим напрямом, анкета попереднього запису клієнта,  

обов’язкова підсумкова анкета-відгук клієнта після вирішення справи; 

2) об’єднані форми документування напрямів правопросвітня робота і психологічна служба: 

графік  проведення занять з правової просвіти та тематичний план щодо кожного закладу, журнал 

відгуків та рецензій,  щомісячний письмовий звіт про роботу в кожному закладі, графік проведення 

психологічних тренінгів у юридичній клініці,  психологічне тестування під час проходження випро-

бувального терміну, анкета-відгук для учнів, яка проводиться на кожному занятті в кожному закладі; 

3) напрям організаційно-управлінське забезпечення діяльності юридичної клініки: лист оцінки 

кандидата на вступ, письмове рішення загальних зборів про преміювання працівників юридичної 

клініки,  щоденний письмовий звіт чергового у юридичній клініці,  щоденний звіт про використання 

копі центру,  журнал запису роботи з книгами, екран оцінок роботи членів юридичної клініки. 

 

2. КОМЕНТАР ДО ФОРМ ДОКУМЕНТАЦІЇ РФ 
Критерии отбора дел для юридической клиники


 

Основные критерии выбора дел: 

1.  Право клиента на юридические услуги.  

Необходимо определить, относится ли клиент к категории малообеспеченных - к безработным, 

пенсионерам, студентам, одиноким и многодетным матерям, инвалидам. Для того чтобы исключить 

вариант обмана, следует просить клиента представить необходимые для этого документы (например, 

пенсионное удостоверение) и переписать данные из документа в регистрационную форму. В случаях 

возникновения сомнений необходимо предупредить клиента, что клиника может проверить его ста-

тус и материальное поожение. 

Не предоставляются услуги лицу или организации, которые выступали в качестве противопо-

ложной стороны в любом деле, которым уже занимались студенты или сотрудники клиники.  

2.  Предположительная продолжительность дела. 

Клинический курс продолжается в течение одного года (двух семестров). По общему правилу 

он не может быть повторен. По этой причине предпочтение при выборе дела будет отдано тем де-

лам, которые сможет завершить студент, принявший их первоначально.  

3.  Характер дела. 

Клиника специализируется в области трудового, семейного, гражданского права, права соци-

ального обеспечения. 

4.  Пригодность для учебных целей.  

5.  Связанные с делом расходы.  

Клиника не имеет возможности оплачивать расходы клиента, о чем он ставиться в известность 

сразу же. Если клиент не станет брать на себя эти расходы, клиника вправе прекратить оказание по-

мощи. 

6.  Нагрузка студента. 

                                                           

 Материал предоставлен юридической клиникой Поморского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

для размещения на веб-сайте www.lawclinic.ru   
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Студент должен работать в клинике не менее    часов в месяц /неделю/. Минимальное количе-

ство дел, которые он ведет, - два, максимальное - шесть (включая дела, по которым возможно пред-

ставительство).  

Правила ведения дела 

Ведение дела осуществляется каждым студентов в следующей последовательности:  

Этап 1. Открытие дела на нового клиента.  

Этап 2. Проведение опроса клиента / интервьюирование /. 

Этап 3. Исследование обстоятельств дела и нормативно - правовой базы. 

Этап 4. Консультирование клиента. 

Этап 5. Оформление отчета о проделанной работе, других документов. 

Этап 6. Представительство в суде. 

Этап 7. Передача дела. 

Этап 8. Закрытие файла /дела.   

 Если первичный прием клиента показывает, что клиника может взяться за это дело, то запол-

няется регистрационная форма при первичном обращении клиента.  Заполнение регистрационной 

формы при первичном обращении клиента является открытием дела. Каждому открытому делу при-

сваивается код. Данные об обращении в юридическую клинику и данные о противоположной сто-

роне вносятся в картотеку после первого приема.  

Отдельные и несвязанные друг с другом дела одного и тоже клиента помещаются в разные до-

сье с соответствующими ссылками на регистрационную форму.  

По мере работы с клиентом студент формирует дело (заполнение краткого описания дела, пла-

на действий, рекомендации клиенту, правовых документов, исследований, выписок из законодатель-

ства и отчета о проделанной работе студента).  

В случае передачи дела другому студенту заполняется записка о передаче дела, в которой изла-

гаются действия по делу которые были выполнены и действия, которые необходимо выполнить.  

Составленное досье передается преподавателю для проверки. После проверки преподавателем 

отчета студента дело закрывается и передается в архив.  

Система делопроизводства 

Система делопроизводства является составляющей частью долгосрочного управления юриди-

ческой клиники.  

Процедура делопроизводства юридической клиники включает: 

 Ведение файлов /досье/ каждого клиента. 

 Ведение карточек на каждого клиента, обслуживаемого в юридической клинике, и проти-

воположную сторону по делу. 

 Составление регистрационного журнала первичного обращения клиента. 

 Составление регистрационного журнала дел, рассмотренным каждым студентом юриди-

ческой клиники. 

 

ФАЙЛ / ДОСЬЕ КЛИЕНТА/ 

 

В юридической клинике разработана система файлов /досье/ клиентов. Досье хранятся в поме-

щении клиники. Составленные досье хранятся в хронологическом порядке по дате открытия и в по-

следовательности по присвоенным кодам.  

Файл каждого клиента состоит из:  

 регистрационная форма при первичном обращении клиента, (1 лист) 

 краткое описание дела, (2 лист) 

 план действий по делу и рекомендации по делу, (3 лист) 

 отчет студента о работе по делу, (4 лист) 

 юридические документы или письменный ответ, предоставленный клиенту, (5 лист) 

 бланк с информацией для клиента о правилах деятельности юридической клиники, раз-

решение клиента сделать копии с предоставленных документов, разрешение клиета на ведение 

дела студентом, (6 лист)  

 записи студента в ходе интервьюирования, выписки из законодательства, используемые 

при консультации, (7 лист) 
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 судебные документы, письменные ответы и другие документы, связанные с результатом 

консультации,  (8 лист) 

 анкетный или опросный лист, если проводился опрос или анкетрование клиента (9 лист). 

Все указанные данные вводятся в компьютер и создается файл клиента, распозноваемый по ко-

ду, который присваивается методистом юридической клиники.  

Регистрационная форма при первичном обращении клиента заполняется студентом юридиче-

ской клиники или методистом при регистрации клиента по телефону или по письменному обраще-

нию.   

1 лист 

 

В кратком описании дела студент описывает основные обстоятельства дела, указывает все спо-

собы, которые использовал клиент для разрешения его проблемы со ссылкой на официальные доку-

менты, которые клиент должен принести на консультацию. В конце описания дела студент форму-

лирует основные вопросы, ответы на которые необходимо найти и указывает необходимые действия 

по делу, которые рекомендовано сделать клиенту к средующему приему.  

           

 

 

 

2 лист   

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ  
ФАМИЛИЯ,  ________________________________________________________________________________ 

ИМЯ, ОТЧЕСТВО  ___________________________________________________________________________ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС  ________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОНЫ (ДОМ, РАБ)  ____________________________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ __________________________________________________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ  ___________________________________________________________________________ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК  ___________________________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЕ  
(РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ) 

ФАМИЛИЯ,  ________________________________________________________________________________ 

ИМЯ, ОТЧЕСТВО  ___________________________________________________________________________ 

(НАИМЕНОВАНИЕ __________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИИ)  ____________________________________________________________________________ 

АДРЕС  _____________________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОНЫ  ________________________________________________________________________________ 

ЮРИСТ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ  ________________________________________________________________ 

ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ  ____________________________________________________________ 

 

ТИП ДЕЛА: СЕМЕЙНОЕ 

                      ТРУДОВОЕ 

                      ИНОЕ (УКАЗАТЬ КАКОЕ) _________________________________________________________ 

 

ВРЕМЯ НАЧАЛА КОНФЛИКТА _______________________________________________________________ 

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ УЖЕ  СОСТОЯЛИСЬ ПО ДЕЛУ:  

   ДАТА                                              ИНСТАНЦИЯ  (СУД, ИНОЙ ОРГАН) 

_____________                       ___________________________________________________________________ 

                                                ___________________________________________________________________ 

_____________                       ___________________________________________________________________ 

                                                ___________________________________________________________________                          

 

КОМУ ПЕРЕДАНО ДЕЛО: 
                                                                            Ф.И.О.                                 ДАТА                                        ПОДПИСЬ 

ДИРЕКТОР  _________________________________________________________________________________ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ___________________________________________________________________________ 

СТУДЕНТ   __________________________________________________________________________________ 

 

ИТОГ ОБРАЩЕНИЯ КЛИЕНТА: 

ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ   ______________________________________________________________________ 

ДЕЛА (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИНЫ)  ___________________________________________________________ 

ПРИНЯТИЕ ДЕЛА (ДАТА, ПОДПИСЬ)  _________________________________________________________ 
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В плане действий студент указывает отдельные действия, их начало и окончание и результат. 

Например: 

План действий 

3 лист 

ДЕЙСТВИЕ ДАТА НАЧАЛА ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Регистрация и ин-

тервьирование кли-

ента  

20 февраля 1999 года 

10.00 

 

11.00 

назначена консуль-

тация на 27 февраля 

на 11.00 

2. Анализ законода-

тельства, определе-

ние позиции по делу, 

выбор стратегии  и 

состовление искового 

заявления  

22 февраля  

17.00 

 

18.45 

составлен письмен-

ный ответ и исковое 

заявление по делу 

3. Уточнение обстоя-

тельств дела по теле-

фону с клиентом  

23 февраля  

16.00 

 

16.20 

Уточнены необходи-

мые обстоятельства 

4. Согласование по-

зиции по делу с пре-

подавателем 

24 февраля  

19.00 

 

20.00 

 

5. Консультация кли-

ента 

27 февраля 

11.00 

 

12.00 

дана консультация, 

передан письменный 

ответ и исковое заяв-

ление 

6. Подготовка отчета 

по делу 

27 февраля 1999 года 

13.00  

  

14.30 

Оформлено досье 

клиента 

 

В графе рекомендации клиенту указываются: что было рекомендовано клиенту, какой юриди-

ческий документ или письменный ответ был передан клиенту. 

 

3 лист 

 

Отчет по делу заполняется студентом сразу после консультации (4 лист). В отчете по делу сту-

дент указывает: 

- когда клиент обратился в юридическую клинику, 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЛА 

______________________________________________________________________________________

_________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТУ 

          (ЧЕМ ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО) 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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- кто из студентов вел первичный прием и кто из преподавателей присутствовал на интервьюи-

ровании, 

- формулирует проблему, с которой обратился клиент,  

- указывает на какое время назначена консультация (или консультация была дана в ходе перво-

го приема), 

- указывает действия, которые необходимо сделать до следующей консультации, 

- указывает какие нормативные акты, другие источники были проанализированы в ходе подго-

товки ответа клиенту, 

- указывает когда состоялся второй прием, 

- кратко излагает основные рекомендации клиенту, 

- дата составления отчета и подпись. 

 

БЛАНК С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ КЛИЕНТА  

 

Бланк с информацией для клиента включае следующие блоки: 

- информация о правилах деятельности юридической клиники,  

- разрешение клиента сделать копии с предоставленных документов, 

- разрешение клиента на ведение аудиозаписи, разрешение клиента на ведение видеозаписи, 

- разрешение клиента на ведение дела студентом. 

Регистрационный журнал  
Регистрация клиента в журнале регистрации производится методистом после первого приема 

(после заполнения регистрационной формы при первичном обращении клиента).  

В журнале регистрации клиентов указывается:  

1)  код досье, 

2)  информация о клиенте: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, дата приема клиента, 

3)  информация о противоположной стороне: фамилия, имя, отчетство, наименование ор-

ганизации, адрес, телефон, юридическая фирма (юрист), обслуживающий  противоположную 

сторону, 

4)  тип дела, краткое описание проблемы,  

5)  рекомендации клиенту, указывает какие юридические документы составлены и пере-

даны клиенту, 

6)  информация о принятии отчета по делу: студент, оказывающий помощь клиенту, кто 

из преподавателей присутствовал при интервьюировании и консультации и принял отчет, дата 

приема отчета, 

7)  результат консультации: указываются какие решения по делу были приняты позднее 

(решения, определения суда, другого уполномоченного органа), указываются данные о прове-

дении анкетирования. 

Журнал регистрации заполняется в хронологическом порядке по дате открытия дела на осно-

вании данных регистрационной формы при первичном обращении клиента.  

Журнал регистрации клиентов: 

 

КЛИЕНТ 

дата обращения 

откуда получена 

информация о 

клинике 

код дела 

ТИП ДЕЛА 

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ  

 

ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛУ 

РЕКОМЕН-ДАЦИИ 

составленные юридические 

документы, проведенные 

исследования, изыскания 

ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА 

дата составления и 

принятия 

студент 

преподаватель 

РЕЗУЛЬ-

ТАТ  

ПО ДЕЛУ 

 решения 

анкетирова-

ние 

     

     

 

Система учетных карточек клиентов 

 

Методистом юридической клиники при обращении клиента в юридическую клинику заводится 

карточка, в которой указывается:  

1)  код дела, 
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2)  информация о клиенте: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, дата приема клиента,   

3)  тип дела, краткое описание проблемы,  

4)  итог консультации, составленные юридические документы, исследования или изыски,  

5)  дата закрытия дела.  

Картотека ведется в алфавитном порядке.   

 

Учетная карточка клиента 

 

Дата обращения: "____"  _______ _____ г.   Номер                   

 

Предоставление информации о клиенте, является обязательным условием оказания бесплатной 

юридической помощи. Сотрудники и студенты клиники обязуются не разглашать информацию, ко-

торая стала им известна из общения с клиентом и действий, выполняемых в его интересах, а именно: 

адрес проживания клиента, сведения о его материальном положении, о состоянии здоровья,  о харак-

тере поручения и других сведений, которые могут повредить клиенту и нарушить его законные пра-

ва и свободы.  

С вышеуказанным согласен:  _________________________ 

(подпись клиента) 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ:  
Ф.И.О.: _________________________________________________________________ 

АДРЕС: ________________________________________________________________ 

Возраст: ______ 

Семейное положение: ____________________________________________________ 

Образование: ___________________________________________________________ 

Место работы / учебы: ____________________________________________________ 

Сумма ежемесячного дохода: ______________________________________________ 

Источники дохода (зарплата, пенсия и др.):  __________________________________ 

Откуда клиент узнал о юридической клинике: _________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ:  

Вид и характер оказываемой правовой помощи: ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Студенты: ______________________________________________________________ 

Преподаватель: _________________________________________________________ 

Результат выполнения: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заключение преподавателя юридической клиники: ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

____________________ 

  (подпись методиста) 

______________________ 

(подпись преподавателя) 

 

 

 

Система карточек противоположной стороны 

 

После закрытия дела на каждого клиента заводится карточка, в которой указывается:  

1)  информация о противоположной стороне: фамилия, имя, отчетство, наименование ор-

ганизации, адрес, телефон, юридическая фирма (юрист), обслуживающий  противоположную 

сторону, 

2)  код досье клиента по которой он является противоположной стороне, 

3)  суть конфликта,  
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4)  итог обращения клиента.  

Система файлов о противоположной стороне ведется и в электронном виде. 

 

Управление системой досье, карточек  

 

Номер досье присваивается методистом, который вводит данные о клиенте в базу данных кли-

ентов /регистрационный журнал и компьютерная база данных.  В номере дела отражается порядко-

вый номер клиента и год, что позволяет точно определить, сколько клиентов обслужила клиника в 

течение года.  

 

 

Все досье, карточки хранятся в помещении юридической клиники. Ответственность за сохран-

ность досье несет методист клиники.  

Студенты с разрешения преподавателя юридической клиники могут использовать материалы 

работы в клинике при выполнении курсовых и дипломных работ, если это не нарушает кофиденци-

альности информации. 

Если студенту необходимо изучить какое - либо досье, он должен сделать запись в журнале ре-

гистрации выданных дел. Методист осуществляет контроль за поиском и возвратом на место любого 

досье. При возврате досье студент фиксирует время, число и свои инициалы в регистрационном 

журнале выданных дел. Файлы нельзя выносить из клиники без разрешения преподавателя юриди-

ческой клиники.  

Еженедельно производится распечатка списка дел клиентов.  Каждый студент должен подтвер-

дить, что все незакрытые дела вошли в этот список, а все закрытые - исключены из него.  

Если дело закрыто, методист юридической клиники отправляет дело в архив, выделив в нем 

фамилию, номер, дату и предмет для последующих ссылок.  

 

Регистрационный журнал дел, рассмотренных  

Студентами юридической клиники 

 

На каждого студента, проходящего стажировку в юридической клинике, заводится лист в реги-

страционном журнале дел, в котором отражаются следующие данные: 

1)  код дела, 

2)  дата открытия и закрытия дела, 

3)  тип дела, 

4)  проведенные студентом исследования, изыскания, составленные документы, прове-

денные обобщения практики.  

5)  оценка преподавателем работы студента.  

 

код дела  

дата откры-

тия и закры-

тия дела  

тип дела 

проведенные студентом ис-

следования, изыскания, со-

ставленные документы, 

проведенные обобщения 

практики 

оценка препо-

давателем ра-

боты студента 

результативность консульта-

ции клиента, если ее можно 

определить или оценка кли-

ентом проведенной студентом 

консультации 

    

    

 

Кроме того, к отчету о производственной и преддипломной практике прилагается бланк учета 

работы студента. 

Систематическое обобщение практики 

 

Обобщение практики позволяет получать информацию о работе клиники: 

 с какими вопросами чаще всего обращались клиенты? 

 составление социального портрета клиента юридической клиники (демографические 

принципы) 

001/99 
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 каковы результаты обращения клиента в клиники (анализ форм консультации - устная 

консультация, предоставление письменного ответа, составление юридических документов), 

 составление листка изысканий по категориям дел, практических исследований, юридиче-

ских документов.  

 

Лист - указатель правовых документов, исследований и изысканий. Библиотека правовых 

документов, изысканий, исследований, судебных решений.   

Если дело закрыто, методист юридической клиники отправляет дело в архив, выделив в нем 

фамилию, номер, дату и предмет для последующих ссылок.  

Ссылки осуществляются на: 

 записки по делу; 

  юридические документы; 

 правовые исследования  (обобщении практики); 

 изыскания; 

 судебные решения, ответы и другие документы по делу, которые предоставлены клиен-

том. 

 Правовое документы могут собираться по мере их подготовки в процессе работы клиники. 

На основании обобщения досье клиентов составляется  лист - указатель правовых документов, 

исследований и  изысканий, который постоянно пополняется.  

В листе указываются следующие данные:  

1.  код дела.  

2.  тип сноски.  

3.  студент, который составил документ, провел исследование, изыскание.  

В эту папку за листом идет классификация указанных видов сноски по отраслям права: 

1.  трудовое право, 

2.  гражданское право, 

3.  жилищное, 

4.  семейное право, 

5.  социальное обеспечение, 

6.  процессуальное право, 

7.  административное право, 

8.  иное. 

Ксерокопии документов, исследований, изысков или отдельно составленные документы поме-

щаются в файл для изучения студентами в главы по соответствующи отраслям права. 

Классификатор дел в юридической клинике. 

Организация обратной связи с клиентом 

Важное значение для управления клиникой имеет обратная связь. Мнение клиента о качестве 

оказанной правовой помощи, о соблюдении студентами этических норм и конфиденциальности, об 

удобстве и доступности организации работы клиники поможет своевременно корректировать свою 

работу и определять пути и направления ее совершенствования.  

В юридической клинике используется несколько способов организации обратной связи с кли-

ентами юридической клиники: 

 проведение анкетирования клиента; 

 проведение опроса клиента. 

Для организации обратной связи в юридической клинике разработаны: 

1.  Опросный лист клиента юридической клиники. 

2.  Программа анкетирования и анкета клиента юридической клиники. 

Удобным способом получения обратной информации являются опросные листы, которые по 

просьбе студентов клиент заполняет при завершении его дела. Для проведения опроса составляет-

ся программа исследования (проведения опроса).   

Программа исследования включает:  

1.  название,  

2.  сроки,  

3.  исполнитель,  
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4.  тип исследования, 

5.  характеристика объекта исследования,  

6.  характеристика методов исследования,  

7.  цели и задачи исследования,  

8.  рабочая программа исследования. 

 
 

 

 

3. ДОКУМЕНТИ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ 
Додатки до Положення про юридичну клініку Навчально-наукового інституту підготовки кадрів 

громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх 

справ 

Додаток 1 Положення 

ІНФОРМАЦІЯ У СПРАВІ  

 

  « _____ » ____________20___р. 

 

Прізвище студента, що вів справу ____________________________ 

Прізвище, ім’я, по-батькові клієнта___________________________________ 

Адреса:__________________________________________________________ 

______________________________________________   Тел.______________ 

Короткий зміст звернення___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________ 
(чітко і ясно вказати всі обставини справи та прохання клієнта) 

Коротке формулювання відповіді _______________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________ 
(які були розглянуті нормативні акти, якого рішення дійшли тощо)

 

 

 

Додаток 2 Положення 

Картка попереднього запису 

 

1. Представтесь будь–ласка, вкажіть: 

 своє прізвище, ім’я та по-батькові _____________________________ 

 вкажіть свій номер телефону по якому ми до Вас можемо подзвонити (пояснити, що у нас ко-

мутатор і тому розриває зв’язок через кожні 2 хвилини) 

__________________________________________________________  

2. Представтесь і поясніть умови нашої роботи і надання консультацій (звернення, ім’я та по-

батькові,  я, П.І.Б. студента, є студентом ЮК  КІВС, яка надає безкоштовні юридичні консультації, 

але консультації надають студенти під контролем викладача. Ми не надаємо консультацій по теле-

фону, тому пропонуємо зараз коротко сформулювати питання і ми Вам призначимо день прийому) 

3. Питання______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__Інша інформація___________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

4. Дата призначення прийому у приміщенні ЮК КІВС  

5. З’ясувати найбільш зручний час зустрічі для клієнта; призначити зустріч, зрозуміло та точно 

повідомити про це клієнта. 

 вибрати день прийому не раніше як через день і після 15-00 години.  

Увага!!!  Прийом не проводиться у четвер і вихідні дні 

9. Попросити клієнта на прийом принести всі документи (і їх ксерокопії), що прямо чи опосеред-

ковано стосуються вирішення його справи. 

10.  Передати анкету координатору. 

11. Дата телефонного дзвінка (складання анкети попереднього запису)____ 

12. П. І. Б. студента, який заповнив анкету ______________ підпис_______ 

13. Повідомити клієнта про місце зустрічі, розповісти йому, як він може потрапити в ЮК. 

14. Повідомити студента, який вестиме справу клієнта. Він зобов’язаний ознайомитися з анкетою 

попереднього запису та надалі керуватися правилами прийому клієнта. 

15. Пояснити як добратися, звернути увагу на те, що ми будемо чекати не більше 15 хвилин з до-

мовленого часу. 

 

 

Додаток 3 Положення 

 

КАРТКА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

“    “ _________200__р.       м.Київ 

Прізвище, ім’я, по-батькові клієнта __________________________________ 

Адреса___________________________________________________________ 

Контактний телефон ___________. Соціальне положення________________ 

Прізвище ___________________  ___________________  ________________ 

    
інтерв’юера    студ. координатора        викладача-куратора 

Юридичне формулювання проблеми__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__ 

Отримані у справі документи (виключно копії)________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Зміст домовленості ________________________________________________ 
(призначена повторна зустріч, зв’язок по телефону, відмова у консультації, інше)

 

Зміст звернення___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(чітко і ясно вказати всі обставини справи та прохання клієнта) 

Додаток 4 Положення 

 

Юридична клініка Київського інституту внутрішніх справ  
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“   “_________200__р.                                                                          м.Київ 

    

Згода про надання консультації 

Цим я підтверджую свою згоду на отримання у юридичній клініці безкоштовних консуль-

тацій правового характеру. 

При цьому виражаю повну згоду щодо надання консультацій студентами-правниками, які 

не є професійними юристами. 

Мені повідомлено, що у випадку незадоволення отриманими кон-сультаціями, я можу зве-

рнутися до професійних юристів (адвокатів), не висуваючи жодних претензій до студентів-

правників, якими надано консультації, або до юридичної клініки в цілому. 

Також погоджуюсь на використання юридичною клінікою матеріалів мого звернення в на-

вчальному процесі без зазначення моїх ідентифікаційних даних (прізвища, адреси та ін.). 

 

_________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові клієнта та його підпис) 

 

 

Додаток 5 Положення 

 

Лист-консультація 

 

Питання:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________ 
(короткі, але  повні відомості про клієнта та питання, яке його цікавить) 

Відповідь:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________ 
(відповідь юридичної клініки з посиланням на використану нормативну базу) 

 

« ___ » ___________200_р.              Юридична клініка 

 

Додаток 6 Положення 

Юридична клініка Київського інституту внутрішніх справ 

ВІДГУК   КЛІЄНТА 
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Будь ласка, дайте відповідь на запитання, що наводяться нижче.  Будь ласка, не вказуйте свого імені.  

Інформація, яку Ви надасте, буде використовуватися для оцінки послуг нашої організації і у цілях 

звітності.  Будь ласка, спробуйте щиро відповісти на запитання.  Дуже Вам дякуємо! 

Будь ласка, вкажіть: 

a) Ім’я студента: _____________________________________________________________ 

b) Тип наданих Вам послуг (будь ласка, відмітьте усе, що стосується Вашого випадку): 

__ консультація 

__ складання юридичного документа  

__ представництво в суді 

__ представництво в адміністративному органі 

__ інше (будь ласка, поясніть) __________________________________________________ 

1.  Чи був студент ввічливим і професійним у ставленні до Вас? Так ___      Ні ___ 

Якщо ні, то розкажіть, що саме Вас не влаштувало: 

_________________________________________________________________________ 

2.  Чи Ви чітко зрозуміли після консультації, які є юридичні шляхи вирішення Вашого питання? Так 

___   Ні ___ 

Ваш коментар:  

3.  Чи поснив Вам студент юридичну процедуру (тобто, яку допомогу наша організація може надати 

Вам, яких слід очікувати результатів і чим Ви, можливо, ризикуєте)? Або, якщо ми не маємо можли-

вості взятися за Вашу справу, то чи пояснили Вам, які на те причини?   

Так ___      Ні ___ 

Ваш коментар:_______________________________________________________ 

4.  Якщо передбачаються подальші юридичні консультації, то чи пояснив Вам студент наступний 

крок, і коли його очікувати?   Так ___      Ні ___ 

Ваш коментар:__________________ 

5.  Чи Ви звернетеся до нас знов, якщо у Вас виникне інше юридичне питання?    

Так ___     Ні ___   

Ваш коментар:_______________________________________________________ 

 

Додаток 7 Положення 

Керівнику юридичної клініки 

Київського інституту внутрішніх справ  

від ________________________________ 

____________________________________ 
(П.І.Б., курс, група, № студентського квитка) 

З  А  Я  В  А 

Прошу зарахувати мене в юридичну клініку на___________________  

_________________________________________________________________ 
(вказати семестр (семестри) протягом якого студент бажає займатися в клініці)

 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
(коротко викласти головні мотиви, якими керується студент при написанні заяви) 

Випробувальний термін розпочато ______, наставник ____________. 

Випробувальний термін завершено ______        ____________.
  

           (підпис керівника) 

Завдання на випробувальний термін: 

4. Опрацювати не менше 10 раніше вирішених справ та особисто вирішити не менше 3 

юридичних справ; 

5. Відвідати не менше 5 занять з “Практичного права”; 

6. Пройти підсумкову співбесіду з керівником юридичної клініки. 
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Для успішного завершення випробувального терміну пропонується отримати три листи-

рекомендації. 

При задоволенні моєї заяви я зобов’язуюсь: 

- брати участь у заняттях з формування готовності та розвитку персоналу юридичної 

клініки; 

- брати участь згідно з графіком у прийомі громадян, які звертаються в клініку за юри-

дичною допомогою; 

- брати участь у проекті "Практичне право"; 

- дотримуватись у своїй роботі норм Положення про юридичну клініку та інших актів і 

розпоряджень керівництва юридичної клініки. 

Я розумію, що порушення цих зобов’язань тягне за собою відрахування з юридичної клініки. 

У випадку успішного завершення навчання в клініці робота в юридичній клініці враховується 

при оцінюванні навчальної практики та стажування. На прохання студента, йому може бути дана ха-

рактеристика за час роботи у юридичній клініці. 

 

« ____ » ____________20___р.              Підпис____________ 

Додаток 8 Положення 

 

Лист-рекомендація  

кандидата до юридичної клініки Київського інституту внутрішніх справ 

____________________________________________ виявив (ла) бажання працювати у юри-

дичній клініці Київського інституту внутрішніх справ.  

Згідно з Положенням про юридичну клініку (наказ ректора від   .    .2003   №_____) прохання 

заповнити цей лист-рекомендацію, у якому дати оцінку кандидату. 

Лист-рекомендацію може скласти будь-яка особа, котра знає кандидата (радимо кандидату 

заручитись листами-рекомендаціями від викладачів та керівників, від працівників юридичної 

клініки). 

 Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

ЮК 

Прізвище, посада та 

підпис автора реко-

мендації 

 

 

    

Додатковий коментар (за бажанням): 

 

Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

ЮК 

Прізвище, посада та 

підпис автора реко-

мендації 

 

 

    

Додатковий коментар (за бажанням): 

 

Характерна 

позитивна 

якість 

Характерна 

негативна 

якість 

Найбільш 

характерна 

якість 

Ваша думка з 

приводу мож-

ливості 

працювати у 

Прізвище, посада та 

підпис автора реко-

мендації 
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ЮК 

  

 

   

Додатковий коментар (за бажанням): 
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ТЕМА 8 

Юридичне консультування та алгоритм роботи у справі 
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АЛГОРИТМПИСЬМОВОГО КОНСУЛЬТУ-

ВАННЯ 
Концептуальний алгоритм 
Реалізації напрямку діяльності юридичної клініки “юридичне консультування” 
 (письмове оформлення юридичного консультування після інтервіювання клієнта/отримання 

письмового звернення) 
Матеріали Юридичної клініки Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської 

безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ  
 

Алгоритм узагальнення отриманої інформації у справі (складання питання):  
5. Графа “Питання:” потрібна для того, щоб можна було, не читаючи нотаток від інтерв’ю чи 

письмового звернення клієнта, ПОВНІСТЮ зрозуміти його зміст. Тому потрібно стисло викласти у 

його першій, інформативній частині усю наявну інформацію у справі, з розкриттям усіх юридичних 

фактів. Ця ж графа потрібна клієнту для того, щоб реально зрозуміти, на які питання йому дана 

відповідь (адже інколи з листа клієнта незрозуміло усе, що він бажає). 

6. Друга, клопотальна частина графи “Питання:” має містити конкретні чіткі юридично грамот-

но побудовані запитання клієнта, на які він бажає отримати відповідь. Запитання (прохання) клієнта, 

мають бути у вигляді не його думок (“Які я маю пільги по УДО”), і не у безособовій формі юридич-

ної літератури (“Роз’яснити порядок касаційного оскарження кримінальної справи” тощо), а у чітко 

зорієнтованих на побажання клієнта тезах (“Просить вказати щодо його справи, чи порушене кри-

мінально-процесуальне законодавство при призначенні вироку; чи є перспективи оскарження виро-

ку, у якій формі і куди їх треба направити для перегляду”). Запитання клієнта, коли їх багато, до-

цільно розбивати на складові у виді списку: 1), 2), 3), .., щоб відповіді на них надавати також за циф-

рами і у відповідному порядку, для ясності і чіткості.  

7. Інколи у “Питанні:” потрібно моделювати ситуацію для вирішення справи
56

 (коли недостат-

ньо інформації, треба домоделювати її (максимально реально дофантазувати її і обов’язково зазна-

чити про те, що, наприклад, “у листі складається не зовсім зрозуміла картина і тому, ми для чіткої 

відповіді, виходячи зі слів клієнта, дозволили собі змоделювати ситуацію наступним чином), а не 

відмовляти у консультації за недостатністю інформації). Тут також буває доцільним зпрогнозувати 

питання клієнта (коли він чітко не вказує, що бажає, коли явно зрозуміло, що він буде потребувати 

додаткової консультації після отримання відповіді на перше звернення: наприклад пише “хочу на 

УДО”,— отже треба пояснити не лише підстави (перше питання), а й порядок (друге питання), мож-

на й скласти деякі зразки документів (третє питання), бажано розтлуматити підстави (ще одне пи-

тання)). 

8. Недоліки у взаємозв’язку питань і відповідей зумовлені неточними формулюваннями запи-

тань і неуважністю консультантів. 
Приклад формулювання Питання: 

Інформативна частина (уся важлива ін-
формація у справі) 
 
 
 

Питання: до Юридичної Клініки звернулись батьки курсан-
та, який навчається  на стаціонарі  інституту внутрішніх 
справ, а зареєстрований на житловій площі батьків в м...  ... 
області з проханням допомогти у роз’ясненні наступних пи-

                                                           
56 рекомендується лише для звернень шляхом листування, при особистому прийомі треба вимагати 

принести документи для з’ясування повної картини справи і контролювати це 
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Клопотальна частина (конкретні чіткі 
юридично грамотно побудовані запитан-
ня клієнта, на які він бажає отримати 
відповідь) 
 
 
 
 
 

тань:  
5. Чи поширюється ст.22 Закону України” Про міліцію” на 

курсантів учбових закладів МВС України щодо 50% знижки 

за житлово-комунальні послуги та паливо?  
6. Якщо поширюється, то чи діє вона на протязі 2004 

бюджетного року?  
7. Якщо відмінена (призупинена), то яким нормативним ак-

том і з якого часу?   
8. Якщо курсанти мають право на 50% знижку вартості 

житлово- комунальних послуг та палива  то чи поширюється 
на них Порядок надання пільг, компенсацій і гарантій 
працівникам (військовослужбовцям) бюджетних установ 
(військових формувань) затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.03.2003р. №426 “Про затвердження  
Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам 
(військовослужбовцям) бюджетних установ (військових 
формувань).   

 

Алгоритм опрацювання законодавства для вирішення питання 

1. Як шукати: щодо запитань, сформульованих у “Питанні:”. 

2. Де шукати: у комп’ютерній базі законодавства або за відомими галузевими добірками законодав-

ства. Працюючи з комп’ютерною базою даних корисно використовувати методи пошуку за словами 

у назві та у змісті документу, опрацювання відсилань у законодавстві, коли прослідковуються 

зв’язки одного нормативно-правового акту з іншими. Корисно також проаналізувати сутність запи-

тання клієнта і зважити, який орган може видати нормативно-правових акт щодо нього (за ієрархією: 

основні правотворці у загальних питаннях, що стосуються всіх громадян — Верховна рада України, 

Кабінет Міністрів України, Президент України; за галуззю звернення: щодо застосування судового 

процесу — Верховний чи відповідний Вищий суд України, щодо податкового законодавства — 

Державна податкова адміністрація України; тощо).  

3. Що робити, коли невідомо, де шукати: ще раз проаналізувати питання “Де шукати?” або запитати 

у більш досвідченого колеги. 

4. Що робити, коли знайдено положення законодавства щодо звернення клієнта: перечитати ще раз 

уважно від початку до кінця главу (розділ) нормативно-правового акту щодо уточнення, чи немає 

відсилань на інші спеціальні акти законодавства, чи немає уточнень у знайденому акті конкретно до 

справи клієнта. Після впевненості у повному законодавчому розкритті відповіді клієнту потрібно 

схематичними нотатками розкрити всі його запитання.  
Алгоритм письмового оформлення відповіді (консультації) 
1. Відповідь має містити ім’я респондента, дати та особи-консультанта, слова вдячності за 

звернення, побажання успіху у справі і мініреклами для подальших звернень.  
Приклад обов’язкових реквізитів “Відповіді”: 

Початок відповіді Відповідь:      
Шановний Василе Володимировичу! 
Дякуємо за звернення до нас. 

Закінчення відповіді Бажаємо успіхів у вирішенні Вашої справи! 
При наявності будь-яких юридичних питань у Вас чи Ва-

ших знайомих звертайтесь на нашу адресу: 02121   м. Київ   
а/с 135. 

 Врахуйте будь-ласка, що дану консультацію Вам дали 
студенти, що не мають юридичної освіти і тому не є фахівця-
ми. Матеріали Вашої справи ми можемо (змінивши ПІБ) ви-
користовувати у навчальному процесі. У випадку викорис-
тання консультації, будь-ласка проінформуйте нас про пода-
льше вирішення Вашого питання.  

1.12.2003р.                                                        Юридична 
клініка 
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2. Консультація має бути складена від першої особи у множині (вважаємо.., на наш погляд...), 
або у безособовій формі (згідно статті..., як свідчить аналіз...). Звернення до клієнта має бути у ви-
гляді: Ви.., з Вашого листа...   

Приклад формулювання відповіді та звертань до клієнта: 

Згідно ст. 22 Закону України “Про міліцію” працівники міліції і члени їх сімей мають право на 50% 
знижку при оплаті житлової площі, комунальних послуг. 

Для вирішення Вашого питання доцільно з’ясувати чи є курсанти навчальних закладів МВС України 
працівниками міліції.  

Згідно ч.1 ст.9 на курсантів навчальних закладів МВС України  поширюються гарантії правового і 
соціального захисту працівників міліції.  

3. Мова і стиль викладу консультації має бути доступним для сприйняття клієнта. Відповідь 
має бути викладена послідовно (розкривати поетапність опрацювання матеріалу, містити поступові 
рекомендації до подальших дій клієнта, хід думок у відповіді не має “стрибати”57). Відповідь має 
відповідати за номерами тим запитанням, які поставлені у клопотальній частині “Питання”.  

Приклад нумерації відповіді: 
4. Аналіз змісту Постанови КМУ від 31.03.03.№ 426 “Про затвердження Порядку надання пільг, ком-

пенсацій і гарантій працівникам (військовослужбовцям) бюджетних установ (військових формувань)” 
дозволяє прослідкувати ідентичність змісту її положень по відношенню до Закону України “Про бюджет 
на 2003 рік” та зв’язок з проведеним вище аналізом Закону України “ Про міліцію”, тобто дія цієї Поста-
нови поширюється і на курсантів навчальних закладів МВС України. 

4. У відповіді має бути вказана законодавча база для відповіді (наприклад, згідно (як зазначено 
у..., у відповідності з...) ч.3 ст. 4 Закону України “...”, ...)   

Приклад оформлення законодавчої бази для відповіді 
Крім того, згідно ч.2 ст.17 Закону України “ Про міліцію”  курсанти приймають присягу передба-

чену Кабінетом Міністрів України (далі КМУ) для працівників міліції. Також за ч.2 ст.18 цього закону кур-
санти перебувають у кадрах МВС, тобто є працівниками міліції. 

Некоректно вживати скорочення КПК, ЦПК, КПРС тощо. Потрібно вказати, наприклад: Ци-
вільний процесуальний кодекс України (далі ЦПК). 

5. У відповіді, особливо на письмове звернення, має бути “застрахована” її невірність (зазначе-
но про неповність наявної інформації і, пов’язану з цим, рекомендаційність, а не абсолютну вірність 
відповіді). 

6. Клієнт має сам обрати, що йому робити. У відповіді має бути надано не лише тлумачення 
норм, клієнтові у консультації має бути запропоновано вибір варіанту поведінки у справі і міститися 
рекомендація юриста (прорахування усіх можливих варіантів вирішення справи з зазначенням опису 
процедури їх реалізації). Завжди потрібно пропонувати як судовий, так і позасудовий порядки пове-
дунки, зазначити їх “плюси” й “мінуси”, або хоча б мотивацію щодо того варіанту, який пропонує 
юрист.  

Методика визначення потрібності і алгоритм складання документів щодо справи. 
1. Згідно до принципу безкоштовного юридичного консультування: вичерпність консультації, у 

ній має бути передбачено усе те, що потрібно клієнтові, чому він звертається. 
Кожна нова консультація оплатного юриста — це його гонорар, кожна нова консультація безо-

платного юриста — непотрібна “морока”, адже треба “підіймати” архів, знову опрацьовувати законо-
давство, знову зустрічатися з клієнтом.  

2. Тому, якщо можливо допустити звернення щодо справи до будь-якої, судової чи позасудової 
(органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємницькі чи непідприємницькі 
товариства тощо) інстанції, потрібно запропонувати клієнту відповідні процесуальні чи процедурні 
документи (позовні заяви, запити, клопотання, скарги тощо). 

3. Документи щодо справи мають бути складені максимально готовими “до вжитку”: не зразки 
документів, а реальні бланки, на яких клієнту, в ідеалі, потрібно буде лише зазначити дату і поставити 
підпис.  

4. Якщо якої-небудь інформації для документу не вистачає, її потрібно уточнити у клієнта. 
Лише якщо це неможливо, допускається, з особливим виділенням, вказівка про те, якої інформації у 
документі не вистачає і куди цю інформацію додати.  

5. Якщо є можливість, з клієнтом має бути узгоджено і остаточний варіант консультації. 

                                                           
57

 для цього юристів спеціально готують 
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Приклад оформлення документу щодо справи 

Додаток 2 
До (зазначте назву органу опіки та піклування 

за Вашим місцем проживання). 
від Клименко З.З. (ініціали повністю), яка мешкає за адре-
сою (повна адреса місця проживання). 

 
 
Заява 

З громадянином ПІБ я вступила в шлюб (дата вступу в шлюб). Від шлюбу маємо дитину – 
Клименко Л. В., (дата народження дитини). 

 Шлюбні відносини припинені з (дата припинення шлюбу) за рішенням (того районного суду, де був 
припинений шлюб), спільне господарство нами не ведеться. П.І.Б. (колишнього чоловіка) (дата з якої 
було припинено всілякі дії по утриманню і вихованню своєї дочки) не надає матеріальної допомоги на 
виховання дитини, хоча я її потребую та ніяких перешкод для виконання батьківських обов’язків П.І.Б. 
не створювала. Періодично він забирає дочку до себе на досить тривалий термін (близько тижня). У 
час, коли він забирає дитину до себе, він не приділяє її вихованню належної уваги, оскільки працює в 
м.Києві і значну частину доби витрачає на працю та приїзд до місця роботи, залишаючи доньку в той 
час на виховання своїх батьків. У вільні від роботи дні ПІБ, замість того, щоб присвятити час дитині, 
відвідує кафе та інші подібні заклади. 

Його мати, ПІБ, негативно впливає на свідомість дитини, підбурює її проти мене та мого нового чо-
ловіка, нав’язує релігійні переконання, з якими я не погоджуюсь. Коли ж дитина залишається на піклу-
вання діда, то він, через своє слабке здоров’я (переніс операцію на мозку), мимоволі піддає її життя не-
безпеці.  

Дану інформацію можуть підвердити свідки П.І.Б., які проживають за адресою (точне місце прожи-
вання), довідка про стан здоров’я діда, яку можливо витребувати в лікарні за місцем проживання діда 
(зазначте точну назву та адресу медичного закладу) та відомості з місця роботи відповідача про розпо-
рядок робочого дня. 

 Мої прагнення про виховання дочки саме колишнім чоловіком ігноруються ним, на моє прохання, 
щоб він особисто спілкувався з дитиною і зустрічався з нею саме на цей час, відповідач не реагує. 
Своєю поведінкою у вихованні дочки він завдає серйозної шкоди дитині, негативно впливає на її мо-
ральну свідомість, руйнує злагоду та взаєморозумінні у нашій сім’ї. 

Виходячи з вищевказаного вважаю можливим обмежити час спілкування дитини з моїм  колишнім 
чоловіком двома годинами у неділю щотижня (зазначте інший час, який зручний для Вас).   

 Відповідно до ст.ст. 158 Сімейного кодексу України,—  
ПРОШУ: 

1.Чітко визначити час зустрічей дитини з батьком; 
2. Зобов’язати відповідача ПІБ, подати відомості про його розпорядок дня; 
3.Опитати свідків: 

- ПІБ, який проживає за адресою… 
- … 
- …. 
ДОДАТОК: 
4. копія свідоцтва про розірвання шлюбу; 
5. копія свідоцтва про народження дитини; 
6. довідка з житлових органів про те, що дитина проживає з позивачем. 
 

(дата складання  заяви)                                                                                Клименко З.З. Підпис 
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ТЕМА 9 

Отримання інформації та  вироблення позиції у справі 
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ПЛАН 

1. Интервьюирование клиента коротко 

2. Інтервіювання детально 

3. Позиция по делу лікбез 

4. Анализ дела і позиція у справі 

 

1.ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ КЛИЕНТА КОРОТКО 
Интервьюирование клиента: необходимые учебные пособия и материалы (i) 

Шафик Ахмед, адвокат, 

Верховный суд Бангладеш 
Проведение собеседования 

Проведение собеседования — это умение получить от клиента необходимые сведения и данные о 

фактических обстоятельствах дела, которые позволят дать ему верную консультацию или эффектив-

но выполнять функции адвоката. Этому можно научиться. 

ФАКТЫ + ЗАКОН = РЕЗУЛЬТАТ 

При оказании консультационной помощи клиентам юристы применяют закон к фактическим обсто-

ятельствам конкретного дела. Первое уравнение выглядит следующим образом: ФАКТЫ + ЗАКОН = 

РЕЗУЛЬТАТ. Наиболее важным компонентом данного уравнения являются ФАКТЫ. 

ЗАКОНЫ опубликованы в книгах, они доступны каждому, кто обладает достаточной подготовкой, 

чтобы их понять. 

ФАКТЫ известны вашему клиенту. Версия фактических обстоятельств дел в изложении клиента яв-

ляется уникальной. Вы должны впитать эти факты от вашего клиента. Таким образом, считается, что 

существуют: 

Две библиотеки 

В одной из них — юридическая литература. Эта литература доступна всем. 

Вторая библиотека — эта мозг клиента. Голова клиента — это книга, в которой содержатся фактиче-

ские обстоятельства дела. И только вы имеете возможность попросить клиента раскрыть перед вами 

эту книгу на условиях доверия и конфиденциальности. 

Чтобы решить тот или иной юридический вопрос в соответствии с законом и фактическими обстоя-

тельствами, вы обязаны выяснить все фактические обстоятельства дела во всей возможной полноте 

и точности. 

Что такое собеседование? 

Собеседование — это беседа между двумя людьми, один из которых — рассказчик, а другой — 

слушатель. 

Ваш клиент — рассказчик, а вы, адвокат, — слушатель. 

Умение слушать 

Собеседование — это разговор между «рассказчиком, который обладает информацией, и слушате-

лем, которому требуется эта информация». 

Итак, факты представляют собой важнейший компонент первого уравнения (ФАКТЫ + ЗАКОН = 

РЕЗУЛЬТАТ), а важнейшим компонентом второго уравнения является умение слушать. 

РАССКАЗ + УМЕНИЕ СЛУШАТЬ = ПОНИМАНИЕ 

Если человек, с которым вы проводите собеседование, чувствует, что вы его не слушаете, он не рас-

скажет вам то, что вас интересует. Кроме того, если вы не слушаете, вы не сможете его понять. 

Умение слушать 

Умение слушать — редкий навык. Большинство людей не умеют слушать других. Вообще-то говоря, 

юристы тоже не умеют слушать других. Не все они достаточно скромны и почтительны по натуре, 

чтобы уметь слушать других. 

Но умению слушать можно научиться. 

Во-первых, следует понимать динамику диалога между людьми. 

Во-вторых, обладая теоретическим пониманием хода собеседования, вы будете учиться на опыте 

проведения собеседований, задавая вопросы и отвечая на них. 

Слушать можно активно или пассивно 
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Пассивный слушатель слышит то, что рассказчик хочет ему сообщить. Большинство студентов юри-

дических факультетов на лекциях являются пассивными слушателями, не принимая активного уча-

стия в обсуждении. Но если студенты хотят больше узнать или лучше понять материал, на занятии 

они должны быть активными слушателями. 

И при проведении собеседования компетентный адвокат должен быть активным слушателем. 

        Активный слушатель постоянно напоминает говорящему, что он его слушает. Например, 

можно время от времени медленно кивать головой в знак того, что вы внимательно слушаете. 

        Активный слушатель время от времени делает какое-нибудь краткое замечание относительно 

услышанного («да-да, я понимаю»). 

        Активный слушатель время от времени повторяет сказанную ему фразу, чтобы показать, что 

он ясно понимает то, что ему говорят. 

        Активный слушатель смотрит в глаза говорящему, как бы подтверждая, что он его слушает. 

Он также смотрит на говорящего, чтобы лучше «услышать» все, что тот говорит. Ведь слова со-

ставляют лишь небольшую часть содержания беседы. Если не обращать внимание на выражение 

глаз, жесты и движения говорящего, вы услышите лишь малую часть того, что он рассказывает. 

Психологи утверждают, что слова составляют только 7% речевого сообщения. 38% содержания 

передается через громкость, тон и другие качества голоса говорящего, а 55% — через выражение 

его лица. 

        Активный слушатель не должен прерывать говорящего, не должен высказывать суждений или 

порицаний. Своими замечаниями активный слушатель должен лишь подтверждать, что внима-

тельно слушает и понимает чувства говорящего. 

Говорящий 

Итак, мы рассмотрели роль слушающего. Теперь рассмотрим роль говорящего. 

        Клиент должен чувствовать себя комфортно в физическом и психологическом плане. 

        Благоприятное впечатление о вашей конторе должно возникать благодаря вашей манере пове-

дения и компетентности, а не исходя из стоимости и размеров мебели. 

        Для начала разговора желательно встретить клиента у двери и провести его к креслу. 

        Возможно, следует попросить клиента заранее представить исходные данные о себе в пись-

менном виде (фамилия, место жительства и т. п.). Если клиент не умеет писать, эти данные мо-

жет записать ваш секретарь. 

        Сначала следует задать простой вопрос, по поводу сведений, которыми клиент гордится и ко-

торые он готов сообщить вам. Например, на основе заранее представленных данных о клиенте 

можно задать вопросы о семье, о месте проживания, о работе. Эти вопросы необязательно долж-

ны иметь отношение к юридической проблеме, являющейся основным предметом беседы. Ваша 

цель в данном случае — не получить информацию, а установить взаимопонимание, близкие от-

ношения с клиентом. 

        Взаимопонимание — это близкие, гармоничные взаимоотношения, взаимная симпатия, — та-

кие отношения, которые педагоги стремятся установить со студентами. Такие человеческие от-

ношения создаются посредством ведения светской беседы. 

        Первый вопрос, касающийся юридической проблемы, которую вам предстоит решить, должен 

предполагать свободный и обстоятельный ответ, например: «Итак, расскажите мне о проблеме с 

земельным участком, которую вы желаете обсудить со мной.» На такой вопрос невозможно отве-

тить одним словом — «да» или «нет». Такие вопросы не устанавливают жестких рамок и направ-

лений, в них нет предполагаемого ответа. Клиент имеет возможность рассказать о своем деле то, 

что он считает нужным рассказать, начав с того, что ему представляется наиболее целесообраз-

ным, в том порядке и с теми акцентами, которые он сам определит. 

        Клиент будет рад возможности рассказать о том, что его беспокоит, и будет говорить какое-то 

время. Дайте ему сказать все, что он хочет сообщить. 

        Запишите несколько ключевых слов и фраз, чтобы не забыть основные вопросы, которые вы 

хотите задать. Но не перебивайте клиента. Возможно, это — единственный раз, когда вы сможе-

те услышать все факты и переживания клиента. Будьте активным слушателем. 

        После того, как клиент все расскажет, задайте намеченные вопросы, чтобы выяснить обстоя-

тельства, о которых клиент не упомянул в своем рассказе. 

        Если у клиента есть какие-то документы или записи, просите его не стесняться пользоваться 

ими. 
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        Порой клиенты считают, что должны знать ответы на все вопросы, которые задает юрист. И 

поэтому, не зная ответа на тот или иной вопрос, клиент придумывает его на месте. Если вы чув-

ствуете, что клиент испытывает колебания при ответе на тот или иной вопрос, очевидно, он не 

понимает, что не обязан знать ответы на все ваши вопросы. 

Ведение записей 

Относительно ведения записей в ходе собеседования существуют по крайней мере две теории. 

Некоторые полагают, что вести записи не следует, т. к. это не позволяет внимательно слушать кли-

ента, смотреть ему в глаза, а также видеть все движения и жесты, которые существенным образом 

дополняют его слова. 

Другие считают, что ведение записей представляет собой форму активного слушания, и если клиент 

видит, что вы записываете, он понимает, что вы его внимательно слушаете. 

Существует и некая срединная линия поведения, которая может применяться вполне эффективно. 

Некоторые записывают только ключевые слова и фразы, чтобы не забыть задать впоследствии важ-

ные вопросы; такие записи помогают впоследствии составить более полное изложение содержания 

беседы. 

Паузы 

Вы, наверное, будете удивлены, но очень много информации можно получить, если в определенные 

моменты собеседования выдержать паузу и позволить клиенту продолжить рассказ. Из физики мы 

знаем, что природа не терпит пустоты. Опыт подсказывает нам, что многие люди испытывают дис-

комфорт от возникшей паузы в беседе и торопятся заполнить ее словами. Если клиент умолк, не 

спешите задавать вопрос или делать какое-то замечание. Если вы промолчите, возможно, клиент 

продолжит рассказ. 

Для человека, умеющего слушать, молчание тоже может стать активным средством опроса. Такой 

человек умеет держать паузу намеренно. Например, тем самым можно подсказать, что вас больше 

интересует не то, что уже сказано, а в другой информации, которую клиент может сообщить. 

1923-10 

Вторая летняя школа для студентов юридических вузов “Академия прав человека”. 21-28 августа 

1999 года. Тверь, Россия. Организатор – Тверской фонд поддержки юридического образования 

«Юрист» при содействии Фонда Форда. 

 

2. ІНТЕРВІЮВАННЯ ДЕТАЛЬНО 
Збір інформації по справі 

©Т.Шолкова, для книги Юридична клінічна практика 
Передмова 

Існує безліч професійних навичок, які потрібно опанувати майбутньому адвокатові для того, 

щоб успішно представляти інтереси клієнтів та надати кваліфіковану правову допомогу тим, хто її 

потребує. До таких навичок відноситься вміння зібрати необхідну інформацію, аналізувати її, прово-

дити правові дослідження й складати юридичні документи, надавати консультації клієнтам, вести 

переговори, альтернативно вирішувати суперечки й брати участь у судовому процесі. 

Але із всіх вище перерахованих навичок для юриста найголовнішою є отримання інформації 

по справі. Оскільки інформація –це той матеріал, та основа з яким буде працювати юрист і від того, 

наскільки повною вона буде, залежить правильність вирішення справи. Разом з тим інформація по 

справі не існує в готовому вигляді. Дуже часто для отримання повної інформації по справі її потріб-

но довго шукати, витрачаючи на це свій час і зусилля. Проте все це буде витрачено не даремно, якщо 

правильно організувати свою роботу над справою з самого початку.  

Отож, де і з яких джерел юрист може отримати необхідну інформацію по справі? Відповідь на 

це питання дає ст. 6 Закону України «Про адвокатуру», де сказано, що адвокат як джерело інформа-

ції може використовувати документи, матеріали (аудіо, відео записи) отриманні від підприємств, 

установ, організацій всіх форм власності, органів державної влади, громадян – за їх згодою, якщо ці 

документи або матеріали не містять комерційну чи державну таємницю, висновки експертів, фахів-

ців в певній галузі, пояснення осіб, огляд приміщень, речей, транспортних засобів та ін. Але спосіб 

отримання інформації повинен бути законним, про це зазначається в процесуальному законодавстві. 

Це положення стосується не тільки адвокатів, але і слідчих та інших осіб які намагаються отримати 

доказову інформацію по справі. Так наприклад, ст. 168 КПК України, вказує на те, що допит непов-
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нолітнього віком до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого — віком до шістнадцяти років про-

водиться за правилами статті 167 цього Кодексу в присутності педагога, а при необхідності — ліка-

ря, батьків чи інших законних представників неповнолітнього. При порушенні встановлених умов 

будь-які свідчення малолітнього вважаються недійсними. Щодо отримання доказової інформації з 

матеріальних носіїв (документах, аудіо, відео касетах) то, ст. 178 КПК України встановлює правила 

виїмки цих носіїв і вказує на те, що виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого, а 

щодо документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмо-

тивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Якщо не 

дотриматись визначеної процедури для отримання певного виду інформації, то всі зусилля на отри-

манні цієї інформації будуть даремними. Оскільки ця інформація не буде прийнята судом до розгля-

ду, не буде враховуватись та братись до уваги, який би зміст цієї інформації не був. 

 Таким чином, для того щоб отримати необхідну інформацію треба знати:  

- з якою метою вона потрібна; 

-  Хто або що є джерелом цієї інформації; 

-  якого характеру ця інформація; 

-  який законний спосіб існує для отримання цієї інформації.  

Таким чином, розглянемо декілька законних і розповсюджених способів отримання інформації: 

1) інтерв’ювання (опитування) клієнта, 2) консультування у фахівців, 3) ознайомлення з 

документами, що мають значення по справі.  

2.1. Інтерв’ювання клієнта 

У більшості випадків робота юриста заключається в наданні консультації особам по правовим 

питанням. Але для того, щоб надати правильну консультацію на належному рівні необхідно 

провести серйозну підготовчу роботу, яка складається з декількох стадій, це: інтерв’ювання, аналіз 

матеріалів справи, вироблення позиції посправі, робота з нормативним матеріалами і вже заключна 

стадія це консультування клієнта. 

 Із всіх перелічених стадій складною і дуже відповідальною є саме перша стадія, це інтерв'юван-

ня клієнтів. Оскільки під час цієї стадії клієнт і юрист зустрічаються вперше, між ними закладаються 

взаємовідносини. А як відомо, в роботі адвоката, першим і основним джерелом отримання повної 

інформації є клієнт. І від того, як адвокат зуміє побудувати ці відносини залежить кінцевий резуль-

тат всієї роботи. Тому що, саме на цій стадії клієнт надає юристу ту інформацію з якою юрист буде 

працювати (ФАКТИ) і від того наскільки вдало буде проведена ця стадія, наскільки повною буде 

отримана інформація, настільки залежить фактично правильність або успішність консультації (КІН-

ЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ).  

Отже, Інтерв’ювання (від англ. Interview) перекладається як бесіда, співбесіда [1]. 

 Як юридичний термін “Інтерв’ювання клієнта” вже отримав міжнародне визнання: 

юристи всього світу під інтерв’юванням клієнта розуміють бесіду юриста з клієнтом з метою 

отримання від нього інформації, яка має правове значення [2, c.144]. 

В ході бесіди з клієнтом юрист повинен отримати необхідну правову інформацію, що має 

значення для правильного вирішення справи, для надання вірної консультації, а також інфо-

рмацію про індивідуальний розвиток клієнта його інтелект, психічний стан, і з врахуванням 

цього визначити правильну щодо нього поведінку. Під час бесіди юристу необхідно справити 

на клієнта позитивне враження, продемонструвати свої професійні якості, прагнення розібра-

тися в проблемі клієнта з врахуванням його інтересів та викликати щодо себе довіру. 

С першого погляду не зрозуміло, що складного в отриманні інформації від людини яка 

сама прийшла щоб її надати, сама бажає правильного і скорішого розв’язання ситуації. Але не 

слід забувати про те, що це люди які стикнувшись із життєвими труднощами, не можуть їх 

вирішити самостійно, без звертання до фахівця. Їм необхідно буде спілкуватися з незнайомою 

людиною - юристом. Уже одна думка про те, що в обставини особистого життя будуть втруча-

тися сторонні, що ця інформація може стати відома будь-кому, здатна привести будь-яку лю-

дину в сум'яття, викликати нервозність і, як наслідок, перешкодити розповісти про свої про-

блеми або упустити головне в своїй розповіді. По-друге, це люди різного культурного рівня, 

різних національностей, різного темпераменту. Тому далеко не всі з них мають здатність 

виділити у виниклій життєвій ситуації саме правові аспекти, не всі з них можуть самостійно й 

по черзі викласти юристові саме ті факти які є важливі для справи [2, c.145]. 
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В цьому і полягає складність особливо для студентів на даному етапі, оскільки крім про-

фесійних знань, навиків постановки запитань, він повинен мати психологічну підготовку, володіти 

знаннями психології та комунікації, тобто вміти викликати до себе довіру, правильно побудувати 

діалог, розвиток бесіди, налаштувати людину на те, що від повноти і достовірності інформації яку 

вона надасть, залежить правильність і термін вирішення справи, впевнити її, що отримана інфор-

мація буде залишатись конфіденційною.  

Тому при проведенні занять по виробленню навичок інтерв'ювання представляється доціль-

ним і навіть необхідним акцентувати увагу студентів не тільки на технології його проведення, але й 

на психологічних та етичних особливостях, що супроводжують цей процес. 

При цьому варто чітко розмежовувати діяльність юриста, пов'язану із проведенням співбесіди 

(інтерв'юванням), і консультування, під яким розуміють юридичну допомогу клієнтові у виборі за-

довольняючих його способів рішення проблеми законними засобами. Для розмежування інтер-

в'ювання й консультування беруть до уваги насамперед мету цих видів діяльності юриста.  

Метою проведення інтерв'ю ми вже визначили - це одержання від клієнта інформації, що 

має правове значення, на основі якої юрист запропонує клієнтові варіанти правового вирішення ви-

никлих проблем. 

 Мета консультування - роз'яснити клієнтові правові способи рішення його проблем, про-

гнозування можливих наслідків застосування цих способів і надання допомоги у виборі одного з 

можливих способів рішення правової проблеми клієнта. 

Але студенти дуже часто плутають інтерв'ювання з консультуванням, і намагаються, почувши 

проблему людини не розібравшись, не звернувшись до закону не проаналізував її, надати консульта-

цію або дати надію людині на успішне вирішення справи. А як наслідок, невдоволені клієнти, по-

страждала репутація клініки. Тому необхідно викладачам при спілкуванні зі студентами наголошу-

вати на тому, що при першій зустрічі з клієнтом не надавати консультацію, не вселяти в людину 

безпідставну надію, а обмежитись збором повної, всебічної, правдивої інформації для правильного 

вирішення справи. 

Для успішного проведення інтерв’ювання необхідно окреслити для себе структуру цієї стадії.  

Умовно її можна поділити на п’ять етапів: 

1. Підготовка до зустрічі з клієнтом 

2. Перша зустріч з клієнтом 

3. Техніка з’ясування проблеми клієнта: 

А) вільна розповідь клієнта 

Б) уточнення проблеми 

4. Резюмування проблеми клієнта (Резюмування зустрічі) 

5. Завершення інтерв’ю 

Кожний з цих етапів повинен проходити по певним правилам, мати свої особливості та струк-

туру. На кожному етапі вирішується певна задача і неможна переходити до наступного етапу не за-

вершивши попередній. Крім того, під час кожного етапу студент повинен крім професійних знань, 

звертатися до правил етики, психології, використовувати існуючи прийоми постановки запитань. Від 

того наскільки чітко будуть виконанні ці етапи буде залежати успішність проведення інтерв’ю і як 

результат, правильне вирішення справи. Тому для початківців рекомендується зробити собі пам’ятки 

і рекомендації в яких буде міститися коротка інформація про кожний етап (Додаток А). 

 Детально про кожний етап ми розглянемо нижче. 

Таким чином, для успішного інтерв’ювання головне для консультанта: 

- встановити контакт з клієнтом;  

- визвати в нього довіру до себе; 

-  створити всі необхідні умови, щоб клієнт подолав замкненість, нерішучість, со-

ром’язливість; 

- впевнити клієнта в конфіденційності отриманої інформації; 

- необхідності надання незнайомій людині (юристу) всю інформацію по справі незалежно від її 

характеру. 

Опанувати ці навички можна тільки при безпосередній практичній діяльності. 

Таким чином, юридична консультація клієнта, складається з трьох основних етапів, тобто за 

формулою: 

Факти +закон= кінцевий результат [7] 
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1 етап: Інтерв’ювання 

Факти – це унікальна інформація, оскільки її може надати тільки клієнт на умовах довір’я та 

конфіденційності. І від того наскільки професійно інтерв’юер виконує свої функції залежить повно-

та, якість та необхідність отриманої інформації для правильного вирішення справи. 

2 етап: Аналіз справи та аналіз законодавства. 

Аналіз справи – це робота з тією інформацією яку юрист отримав від клієнта. При цьому 

юрист виробляє позицію по справі , визначає стратегію своєї роботи, планує її. 

Закон – це нормативна база яку консультант повинен використовувати при підготовці до 

надання консультації. Ця інформація доступна кожному в будь-який час, але від професійності кон-

сультанта залежить наскільки вміє він оперувати цією інформацією. Наскільки вдало він може 

відшукати саме необхідний нормативний акт для правильного вирішення справи. 

3 етап: Консультування 

Кінцевий результат – це безпосередньо консультація, яку надає консультант своєму клієнту. 

І саме ця стадія є своєрідним індикатором який показує наскільки інтерв’юер та консультант впора-

лись зі своїм завданням. 

7.1.Підготовка до інтерв’ювання клієнта. 

Підготовка до інтерв’ювання клієнта, цей етап має важливе психологічне значення. І від того 

наскільки правильно буде проведена підготовка, наскільки все буде враховано, залежить психо-

логічний стан клієнта під час спілкування з консультантом, його бажання піти на контакт.  

При підготовці до інтерв’ю юрист повинен забезпечити: 

- місце проведення інтерв’ю; 

- час проведення; 

- відповідний зовнішній вигляд; 

- підручні матеріали; 

- психологічну підготовку; 

- предметну підготовку; 

Місце проведення інтерв’ю. 

Під місцем проведення інтерв’ю розуміється приміщення в якому буде проходити сама 

бесіда, тому необхідно забезпечити таку обстановку, щоб людина в ній почувалася комфортно.  

А) Приділити увагу меблям, їх розташуванню. 

Взагалі при купівлі меблів треба пам’ятати, що юридичні клініки працюють з малозабезпече-

ними верствами населення, тому меблі не повинні виглядати надто дорогими та яскравими, щоб не 

викликати дискомфорт у клієнтів. В приміщені не повинно бути нічого зайвого, тільки те, що необ-

хідно для роботи. Наприклад: книжна шафа, стіл, стільці, оргтехніка. По можливості можна ор-

ганізувати куточок відпочинку з диваном. Якщо прийом громадян ведеться без попереднього запису, 

також необхідно забезпечити стільцями приміщення, де клієнти чекають своєї черги. 

 Щодо розташування меблів, то при цьому треба користуватися порадами психологів, тобто 

загальноприйнятим є таке розташування стільців відносно робочого столу, коли клієнт сидить 

напроти юриста (мал. 7.1.1). При такому розміщенні у клієнта завчасно формується установка, що 

людина, яка сидить напроти, далека від всіх його проблем, що йому прийдеться довго пояснювати, 

для чого він прийшов і що хоче, тобто спрацьовує певний стереотип поведінки в кабінеті посадових 

осіб. Тому на думку психологів, досягненню мети інтерв’ювання буде сприяти таке розміщення, ко-

ли клієнт сидить збоку на близькій віддалі від співрозмовника (мал.7.1.2.). Тим більше, що в сту-

дентські юридичні клініки приходять літні люди, які можуть мати проблеми із слухом, зором та 

ін.[3]. 

 Інші психологи зауважують на тому, що в кожної людини є своя особиста зона і від того в 

якій місцевості проживає людина залежить її розмір. Наприклад: якщо людина з сільської місце-

вості, де люди проживають на далекій відстані друг від друга, то особиста зона більша і якщо 

стілець розташувати близько (мал.7.1.2.), людина буде почувати певний дискомфорт, оскільки скла-

дається враження, що хтось посягає на особисте і навпаки, люди з великих міст намагаються при 

розмові як можна ближче знаходитись від співрозмовника, оскільки їх особиста зона менша, в цьому 

випадку при віддалені співрозмовника, у такої людини складається враження, що її не почують і це 

теж може створити перепону для встановлення контакту [8]. Тому на наш погляд, розташування 
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стільця клієнта по відношенню до столу консультанта повинен обирати сам клієнт (мал.7.1.3.). 

  
Якщо клієнт не може це зробити самостійно, консультант повинен сам запропонувати стілець, 

але при цьому дізнавшись у клієнта чи зручно йому буде там сидіти. 

 

Б) Забезпечення конфіденційності інтерв’ювання 

Звертаючись до юриста людина відчуває дискомфорт того, що про її проблеми і особисте 

життя буде дізнаватись стороння особа, а ще більше її турбує те, що крім юриста про її особисте 

життя може дізнатись ще хтось. Тому під час інтерв’ю необхідно впевнити особу, що все що вона 

скаже буде залишено між нею і консультантом. Крім того, треба забезпечити, щоб виключалась 

можливість чути розмову між клієнтом і юристом іншими особам. Тому слід вимкнути телефон, по-

передити персонал про те, щоб до закінчення бесіди вас не відволікали і щоб під час інтерв’ю в 

приміщені де воно проводиться не було сторонніх осіб. 

 Зовнішній вигляд консультанта 

Важливе значення, з психологічної точки зору, для встановлення контакту з клієнтом є 

зовнішній вигляд консультанта. Від нього залежить як людина себе буде почувати комфортно чи 

скованою. Від психічного настрою клієнта залежить повнота інформації яку повинен розповісти 

клієнт. Тому для вибору одежі, аксесуарів, макіяжу слід пам’ятати, що юридична клініка працює з 

малозабезпеченим населенням, тому дорогі костюми, яркий макіяж, дорогі аксесуари визвуть дис-

комфорт у клієнта і скованість. Виходячи з цього доцільно буде одягти діловий костюм, не одягати 

зайвих аксесуарів (золоті каблучки, браслети, мобільний телефон), не користуватись дорогими пар-

фумами. 

                          
Час проведення інтерв’ювання 

Оскільки більшість клінік працює без попереднього запису громадян, то підготовка до 

співбесіди на цьому етапі полягає в тому, щоб у години прийому перебувати на своєму робочому 

місці. Якщо на прийом одночасно є відразу 3-4 чоловіка, дуже важливо відразу вирішити питання: 

чи є досить часу, щоб поговорити з усіма громадянами. І якщо часу для цього не вистачає варто за-

пропонувати громадянам записатися на прийом в інший зручний для них час. Як правило, на таких 

чергуваннях необхідна присутність викладачів клініки, які зможуть прийти на допомогу студентам 

[2, c. 152]. 

Якщо ж запис громадян проводиться, необхідно призначати зустрічі так, щоб людина зайвий 

раз не чикала під дверима, з запасом, тому що не відомо як піде розмова, та сам клієнт може запізни-

тись. Викладачі зі свого боку зобов’язані забезпечити вчасну явку студентів на чергування, щоб не 

викликати нервозність у клієнта. 

Д) Підручні матеріали для інтерн’ювання; 

 Для запобігання незручностей і відволікання клієнта під час вільної розповіді необхідно за-

безпечити себе письмовим приладдям для ведення записів (олівцями, ручками, папером), довідко-

вою літературою, також необхідно приготувати бланки по формуванню справи, які є обов’язковими 

Мал.7.1.1. Мал.7.1.2. Мал.7.1.3. 
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для заповнення під час проведення інтерв’ю і розташувати їх в логічній послідовності (1. пам’ятка 

консультанта (Додаток А); 2. угода про надання консультації і ведення справи (Додаток Б); 3. вхідна 

анкета по справі (Додаток В); 4.підсумок інтерв’ю (Додаток Г)), до того ж по можливості приготува-

ти прилади відео -  та звукозапису. Але щодо їх застосування, необхідно обов’язково спитати дозво-

лу у клієнта на проведення запису, оскільки завжди він має право відмовитись.  

Предметна підготовка до інтерв’ювання 

Щодо предметної підготовки, то в цьому полягає складність, оскільки студент-консультант не 

знає, хто і з якими проблемами звернеться до нього під час чергування. Тому підготуватись наперед 

як слід неможливо, але якщо клієнт домовляється про зустріч по телефону, то необхідно звернутися 

з проханням до клієнта принести з собою на інтерв’ювання всі документи, які мають відношення до 

справи. В разі типовості справи, з приводу якої хоче звернутися клієнт, йому до початку ін-

терв’ювання може бути направлена наперед розроблена анкета та запропоновано відповісти на по-

ставлені в ній запитання (Додаток Д). Маючи інформацію про мету візиту клієнта, юрист може заз-

далегідь визначити загальний характер проблем, з якою може зіткнутись клієнт, зібрати необхідну 

інформацію та підготуватися до професійної бесіди: розглянути правові норми, які врегульовують 

дану ситуацію, провести правові дослідження там де це необхідно зробити [6]. По зверненнях 

клієнтів може складатися анкета (картка) первинного прийому громадян, яка заповнюється юристом 

або самим клієнтом перед інтерв’ювання та в його процесі. 

Психологічна підготовка до інтерв’ювання 

Студент-консультант перед прийомом громадян повинен налаштувати себе на те, що незалежно 

від того, яка особа звернеться за допомогою (незалежно від його статусу, расової приналежності, ма-

теріального становища) він повинен чемно себе поводити, бути уважним, терплячим, з розумінням 

підходити до проблеми людини та надати необхідну людині допомогу, а саме головне вміти слухати. 

Таким чином, підготовча стадія має важливе значення у підготовці до встановлення психо-

логічного контакту з клієнтом. Сумлінне дотримання вимог цієї стадії, це перший, серйозний крок 

до успіху при проведенні інтерв’ювання.  

2.2. Перша зустріч з клієнтом 

Наступним етапом інтерв’ювання є перша зустріч з клієнтом. Цей етап не менш важливий і 

саме на ньому закладаються взаємовідносини між консультантом і клієнтом. Вдало проведений цей 

етап, це другий крок до успіху.  

Завданнями другого етапу інтерв'ю є: 

- знайомство; 

-  установлення правил співбесіди (тобто «правил гри»);  

- перші кроки по встановленню довірчих відносин між юристом і клієнтом.  

 Це дуже важливий етап інтерв'ювання. На даному етапі роботи, юрист повинен обговорити із 

клієнтом ті правила, яких вони будуть дотримуватися в ході бесіди. У першу чергу це стосується 

роз'яснення суті тих відносин, які виникають між адвокатом і людиною, що звернулася до нього за 

допомогою, їхніх взаємних зобов'язань.  

Під час цього етапу необхідно:   

- зустріти клієнта; 

- ознайомити клієнта з порядком надання консультації; 

- визначити час, який має юрист і його клієнт для такої роботи; 

- встановити загальний порядок проведення співбесіди [2, с. 152]; 

- укласти угоду з клієнтом про його згоду на отримання консультації; 

- заповнити необхідну документацію (Додаток Б, В,Г)  

Протягом всього етапу намагатись встановити психологічний контакт. 

З моменту найпершого контакту між адвокатом і клієнтом формуються взаємини між ними, 

які будуть мінятися протягом усього періоду спілкування. Треба пам’ятати, що клієнт, який не мав в 

минулому досвіду контактів з адвокатами, звичайно боїться інтерв'ювання, і ця тривога може за-

гальмувати спілкування адвоката із клієнтом. Клієнт, що має досвід спілкування в минулому з адво-

катами, може мати заздалегідь негативний настрой, що сформувався раніше, про взаємини адвоката 

із клієнтом. [6, c.29] 

 Взагалі, на думку деяких авторів, основа наших майбутніх взаємин з співрозмовником закла-

дається в перші 10-15 хвилин спілкування з ним. [5, c.14] І всі подальші відносини між людьми бу-

дуть залежати від того, чим були заповнені ці перші хвилини спілкування.[6] Крім того, якщо пер-
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ший контакт із адвокатом виявився слабким, то буде нелегко побудувати складні професійні відно-

сини.  

 Крім того не слід забувати, що саме на даному етапі інтерв’ювання ви вже можете домогтися 

в становлення взаєморозуміння й довіри між вами й клієнтом, але для цього також необхідно 

пам'ятати про деякі правила. Психологи говорять проте, що довіра буває свідома і несвідома. 

1. Свідома довіра пов'язане з тим, наскільки добре ви знаєте людину.  

2. Несвідома довіра від цього не залежить. Вона пов'язана з тим, наскільки людина схожа 

на вас, на скільки її внутрішній світ збігається з вашим. [3, c.22] 

 Несвідома довіра досягається за допомогою як вербальних так і не вербальних методів.  

 
Вербальні методи, це та інформація яку ми передаємо через мову, а невербальні методи, це 

інформація яку ми отримуємо з пози, рухів, міміки, жестів, тембру голосу, його інтонації й висоти, а 

також багато інших моментів. Наприклад, серед невербальних засобів спілкування особливе значен-

ня має контакт очей (візуальний контакт) між партнерами істотно доповнює вербальну комунікацію. 

Установлено, що за допомогою погляду виробляється своєрідний інформаційний пошук, залучення 

уваги співрозмовника, демонстрація свого відношення до нього, своєї зацікавленості в спілкуванні. 

Поглядом виражається увага, схвалення або незгода, емоційний стан, початок або закінчення фраз. 

Вважається, що при розвитку зацікавленого спілкування, при гарних комунікативних відносинах між 

партнерами їхні погляд зустрічаються близько 60-70% усього часу розмови. Навпроти, згортання 

візуальних контактів, небажання когось із учасників діалогу спілкуватися очами, побічно може свід-

чити про неприйняття їм свого партнера, прагнення швидше завершити зустріч. [9, c.134] 

Або якщо людина склала руки на грудях навхрест або ноги, це означає що їй не цікаво, що ви 

їй розповідаєте в неї своє бачення проблеми, вона як би відгороджується від співрозмовника. Якщо 

людина бреше при розмові, то частіше вона торкається свого носу, або вуха, або закриває пальцем 

рот 

Отже, деякі із психологів зауважають, що за допомогою невербальних засобів комунікації пе-

редається приблизно 55-65% (і більше) інформації. [8, c.59] Значення їх настільки велике, що якщо 

вербальній та невербальні сигнали мають розбіжності, люди в більшій мірі покладаються на невер-

бальну інформацію, надаючи перевагу їй над словесною. Тому завжди стежте за тим, на скільки ва-

ша поведінка відповідає вашій мові, і простежуйте теж саме в клієнта, тому що це може дати вам 

набагато більше щирої інформації, чим все те, що він вам скаже на словах.  

Таким чином, викликати в людині довіру дуже важливо для майбутнього спілкування. Тому, 

якщо на початку розмови ви побачите, що перед вами сидить літній, напевно малограмотна людина 

й скажете йому що-небудь начебто: "Ефективність нашого спілкування буде залежати від рівня 

вашої конгруентності", [2, c.167] це очевидно не викличе у клієнта тієї самої несвідомої довіри до 

вас, а дасть прямо протилежний результат. Отже, на цьому етапі дуже важливо спробувати вибрати 

мову й стиль спілкування, які дозволять співрозмовникові почувати себе досить комфортно, спілку-

ючись із вами. Це, у свою чергу, говорить про те, що юристові необхідно постійно вдосконалювати 

Вербальні методи Невербальні методи 
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навички своєї мовної поведінки, підвищувати культуру спілкування. Важливо вміти не тільки гово-

рити, але і як би з боку слухати себе, оцінюючи переконливість, зрозумілість, дохідливість власних 

висловлень, доречність уживання різних мовних форм, ступінь виразності своєї мови. 

Дорече, конгруентність [1, c.250] - це зовнішній прояв того, наскільки людина внутрішньо 

гармонічна, щира, наскільки всі складові її поведінки працюють злагоджено й прагнуть до єдиної 

мети. [4, c.11] Тому рівень вашої конгруентності повинен бути дуже високим. От, наприклад, якщо 

ви, опустивши плечі, зсутулившись дивлячись у землю, повільно, низьким голосом будете говорити 

клієнтові: "Я дуже постараюся вам допомогти, я впевнений, що все можна вирішити", ваші голос і 

поза будуть не конгруентні вашим словам, тобто, говорите ви одне, а показуєте зовсім інше. [3, c.22] 

Таким чином, якість спілкування переважно визначається рівнем несвідомої довіри, що скла-

дається з "підстроювання під клієнта" і конгруентності всіх складових поведінки. 

 Враховуючи вище наведене, пропонується, при першому контакті, коли людина входе до 

юриста в кабінет, зустрічати її стоячи і намагатися зробити крок на зустріч, провести до стільця і за-

пропонувати сісти, (при цьому використати поради, які були наданні у розділі 7.1.), щоб вона відчу-

ла відразу турботу на собі, вашу доброзичливість і те, що її раді бачити.  

Після цього не варто відразу ж приступати до з'ясування того, з якою проблемою прийшов 

до вас клієнт, тому що переважна більшість людей відчуває певного роду психологічний диском-

форт, спілкуючись перший раз із незнайомою людиною. Крім того, потрібно враховувати, що про-

блема клієнта може мати глибоко особистий характер, і йому нелегко почати розмову про неї.  

Тому, процес безпосереднього спілкування та контакт з клієнтом починається з так званої ко-

нтактної фази, а саме з вітань та ввічливих запитань, які не мають відношення до майбутньої теми 

розмови і не викликають сумнівів і спорів. Наприклад: запропонувати представиться, розпитати 

звідки клієнт узнав про юридичну клініку, з’ясувати, чи звертався раніше до послуг адвоката або в 

іншу юридичну клініку, чи знайомі з правилами роботи клініки.  

Щодо правил роботи, то цьому питанню слід приділити додаткову увагу, оскільки громадяни 

не завжди добре уявляють собі, куди й до кого вони звертаються за юридичною допомогою. Тому 

студенти, що ведуть прийом, на самому початку інтерв'ю зобов’язані познайомити громадян з особ-

ливостями надання юридичної допомоги у своїй клініці навіть у тому випадку, якщо громадянин, що 

звернувся в клініку не задає із цього приводу ніяких питань, наголосити на тому, що інформація яку 

надасть клієнт буде конфіденційною.[2, c. 153] 

Крім того, після ознайомлення клієнта з правилами роботи юридичної клініки, перед запов-

ненням анкетних даних, пропонується з клієнтом відразу укласти угоду про його юридичне обслуго-

вування (Додаток Б). Ця угода є обов’язковою вимогою для початку роботи з клієнтом. З психологі-

чної сторони, у клієнта який підписує угоду, підтверджується враження про серйозність такого об-

слуговування. І тільки після підписання угоди консультант має право відбирати анкетні дані у клієн-

та, заповнюючи при цьому відповідну форму (Додаток В). 

Після підписання угоди і заповнення анкетних даних, необхідно встановити правила по 

яким буде проходити інтерв’ювання, тобто: тривалість інтерв’ю, можливість задавати по ходу роз-

мови питання, занотовувати те, про що буде розповідати клієнт. Якщо в клініці є аудіо, відео апара-

тура, то необхідно запитати клієнта чи він не буде проти її застосування. Це дуже важливі питання, 

оскільки не обмовивши тривалості й порядку проведення бесіди, адвокат самого початку роботи із 

клієнтом може зіпсувати взаємини з ним. Наприклад, співбесіда затяглося за часом, а в адвоката або 

його клієнта намічені якісь інші заходи. Інший приклад: не одержавши необхідних роз'яснень про 

хід самої співбесіди, клієнт буде роздратований в одному випадку тому, що адвокат, на його думку, 

погано з ним спілкується, мовчить, не задає питань, а в іншому тому, що адвокат перебиває його ро-

зповідь питаннями. [2, c. 152] Крім того, не всі люди люблять коли під час їх розповіді йде занотову-

ваня, людина вважає, що її не слухають це викликає у них роздратованість, скованість, що може 

призвести до недоотримання інформації, яка має важливе значення для правильного вирішення 

справи. 

До того ж, треба спитати чи не проти клієнт, що розмова буде записана на відео чи аудіо плі-

вку, чи не проти клієнт, що протягом розповіді будуть задаватись уточнюючи питання. Ще раз наго-

лосити на тому, що інформація буде конфіденційною і що від повноти розповіді буде залежати пра-

вильність консультації. Якщо клієнт про все попереджений, то можна запропонувати розповісти 

проблему. 
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Наведемо приклад такої зустрічі:  

А.: Добрий день. Мене звуть _________. Проходьте будь-ласка, сідайте.  

А.: Вам зручно?  

А.: Звідки ви дізналися про нашу юридичну клініку? Ви колись зверталися за юридичною допомо-

гою до юриста або в іншу юридичну клініку? 

А.: Яке у вас було враження після роботи з юристом?  

А.: Перш ніж вислухати Вас, я коротко розповім яку роботу ми виконуємо і на яких умовах. Ви 

згодні? 

А.:  Ми студенти ІV курсу юридичного факультету. Ми надаємо безкоштовні юридичні консультації 

всім громадянам, які не мають можливості оплатити послуги кваліфікованого юриста. Ми даємо 

роз’яснення законодавства, його застосування, надаємо допомогу в складанні документів, консуль-

туємо по правових питаннях, і в деяких випадках при згоді клієнта ми робимо представництво в суді 

та інших державних органах. Ми працюємо під керівництвом викладачів, тому оказуємо досить 

кваліфіковану допомогу. Вся інформація, що Ви нам розповісте, залишиться конфіденційною, але 

доступ до неї будуть мати викладачі-консультанти клініки та слухачі. Ви повинні розуміти, що час 

дачі консультації буде довшим ніж би ви консультацію отримували у адвоката. Якщо ви згодні на 

такі умови, давайте підпишемо угоду про ваше обслуговування.  

А.: Якщо ви погоджуєтесь на такі умови консультування пропоную підписати з нами угоду 

А.: Тепер якщо ви не проти Ви мені надасте ваші анкетні данні. 

А.: Сергій Миколайович, у моєму розпорядженні є приблизно година. А Ви маєте у своєму розпо-

рядженні такий же час на бесіду із мною? 

А.: Добре. Я думаю, години нам вистачить. А якщо ні, ми домовимося, 

коли зможемо зустрітися знову." 

А.: Сергій Миколайович! Я би хотів у вас запитати, ви не будете проти, якщо під час нашої розмови, 

я (мій товариш) буду занотовувати важливі моменти з вашої розповіді.  

А.: Сергій Миколайович! Давайте домовимося в такий спосіб: Ви розповісте мені все про виниклим 

у вас проблеми. А я по ходу Вашої розповіді буду задавати Вам уточнюючі питання або перепитува-

ти, якщо мені щось буде незрозуміло. І після з'ясування всіх ваших проблем ми разом обговоримо, 

як найкраще їх вирішити. Домовилися ?. 

А.: Сергій Миколайович! Ще раз нагадую, ми дотримуємось правил конфіденційності, тобто всі 

відомості, повідомлені Вами, ми збережемо в таємниці. Але Ви повинні розуміти, що крім мене про 

справу будуть знати викладачі нашої клініки, а також інші студенти клініки, з якими ми будемо об-

говорювати ваші проблеми, але без посилення на ваше ім’я . 

А.: То з якою проблемою Ви до нас прийшли, що у Вас трапилось?...  

Таким чином, саме на цьому етапі юрист уже може добитися встановлення взаєморозуміння і 

довір’я між ним і клієнтом. Встановлення взаєморозуміння – це налагодження контакту через розмо-

ву. Тому перші питання повинні бути простими і звернутими до клієнта з метою отримання інфор-

мації про нього.  

2.3. Техніка з’ясування проблеми клієнта: 

А) вільна розповідь клієнта 

 Завдання даного етапу складаються в одержанні первинної інформації саме з розповіді 

клієнта про його проблеми, про самого клієнта й про те, що він очікує від зустрічі з юристом, тобто 

ФАКТІВ. Тобто клієнт повинен отримати уявлення про свою власну проблему без нав’язування йо-

му поглядів юриста. 

 Вільний виклад подій клієнтом надає юристові можливість одержання різноманітної інфор-

мації про особистість клієнта, що може виявитися необхідної для вибудовування лінії поводження 

саме із цією людиною. Розповідь клієнта допомагає скласти перше враження про ті події, які приве-

ли людину до юриста, а також оцінити реалістичність очікувань клієнта від зустрічі з юристом. 

  Різні люди поводяться по-різному, викладаючи події, які привели їх до юриста. Одні будуть 

дуже лаконічними й відразу ж заявлять, наприклад, що їм необхідна допомога в складанні позовної 

заяви в суд. і навіть досить чітко сформулюють приводи й підстави для звернення до суду. Інші бу-

дуть дуже вдаватися в дрібниці розповідати про свої хвилювання фактично нічого не повідомляючи 

про факти, що мають юридичне значення. Найчастіше до юристів звертаються люди, психіка яких 

якоюсь мірою травмована, вони вимагають до себе більше уважного ставлення. Деякі з них, знахо-

дячись в стані емоційної схвильованості, мають гостре бажання виговоритися. Однак, не зважаючи 
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на певну надмірність їхніх висловлень, неможна демонструвати викликане цим роздратування, 

відволікатися, перебивати їх. [3, c. 23] 

 Але в кожному разі, проявляючи повагу до клієнта як до особистості, юрист повинен вис-

лухати людину, що звернулася до нього. Якщо людина, з яким ви проводите співбесіду, відчує, що 

ви її не слухаєте, вона не розповість вам те, що вас цікавить. Крім того, якщо ви не слухаєте, ви не 

зможете її зрозуміти. Але при цьому, безумовно, юрист повинен уміти управляти ходом вільної 

розповіді, адже саме він веде інтерв'ю.  

Існує достатня кількість психологічних прийомів такого керування, про які ми будемо гово-

рити далі. Однак юрист не повинен квапитися задавати питання, перериваючи хід вільної розповіді. 

У противному випадку він ризикує нав'язати клієнтові власну уяву про події, що мали місце, втра-

тить можливість уловити якісь нюанси в розповіді клієнта, які надалі виявляться надзвичайно важ-

ливими для справи. [2, c. 155] 

Отже головна формула цього етапу: 

РОЗПОВІДЬ+УМІННЯ СЛУХАТИ=РОЗУМІННЯ [7, c. 3] 

 Виходячи з цього, особливо важливим при спілкуванні є вміння слухати. Вміння слухати – це 

дуже важлива навичка, який слід постійно вчитися. Слухання буває пасивним і активним, а також 

нерефлексійним та емфатичним:.  

 
 

Пасивний слухач – він чує те, що хотів би почути від співрозмовника, а не те, що він йому 

розповідає. 

Нерефлексійний слухач - тобто вислуховування клієнта без втручання з боку юриста, від 

нього потрібне вміння " уважно мовчати" 

Активний слухач – навпаки, чує те, що йому розповідає співрозмовник. 

Емпатичний
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слухач - це свого роду той, хто розуміє співрозмовника не "розумом, а сер-

цем". Воно забезпечується тими ж засобами, що й нерефлексивне слухання, але при цьому вимагає 

прояву співпереживання, щирого співчуття до клієнта. Наприклад: Так, так. продовжуйте... ", "Треба 

ж!.. "; "Так, розумію... " і т.д.  [2, c.169] 

 

 Активне слухання проявляється у таких ознаках: 

- слухач постійно дає зрозуміти співрозмовнику, що він слухає. Це проявляється в пока-

чуванні головою, в підкресленні висловленого співрозмовником окремими словами, звуками, які ні-

бито говорять співрозмовнику ”Так – так, я розумію ”; 

- слухач час від часу повторює окремі фрази сказані клієнтом для того щоб показати йому, що 

він уважно слухає; 

- слухач дивиться в очі співрозмовнику та постійно підтримує візуальний контакт із ним, підт-

верджуючи, таким чином, що він слухає. Адже якщо не звертати уваги на вираз очей, жестів і рухів 

свого співрозмовника, то ви почуєте лише маленьку частину того, що він вам розповідає;  

- слухач не повинен перебивати співрозмовника, його коментарі не можуть бути оцінюючими 

або обвинувальними.[4, c. 10]  

                                                           
58

 Емпатія – це здатність співпереживати, сприймати почуття й позицію інших і відповідно реагувати на їх. 
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Отже, юрист який інтерв’ює клієнта, повинен бути активним, емпатичним слухачем, іноді на-

віть нерефлексійним, але не пасивним. Оскільки якщо людина, яку ви інтерв’юєте, думає що ви її не 

слухаєте, вона не скаже вам того, що вам необхідно почути. Більше того, якщо ви її слухаєте не ува-

жно, ви можете не розуміти про що йде мова. 

  Крім того, є ще один спосіб активного опитування - це мовчання. Тобто тримати паузу нав-

мисно. В такій спосіб можна одержати багато інформації, якщо в певні моменти співбесіди витрима-

ти паузу й дозволити клієнтові продовжити розповідь. Тим самим можна підказати, що вас більше 

цікавить не те, що вже сказано, а інша інформація, що клієнт може повідомити. 

Із фізики ми знаємо, що природа не терпить порожнечі. Досвід підказує нам, що багато з лю-

дей відчувають дискомфорт від виниклої паузи в бесіді й квапляться заповнити її словами. Якщо 

клієнт замовк, не поспішайте задавати важливі питання або робити якесь зауваження. Якщо ви про-

мовчите, можливо, клієнт продовжить розповідь. [7, c. 5] 

 Активному слуханню можуть перешкодити як фізичні так і внутрішні фактори над усуненням 

яких слід постійно працювати юристу. 

 

Найбільш типові внутрішні перешкоди: 

а) нудьга; 

б) заклопотаність іншими проблемами або психологічна неуважність; 

в) нетерплячість; 

г) надлишок інформації; 

д) упередженість (наприклад, ми схильні чути тільки ті відомості, які начебто б підтверджують 

нашу точку зору); 

е) приділення підвищеної уваги зовнішності або манері мовлення клієнта; 

ж) інтелектуальна зосередженість на мовній частині виступу й відсутність уваги до немовних (не-

вербальних) сигналів і знаків, які можуть підкріплювати і підсилювати мовну інформацію або супере-

чити їй. 

 Деякі внутрішні перешкоди, які заважають слухати, пов'язані з тим, що говоріння займає більше 

часу, чим слухання: думає людина в 4-5 разів швидше, ніж говорить. І тому, особливо якщо предмет 

обговорення не такий вже цікавий, дуже легко скористатися виникаючим інтервалом для того, щоб по-

думати про що-небудь інше (наприклад, про те, що завтра - кінцевий строк роботи з іншої справи). [10, 

c. 38]  

Крім цього, ефективність в спілкуванні великою мірою залежить від того, наскільки людина 

внутрішньо гармонійна, щира, наскільки всі складності її поведінки працюють узгоджено і прагнуть 

до єдиної мети. 

 Наприклад, при розмові з клієнтом слід постійно слідкувати щоб ваші слова, спрямовані до 

клієнта, відповідали вашим рухам, позі, навіть тембру голосу, його інтонації і висоті.  

Юрист, перш ніж розпочати інтерв’ювання клієнта, повинен знайти ознаки того, що клієнт 

налаштований на це. 

Таким чином, після пояснень клієнту, як буде проходити ваша бесіда, наголошення про те, 

що ви повинні знати всі обставини справи – як позитивні так і негативні, з тим, щоб вірно оцінити 

виниклу юридичну проблему і щоб не зашкодити йому, ще раз наголосити на вашому обов’язку за-

безпечити конфіденційність отриманої інформації, слід дати початок розмови. 

 Як правило, досвідчені юристи розпочинають з’ясування проблем клієнта шляхом звернення 

до нього з проханням, щоб він розповів про проблеми, з якими він прийшов, і про те, як би він хотів 

їх вирішити. 

 Загально визнаною практикою в таких випадках є постановка питання загального характеру 

Питання такого типу не встановлюють жорстких рамок і напрямків, в них не містяться передбачува-

ної відповіді, на них неможливо відповісти одним словом – “так” чи  “ ні”. Ці запитання не мають 

жорсткої структури. Вони дають клієнту можливість самому почати розмову в тому порядку, в яко-

му він вважає за потрібне. Наприклад, першими запитаннями юридичного змісту можуть бути такі: 

Чому Ви вирішили звернутися до нас? Що у Вас сталося? 

Чим ми можемо Вам допомогти?  

Розкажіть нам Вашу проблему? [4, c. 12] 
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Відповідаючи на такі запитання, клієнт має можливість розповісти про свою справу те, що він 

вважає за потрібне, почавши з того, що йому видається найбільш доцільним, в тому порядку і з тими 

акцентами, які він сам визначить. Ці типи питання, як правило, викликають досить широкі за обся-

гом відповіді, в яких клієнт має можливість сформувати проблему своїми словами. Не всі клієнти 

реагують однаково на такі запитання. Одні дають короткий, лаконічний виклад суті проблеми, інші 

розповідають про проблеми значно більше.  

Крім того, потрібно мати на увазі, що клієнти розповідають про свої проблеми в найбільш 

сприятливому світлі для себе і будуть відповідати таким чином, щоб виправдати свою позицію, щоб 

юрист її схвалив і бачив в них розумних людей, які правильно розуміють суть своїх проблем. Під час 

відповіді юрист повинен стимулювати розкриття клієнтом своєї проблеми, підтримуючи з клієнтом 

контакт поглядом, кивком голови або реплікою показуючи тим самим розуміння ситуації, в якій 

знаходиться клієнт. 

 Загальна помилка, якої часто припускаються юристи з мотивів економії часу або з мотивів 

типової проблеми, полягає в тому, що вони не завжди вислуховують до кінця виклад клієнтом про-

блеми, і переривають його розповідь. Цього робити не слід, тому, що, кожна ситуація може мати такі 

особливості, які будуть відрізняти і її саму і її можливе рішення від інших подібних ситуацій. Крім 

того, клієнт може розцінити це як неповагу до себе. Якщо юрист допускає поспішність, він може 

пропустити окремі факти, емоції клієнта і його особисті погляди на проблему. Це в кінцевому 

рахунку може привести і юриста і клієнта на неправильний шлях і до небажаного результату. Цього 

можна уникнути, якщо юрист буде вислуховувати клієнта, не перериваючи, до повного завершення 

клієнтом викладу своєї проблеми, поки не з’ясується, в чому полягає її суть і не стане ясно, яким чи-

ном хоче клієнт, щоб вона вирішилась. [2, c. 170]  

Але трапляються випадки коли клієнт розповідаючи про свою проблему може захопитись 

своєю розповіддю і відійти від теми або сильно вдаватись до деталізації зовсім не потрібної інфор-

мації, яка не має значення для правильного вирішення справи. В цьому випадку, для того щоб спря-

мувати розповідь в необхідне русло і не образити клієнта перериванням, слід застосовувати такі 

прийоми: 

 

- відвести погляд в сторону показати свою незацікавленість; 

- проявити неуважність до сказаного; 

- ввічливо попросити відповісти на питання, які зацікавили юриста; 

- попросити уточнити якійсь факт, про який вже було розказано; 

В студентській практиці трапляються такі випадки, що студент не може спрямувати хід 

розповіді. Ця проблема виникає з 2-х причин: 

- студент боїться образити клієнта своїм перериванням; 

- студент не може виявити правовий аспект в разі не компетентності; 

Щоб вийти з цієї ситуації студенту необхідно задати клієнту такі запитання: 

 Як ви вважаєте, яку допомогу ми вам можемо надати? 

Як ми можемо вам допомогти? 

Як ви бажаєте щоб  вирішилась справа? 

Якщо студент одержав інформацію про характер проблем, але предмет розмови ще відкритий 

для обговорення, то питання загального характеру з метою отримання додаткової інформації можуть 

ставитися і далі, але як правило вужче. Наприклад: Де ви фактично проживаєте? При кому ви би 

хотіли залишити дітей? 

В процесі розповіді юрист може давати клієнту зрозуміти, що він хотів би щоб співрозмовник 

розвинув тему для обговорення. Під розвитком теми слід розуміти продовження розповіді, завер-

шення думки або деталізацію розповіді. Для цього доречно задавати такі питання: А що було потім?, 

Ну а потім? Для з’ясування деталей теми можна задати такі запитання: Розкажіть про це більш де-

тально. Щоб ви могли розповісти про це?, Чи не бажаєте ви ще щось додати до сказаного?[4, c.12] 

 Подібного роду запитання називають відкритими, тобто питаннями зміст яких не визначає 

суті відповіді на них, і які не обмежують співрозмовника у виборі інформації, яку він вважає за 

необхідне повідомити. 

Закритими є питання застосовуються для отримання однозначної відповіді для з’ясування або 

уточнення обставин фактів, які не висвітлені достатньо в розповіді клієнта. 
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Б) Хронологія події.  

 На практиці 

дуже рідким є випад-

ки, коли в процесі ві-

льної розповіді клієнта 

юрист отримує доста-

тньо інформації для 

з’ясування правових 

проблем клієнта, а та-

кож для з’ясування всіх юридично значущих фактів його проблеми. Тому у юриста майже завжди 

виникає необхідність поставити перед клієнтом запитання, які б сприяли отриманню від нього най-

більш детальної і достовірної інформації. Для того щоб задавати ці питання, юрист повинен мати то-

чне уявлення про ті юридично значущі факти, які мають відношення до проблеми клієнта і які слід 

з’ясувати чи уточнити. 

Цей етап є найбільш важким оскільки вимагає від юриста найбільшої активності та значного 

обсягу правових знань. Особливого значні складнощі на цьому етапі виникають у починаючих юри-

стів, які відчувають брак таких знань. Юристу слід на основі даних отриманих в ході вільної розпо-

віді задати клієнту такі питання, які б дозволили скласти цільну картину щодо події про яку розповів 

клієнт. Для цього необхідно отримати в хронологічному порядку відповіді на питання: 

 

 Що сталося з клієнтом? (Місце події) 

 Коли сталося? (Час події) 

 Хто був учасником цих подій? (Суб’єкти) 

 Яким чином і в якій послідовності розгорталися події?(Обставини події) 

 Які наслідки вони потягли за собою? 

Також для з’ясування необхідної інформації застосовуються такі способи задавання запитань: 

“Технологія воронки”- при цьому вимагається повна відповідь на питання , наприклад, чи має право 

особа розпоряджатися майном?, коли була отримана квартира?, хто має право розпоряджатися май-

ном?, хто проживає і прописаний в квартирі? хто власник цієї квартири? 

 “Камінний димар ”- запитання задаються для з’ясування інформації від часткового до загаль-

ного поступово розширяючи подію, щоб мати можливість охопити проблему цілком. 

“Технологія нагадування” – її можна використовувати на всіх етапах інтерв’ювання, для 

встановлення факту, чи правильно юрист зрозумів клієнта.  

Наприклад, Ви казали, що у вашої доньки є квартира? Правильно я вас зрозумів, що після 

смерті жінки ви єдиний володілець? 

 “Запитання асоціації” – застосовується тоді, коли клієнт не може пригадати конкретну подію 

чи конкретну годину, конкретну дату, чи пору року. Для цього студенту треба виділити подію яка 

має велике значення і виділити факти, що були до події і після неї. Наприклад: Пригадайте яке свя-

то було в цей період? 

 “Запитання, які перевіряють достовірність інформації” – коли консультант не довіряє клієн-

ту, бачить, що він не щиро представляє факти, придумує їх на свою користь, то можна задати питан-

ня, що раніше вже задавалось, але змінити формуліровку запитання. Але краще висловити свою не-

довіру до клієнта, і роз’яснити наслідки того, що буде, якщо він навмисно спотворив факти, розказав 

їх на свою користь. 

Також дуже важливим в процесі інтерв’ювання є з’ясування питання про бачення клієнтом ви-

рішення його проблеми. Наприклад: Я зрозумію вашу проблему краще, якщо ви мені скажете, як ви 

бачите її вирішення? Запитуючи клієнта про бажаний варіант вирішення проблеми, юрист отримує 

інформацію про клієнта і його очікування, а це дасть йому змогу оцінити реальність очікувань клієн-

та.  

Щоб уникнути помилок чи неточностей при відтворенні хронології події, можна робити за-

писи, схеми чи запропонувати це зробити самому клієнту і разом з ним їх проаналізувати. 

Складання такого опису події в письмовому вигляді допоможе недосвідченому юристу точ-

ніше відтворити інформацію, отриману від клієнта та більш глибоко зрозуміти ситуацію. Для студе-

нтів юридичних. клінік фіксування письмово інформації є обов’язковим. Краще, щоб вона була зафі-

 

Відкриті запитання 

 

Закриті запитання 

Де?                     Коли? 

Який?               Чому? 

Хто?                   Що? 

Для чого?  

Яким чином? 

Чи був? 

Чи бачив? 

Чи знав? 
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ксована на аудіо чи відео плівку для того, щоб не упустити жодної деталі, що може вплинути на ре-

зультат вирішення справи. 

Ще одним прийомом подолання подібного роду утруднень є підготовка заздалегідь запиталь-

ників або своєрідних анкет, що включають перелік найбільше що часто зустрічаються питань, які 

необхідно з'ясувати при підготовці тієї або іншої консультації. 

2.4. Резюмування проблеми клієнта (Резюмування зустрічі) 

Цей етап теж має велике значення. Оскільки на цьому етапі підводяться підсумки проведено-

го інтерв’ю. Завдання його полягає у складанні резюме, тобто заснованого на інформації, отриманої 

в ході співбесіди від клієнта, докладного, викладеного в хронологічній послідовності переказу юрис-

том подій, що становлять правові проблеми клієнта. Краще всього використовувати при цьому пи-

тання фабули такі як: що сталося з клієнтом? (Місце події), коли сталося? (Час події), хто був учас-

ником цих подій? (Суб’єкти), яким чином і в якій послідовності розгорталися події?(Обставини по-

дії), які наслідки вони потягли за собою? 

Отже, студенти юридичних клінік повинні звернути особливу увагу на важливість цього ета-

пу інтерв'ювання, тому що, таке переказування необхідно для встановлення зворотного зв'язка із клі-

єнтом. Студент при цьому як би ще раз перевіряє, чи правильно він зрозумів, у чому саме склада-

ються правові проблеми клієнта, чи не допустив він помилки в хронології подій, що мають юридич-

не значення. Це допоможе юристові уникнути неточності й неповноти при консультуванні клієнта. 

Крім того саме на етапі резюмування виникає гостра необхідність у письмовому виді викла-

дати інформацію, отриману від клієнтів у ході інтерв'ю. Це допоможе уникнути помилок, щось забу-

ти втративши при цьому важливу інформацію. Найбільш зручна форма такого викладу і являє собою 

резюме проведеного інтерв'ю.  

При цьому додатково рекомендуємо, запропонувати клієнтові написати власноруч питання на 

які він хоче отримати відповідь, або якщо людина малограмотна, ще раз перечитати ці питання вго-

лос, які він задав, і запропонувати поставити підпис під ними. Це дозволить в майбутньому уникну-

ти зайвих проблем, непорозумінь при наданні консультації. 

 Резюмування має свої особливості з погляду психології. Як ми вже відзначали, суть цього 

етапу полягає в тому, що юрист підбиває підсумок співбесіді, докладно, у хронологічній послідов-

ності переказуючи події, що становлять юридичні проблеми клієнта. При цьому юрист повинен дуже 

уважно стежити за поводженням клієнта, звертаючи увагу на невербальні елементи спілкування, про 

які вже згадувалося і які можуть свідчити про незгоду клієнта з висновками юриста про суть подій, 

що трапились з ним, або про бажання клієнта зробити які-небудь зауваження й уточнення.  

 Мова йде про те, що на етапі резюмування юрист одночасно повинен і говорити й стежити за 

тим, як сприймає його переказ клієнт. Якщо клієнт на цій стадії починає знову повторювати по суті 

вже сказане юристом, але іншими словами, це означає, що юрист і клієнт не до кінця зрозуміли один 

одного і є підстави повернутися до питань, що турбують клієнта. Тому варто утриматись від роздра-

тування, викликуваного нездатністю клієнта складно, грамотно, послідовно виразити свою думку, і 

вже тим більше від невисокої оцінки його інтелектуальних можливостей. Зовсім неприпустимі при 

цьому такі мовні обороти: "Як Ви не розумієте, що... "; "Адже це кожному ясно, що... " 

 Підтекст таких фраз легко вгадується й людиною з ранимим самолюбством сприймається як 

прояв зневажливого відношення до нього, тим більше що такі мовні обороти не містять ніякої аргу-

ментації, але в результаті їхнього вживання акценти в діалозі зміщаються з конструктивного обгово-

рення питань на оцінку особистих якостей клієнта, що може викликати ворожість і своєрідний пси-

хологічний антагонізм. [2, c. 171] 

Наведемо приклад резюмування: 

 

А: Шановна Лідія Миколаївна! От ми із з’ясували, що вас турбує. Але для того, щоб визначити чи 

все я зрозумів вірно, чи нічого не упустив при спілкуванні з Вами, якщо ви не заперечуєте я перечи-

таю ту інформацію яку ви мені надали. 

Ще до Вас буде прохання, якщо ви почуєте що я щось кажу не вірно відразу м енне виправ-

ляйте, добре? 

 

 

Питання Відповіді 
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що сталося з клієнтом? (Місце 

події) 

Моя сусідка установила свої ворота так, що вони 

відкриваються в мій огород. В мене земля привати-

зована. Я її попереджувала про те, щоб вона ці во-

рота убрала, тому що вони псують мені рослини, 

але вона не реагувала. Я запросила фахівця і він 

зрізав ворота. 

Ці ворота я склала у неї на огороді. 

коли сталося? 

 (Час події): 

2 тижні тому 

хто був учасником цих подій? 

 (Суб’єкти) 

Я і моя сусідка по земельній ділянці 

яким чином і в якій послідовно-

сті розгорталися події? (Обста-

вини події, в хронологічному 

порядку),  

 

2001 році вона поставила раму воріт понад 

моєю земельною ділянкою, і ворота відкривались 

по над забором. Земля тоді в мене знаходилась у 

користуванні. 

2002 мені додатково надали у користування 

земельну ділянку, і ворота сусідки опинилися в 

мене посеред городу. Ворота механічні, тому коли 

вони відкривалися шкодили мені розслини. Я її ще 

тоді просила убрати ворота з моєї ділянки. Вона не 

погоджувалася казала що їй так зручно. 

2003 році я приватизувала земельну ділянку, і 

вимагала убрати ворона вже з приватної власності. 

Але вона продовжувала залишатися байдужою до 

моїх проблем. 

Тоді я 15 липня 2003 року запросила фахівця 

і він зрізав ці ворота, які я поклала до не6ї в огород. 

20 липня вона звернулася до суду з позовною 

заявою 

які наслідки вони потягли за со-

бою? 

На вас подали позов до суду про відшкодування 

моральної та матеріальної шкоди за зламані ворота 

Як ми можемо вам допомогти? Я пенсіонерка, грошей на адвоката в мене не має, я 

прошу щоб ви представляли мої інтереси в суду 

 

2.5. Завершення інтерв’ю 

Суть цієї стадії полягає у вмілому та вдалому закінченню співбесіди. Спеціалісти-

психоаналітики стверджують, що «невдале прощання» - якщо надто раптово перервати контакт або 

триматись відчужено – може безповоротно зруйнувати подальшу співпрацю з опитуваним, налаго-

дити яку консультант намагався протягом усього інтерв’ювання. Загалом стадія передбачає: а) ви-

значення організаційних аспектів подальшої роботи над справою; б) прощання з клієнтом. Визна-

чення організаційних аспектів подальшої роботи над справою залежить від того, з яких причин було  

завершення чи переривання інтерв’ю. [11, c. 20]. Так, оптимальною можна вважати ситуацію, коли 

юрист одержав всю необхідну інформацію, щоб запропонувати клієнту всі можливі варіанти право-

вого вирішення його проблеми. У такому разі він повинен вчинити ряд дій, які організують подаль-

шу роботу над справою. 

Після закінчення консультування юрист повинен: 

- з метою демонстрації своєї достатньої компетенції дати загальну характеристику про-

блеми, вказавши строк надання остаточної консультації; 

- подати список документів, які має принести клієнт; 

- призначити час наступної зустрічі; 

- Якщо консультації платні узгодити суму гонорару; [11, c. 20] 
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 В будь-якому випадку, після підведення підсумків інтерв’ю юрист, особливо починаючий, 

повинен призначити клієнту повторну зустріч, з тим, щоб протягом певного проміжку часу ще раз 

проаналізувати отриману від клієнта інформацію та оцінити її, ще раз проаналізувати факти і норми 

права, а лише потім підготувати вичерпну консультацію або продовжувати інтерв’ювання. 

 Якщо ж переносити зустріч недоцільно і юрист впевнений в тому, яку відповідь потрібно да-

ти, можна влаштувати невелику перерву, під час якої ще раз обдумати відповідь, або проконсульту-

ватись з компетентною особою, з тим щоб в разі виявлення прогалин заповнити їх, задавши клієнту 

додаткові запитання.  

  В разі якщо бесіда з клієнтом не може бути закінчена через те, що клієнт не володіє всією 

необхідною для юриста інформацією, інтерв’ю не завершується, а переривається. В такому випадку 

юрист призначає повторну зустріч і ставить завдання перед клієнтом про надання додаткової інфор-

мації. При цьому юрист повинен повідомити клієнту, про яку саме інформацію йдеться, яким чином 

і з яких джерел він може її отримати. Наприклад:  

“ Дуже добре, мені здається, що всі питання ми сьогодні з’ясували ”, або “На наступному тижні я до 

вас зателефоную і ми домовимося про наступну зустріч”. 

  Якщо клієнт не має можливості отримати необхідну інформацію (фактичні дані), юрист по-

винен допомогти йому отримати її. Він може запропонувати клієнту свої послуги, які полягають в 

тому щоб від імені клієнта отримати необхідні документи або підготувати запити та роз’яснити в 

яких інстанціях він може отримати ці документи. 

 Якщо юрист сам неготовий продовжувати інтерв’ю, оскільки відчуває труднощі в з’ясуванні 

правових проблем клієнта і в знанні правових норм, які врегульовують ці відносини, він пропонує 

перенести зустріч на інший час, посилаючись на те, що недостатньо готовий до продовження бесіди, 

або рекомендує обрати іншого юриста. 

 На цьому етапі юрист уже може бачити декілька варіантів вирішення проблем клієнта, проте 

це не значить, що він повинен ділитися своїми думками з цього приводу, деталізувати їх, передбачи-

ти шляхи їх вирішення. Більшість з них ще потребують додаткового дослідження, збору фактів, та 

додаткового обдумування. Поспішивши з порадою, юрист може потрапити в ситуацію коли дове-

деться відмовитись від неї на більш пізньому етапі, що прямо відіб’ється на його діловій репутації, 

та репутації клініки. 

 На цьому етапі слід обговорити питання про укладання угоди на підготовку правових доку-

ментів або на представництво в суді. 

 Треба пам’ятати, що є трудні клієнти, є замкнуті, що до всіх треба знайти підхід, але всі випа-

дки передбачити не можна, тому роботі з клієнтами треба вчитися на практиці. 

2.2.Особливості опитування свідків 

Ще одне джерело, яке має важливе значення для одержання повної інформації по справі це є 

свідки. Свідком може стати будь-яка особа, яка випадково спостерігала події, що стосуються справи, 

або приймала в них участь, або особа яка володіє інформацією щодо окремих епізодів події. Таким 

чином, інформацію по справі від свідка, можна отримати тим же шляхом, що від клієнта чи будь-

якої сторони по справі, тобто до нього можна застосувати загальні правила інтерв'ювання, але попри 

існуючи схожості допит свідка має свої особливості. 

 По-перше, свідок на відміну від клієнта не має власного інтересу у результатах справи і тому 

єдиною запорукою отримання від нього інформації є те, наскільки юристу вдалося схилити його до 

співпраці. На відміну від органів досудового розслідування та суду, приватно-практикуючий юрист 

не може викликати свідка для опитування всупереч волі останнього. Саме тому юрист має максима-

льно сприяти волевиявленню свідка, який бажає співпрацювати. Свідка, для прикладу, можна запро-

сити зустрітися у парку чи у кафе, аби уникнути проведення ним паралелі між опитуванням в офісі 

юриста та допитом у кабінеті слідчого чи прокурора. Особливо доцільно це зробити, якщо свідка 

вже допитували правоохоронні органи [11, c. 22]. 

По-друге, свідок не має перед собою всієї картини подій, які складають фабулу справи. Він 

володіє лише знаннями про окремі епізоди, які він спостерігав безпосередньо, у зв'язку з чим його 

опитування має швидше тактичне, ніж інформаційне значення. Попри це, навіть якщо юрист вважає, 

що свідок нічого нового не скаже, його варто опитати з цілого ряду причин [11, c. 22]. 

Опитування свідка дасть змогу: 

- переконатися у достовірності повідомленої іншими особами інформації; 
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- з'ясувати ступінь обізнаності свідка з обставинами справи та свідченнями, які він може 

дати; 

- визначити готовність свідка до співпраці; 

- провести інструктаж свідка щодо дій під час подальшого допиту на слідстві чи суді  

[11, c. 22]. 

Завдяки опитуванню свідків можна отримати інформацію про самого клієнта, яку він сам на-

вряд чи про себе повідомить. Свідок також може допомогти частково відобразити позицію протиле-

жної сторони. Зрештою, свідок може стати джерелом пошуку інших свідків. 

Лише під час опитування свідка юрист може переконатися, наскільки цінною доказовою ін-

формацією той володіє і прийняти рішення, чи варто взагалі запрошувати дану людину як свідка [11, 

c. 22]. 

Таким чином, допит свідка має важливе значення для перевірки існуючої та отримання нової 

інформації по справі. 

2.3. Консультування у фахівців 

Консультування у фахівців є досить ефективним засобом збору інформації, якщо для з'ясу-

вання обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання в галузі науки, мистецт-

ва, техніки або ремесла. Найскладнішою формою такого з'ясування обставин є експертиза. Попри це, 

юрист має значно ширші можливості визначення подій, які відбувалися в дійсності, ніж їх має суд та 

правоохоронні органи, оскільки для отримання ним висновку достатня усна консультація у спеці-

аліста з того чи іншого питання в обхід складної процедури призначення судових експертиз. Більше 

того, таке консультування часто просто необхідне перед тим, як буде призначена офіційна експерти-

за. [11, c. 24]. 

Загалом консультування у фахівців подібно до опитування громадян передбачає підготовку 

до консультування, консультування та завершення консультування. 

Підготовка до цього консультування має відбуватися за таким алгоритмом: 

- Вибір спеціаліста; 

- Узгодження місця та часу зустрічі; 

- Підготовка питань та матеріалів. 

Юрист фактично не обмежений у виборі осіб, які можуть дати йому консультацію з відповід-

них питань. Це можуть бути як професійні експерти, так і будь-які інші достатньо компетентні осо-

би. Головним критерієм тут має виступати готовність до співпраці та професіоналізм. 

Місце і час зустрічі узгоджується зі спеціалістом завчасно. При цьому юрист не обов'язково 

повинен запрошувати спеціаліста до власного офісу, а може зустрітися з ним у будь-якому зручному 

місці. [11, c. 25]. 

Аби зустріч пройшла ефективно, юрист повинен наперед продумати питання, на які він хотів 

би отримати відповідь. Орієнтовні переліки питань містять довідники з окремих видів експертиз, що 

може стати у нагоді і при підготовці до зустрічі з фахівцем. Питання слід підготувати у письмовому 

вигляді. Окрім того, юрист має підготувати всі необхідні до консультації матеріали. 

Саме консультування у фахівця можна провести за такою організаційною схемою. 

По-перше, слід представитись і вказати, з якою метою відбувається зустріч. 

По-друге, потрібно коротко викласти суть справи в такому обсязі, аби було зрозуміло, яке 

значення матиме дана консультація і для чого взагалі необхідна допомога фахівця. 

По-третє, ознайомити фахівця з матеріалами, які він буде Досліджувати. 

По-четверте, передати йому перелік питань, попередньо визначивши, чи всі питання достат-

ньо зрозумілі. 

Насамкінець потрібно узгодити час, коли консультація буде готова, та вартість виконаних ро-

біт. 

Певна річ, отриманий у порядку приватного консультування висновок фахівця не має доказо-

вого значення, однак важливий для визначення подальших дій юриста у зборі інформації у справі та 

з’ясуванні всіх її обставин. На основі такого висновку юрист може спланувати свої дії для підготов-

ки клопотань про призначення відповідних експертиз чи, навпаки, відмовитись від намірів про таке 

призначення. [11, c. 26]. 

2.4. Ознайомлення з документами 

Важко уявити собі збір інформації у справі, у якому не використалися б документальні дже-

рела. Навіть у найпростіших справах юрист використовує документи для підтвердження як мінімум 
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ключових юридичних фактів. Очевидно, що за інформативністю аналіз документів не лише не пос-

тупається опитуванню громадян, а в деяких випадках відіграє визначальне значення, адже під доку-

ментом загалом варто розуміти спеціально створений людиною предмет, призначений для передачі 

або зберігання інформації. 

Готуючись до роботи з документами, юрист повинен знати їх класифікацію, що допоможе 

сформувати повніше уявлення про даний вид джерел відомостей у справі. 

За способом фіксування інформації розрізняють письмові (рукописні чи друковані) докумен-

ти та записи на кіно- або фотоплівці, на магнітній стрічці. Найчастіше юрист працює з письмовими 

документами, оскільки вони найпоширеніші та фактично не потребують спеціальних засобів для 

створення. Проте записи розмов, фотокартки, відеозаписи можуть відігравати не менше інформатив-

не значення. Крім того, вони характеризуються наочністю, чого бракує письмовим документам. 

За ступенем персоніфікації документи діляться на персоніфіковані та неперсоніфіковані. До 

персоніфікованих відносять картки індивідуального обліку (наприклад, характеристики й рекомен-

даційні листи, видані певній особі, особисті листи, щоденники, спогади). Неперсоніфіковані (безосо-

бові) документи - це рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, які не носять 

персонального характеру, статистичні архіви, дані преси, протоколи зборів. 

Залежно від статусу документального джерела виділяють документи офіційні та неофіційні. 

До перших відносять урядові матеріали, постанови, заяви, комюніке, стенограми офіційних засідань, 

ділова кореспонденція, протоколи судових органів і прокуратури, фінансова звітність і та ін. Неофі-

ційні документи - це здебільшого персоніфіковані матеріали, серед яких центральне місце займає 

особисте листування та приватні договори. Нарешті за джерелом інформації документи поділяють 

на первинні та вторинні. Первинні складаються на базі прямого спостереження або опитування, на 

основі безпосередньої реєстрації подій, що відбуваються. Вторинні виникають на основі обробки, 

узагальнення або опису, зробленого за первинними джерелами. До найбільш важливих проблем ро-

боти з документами можна віднести труднощі їх одержання та проблему оцінки достовірності.  

Доступ до документів 

Ознайомлення з документами передбачає отримання юристом дозволу на доступ до них. Та-

кий доступ можна отримати або через залучення клієнта до витребування та отримання відповідних 

документів, або через самостійний їх збір. 

У першому випадку на юристові лежить обов'язок провести інструктаж клієнта і в необхідних 

випадках підготувати йому запит на отримання інформації про себе чи відповідних документів. Час-

то це є єдиним способом отримання потрібних матеріалів, оскільки за статтею 31 Закону України 

«Про інформацію» забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних від-

повідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими особами. Вка-

зане положення, однак, не стосується адвокатів, за якими відповідне право для виконання доручень 

клієнтів гарантується статтею 6 Закону України «Про адвокатуру». 

Якщо мова йде про витребування документів або отримання доступу до них, потрібно підго-

тувати інформаційний запит відповідно до статті 32 Закону України «Про інформацію», відповідь на 

який повинна бути підготовлена протягом 10 днів. Однак такий запит не має жодного значення для 

отримання інформації від недержавних організацій. У цьому випадку можна підготувати заяву на пі-

дставі Закону України «Про звернення громадян», строк розгляду якого, однак, збільшується до од-

ного місяця. Такі звернення повинні бути підготовлені письмово та направлені адресатам поштою 

листом з повідомленням про вручення. 

Інформаційний запит 
               (зразок) 

 

(назва державного органу, установи, організації, підприємства) 

(адреса державного органу, установи, організації, підприємства) 

(прізвище, ім.’я, по батькові запитувача, його повна адреса) 

Згідно зі ст. 9, 32 Закону України «Про інформацію» прошу Вас надати мені ін-

формацію (дати можливість ознайомитися з інформацією) щодо  

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(вказати конкретний вид необхідної інформації) 
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Зазначена інформація стосується мене особисто (інтересів мого клієнта) і необхідна 

мені для захисту своїх (його) суб'єктивних прав та законних інтересів 

На даний запит прошу дати письмову аргументовану відповідь, яка при необхідності 

дозволить оскаржити Ваші дії в судовому порядку. 

Дата____________________                                                                    ______________Підпис 

 

Зауважимо, що стосовно неофіційних документів, які знаходяться у громадян, юрист не має 

жодних важелів впливу на їх отримання. Єдиним способом тут є клопотання перед судом про витре-

бування таких документів, що, однак, не означає реального їх отримання, адже приватна особа зав-

жди може вказати на неможливість подачі такого документа у зв'язку з його втратою. 

 

Додаток А 

 

1. стадія: Підготовка до інтерв’ю юрист повинен забезпечити: 

- місце проведення інтерв’ю; 

- час проведення; 

- відповідний зовнішній вигляд; 

- підручні матеріали; 

- психологічну підготовку; 

- предметну підготовку; 

 

2.стадія: Перша зустріч з клієнтом 

Завдання: - знайомство; 

-  установлення правил співбесіди (тобто «правил гри»);  

- перші кроки по встановленню довірчих відносин між юристом і клієнтом.  

Під час цього етапу необхідно: 

- зустріти клієнта; 

- ознайомити клієнта з порядком надання консультації; 

- визначити час, який має юрист і його клієнт для такої роботи; 

- встановити загальний порядок проведення співбесіди ; 

- укласти угоду з клієнтом про його згоду на отримання консультації; 

- заповнити необхідну документацію 

 

3. стадія Техніка з’ясування проблеми клієнта: 

А) вільна розповідь клієнта 

РОЗПОВІДЬ+УМІННЯ СЛУХАТИ=РОЗУМІННЯ 

- постійно давати зрозуміти співрозмовнику, що ви його слухаєте; 

- час від часу повторює окремі фрази сказані клієнтом;  

- дивиться в очі співрозмовнику та постійно підтримує візуальний контакт із 

ним; 

- не можна перебивати співрозмовника;  
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психологічні прийоми для спрямування розповіді в необхідне русло:  

- відвести погляд в сторону показати свою незацікавленість; 

- проявити неуважність до сказаного; 

- ввічливо попросити відповісти на питання, які зацікавили юриста; 

- попросити уточнити якійсь факт, про який вже було розказано; 

Б) Хронологія події. 

- Що сталося з клієнтом? (Місце події) 

- Коли сталося? (Час події) 

- Хто був учасником цих подій? (Суб’єкти) 

- Яким чином і в якій послідовності розгорталися події?(Обставини події) 

- Які наслідки вони потягли за собою? 

4. стадія: Резюмування проблеми клієнта (Резюмування зустрічі) 

- в хронологічному порядку повторити для клієнта все те, що він розповів під час  ін-

терн’ювання про свою проблему; 

- уважно стежити за поводженням клієнта, звертаючи увагу на невербальні елементи 

спілкування, 

- З’ясувати, чи вірно ви викладаєте обставини справи; 

- Ще раз уточнити, які саме питання перед вами ставить клієнт, чи вірно ви  його зро-

зуміли; 

5 стадія: Завершення інтерв’ю 

- призначити клієнту повторну зустріч 

- поставить завдання перед клієнтом про надання додаткової інформації (при цьому 

повідомити клієнту, про яку саме інформацію йдеться, яким чином і з яких джерел 

він може її отримати). 

- при необхідності можна запропонувати клієнту свої послуги, які полягають в тому 

щоб від імені клієнта отримати необхідні документи або підготувати запити 

- ділитися своїми думками з цього приводу 

- укласти угоду на підготовку правових документів або на представництво в суді 

- Попрощатися з клієнтом і провести його до дверей 

 

Додаток Б. 

УГОДА ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ І ВЕДЕННЯ СПРАВИ 

я,       ________________________________________________ _________________, погоджуюсь на 

ведення моєї справи (надання консультації) юридичною клінікою, усвідомлюючи, що юридична до-

помога надається студентами, які не є професійними юристами. 

У випадку незадоволення отриманою консультацією вирішенням справи не на мою користь без вини 

представника зобов'язуюсь не мати претензій як до юридичної клініки, так і до представника. 
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Також погоджуюсь на використання юридичною клінікою матеріалів моєї справи в учбовому про-

цесі без зазначення особистих даних (прізвище, ім'я, адреса та ін.). 

Даю згоду і зобов'язуюсь після надання консультації вирішення справи проінформувати представ-

ника клініки стосовно якості послуг, які мені було надано. 

Дата: " _ " ___________ 20___ р.                              Підпис:______________________ 

 

Додаток В 

ВХІДНА АНКЕТА ПО СПРАВІ №_____ 

Дата проведення співбесіди: «____»_____________20____р. 

 

Консультант________________________________________________________  
ДАНІ ПРО КЛІЄНТА 
 
П.І.Б.:_____________________________________________________________________ 
 
Дата народження: «___»__________________19_____р. 
 
Адреса:_______________________________________________________________________ 
Контактний телефон  
(вдень): _________________________  
(ввечері):________________________ 
Місце роботи:_______________________________________________________________ 
Родинний стан: __________________________  
Соціальний стан: ________________________  
Документ, що підтверджує правовий статус клієнта: _______________________________ 
Черговість звернення:  
 
ДАНІ ПРО СПРАВУ 
Мета звернення: __ _______________________________________  
Коротке викладення обставин справи:_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Чи звертався раніше клієнт до юриста? Так  чи  Ні   

Якщо так. то куди звертався і які результати отримано: 

_______________________________________________________________ 

Рішення, які вже були прийняті з даної справи: 

ДАНІ ПРО ПРОТИЛЕЖНУ СТОРОНУ У СПОРІ" 

Чи ( опонент теперішнім або колишнім клієнтом клініки? Так чи Ні  

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВБЕСІДИ 
Призначена повторна зустріч: _________________________  
Чи є  кінцевий термін по цій справі? Так чи Ні  
Якщо так, то коли?     «______»  _________________20 _ р. 
Надано копії документів: 
1._______________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________ 
5._______________________________________________________________ 
6._______________________________________________________________ 
7._______________________________________________________________ 
8._______________________________________________________________ 
9._______________________________________________________________ 
10.______________________________________________________________ 
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ІНШЕ: 
 
                                                            Підпис клієнта__________________ 

 

Додаток Г 

ПІДСВУМОК ІНТЕРВЮ 

Дата: «____»_________________20___р.                      Справа № __________ 

Повне ім’я клієнта:_______________________________________________ 

Адреса клієнта:___________________________________________________ 

Контактний телефон_______________________________________________ 

Ім’я опонента:_____________________________________________________ 

хронологія подія докази 

   

Питання що ставить клієнт: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

 

Дата наступної зустрічі_________________ 

 

Підпис клієнта______________________ 

 

Додаток Д 
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Типова анкета по справі про розірвання шлюбу 

№ питання відповіді 

1. Предметна: 
час укладення шлюбу; 

 

2 причини через які особа хоче 
його розірвати; 

 

3 повторність перебування у 
шлюбі; 

 

4 стан здоров'я кожного з по-
дружжя; 

 

5 наявність дітей; їх стан здо-
ров'я; інтереси та захоплення 
дітей,  
 

 

6 доходи кожного з подружжя; 
 
наявність спільного майна; 

 

7 наявність спору з приводу 
розподілу майна. 

 

8 Додатково-предметна: 
- емоційний стан опитуваного; 
- темперамент опитуваного; 
- риси характеру опитуваного 

та зацікавлених осіб; 
- освітній та культурний рівень 

опитуваних осіб. 

 

9 Непредметна: 
- наявність у кожного з по-

дружжя інших родичів; 
- наявність дисциплінарних 

стягнень за місцем роботи; 
- освітній рівень та кваліфікація 

кожного з подружжя тощо. 
 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

3. ПОЗИЦИЯ ПО ДЕЛУ ЛІКБЕЗ 
ЧТО ТАКОЕ ПОЗИЦИЯ ПО ДЕЛУ?


 

 

Елена Львова, 

Московская городская коллегия адвокатов 

Спросите у своих коллег адвокатов, что такое позиция по делу, и каждый определит это поня-

тие по-своему. Они скажут вам, что это: 

 результат, которого хочет добиться защитник; 

 версия клиента, разработанная (или поддержанная) адвокатом; 

 содержание заключительной речи в прениях; 

 план защиты; 

 отношение защитника к обвинению, предъявленному его подзащитному; 

 оценка защитой обстоятельств дела; 

 совокупность обстоятельств, указывающих на невиновность или смягчающих ответственность 

клиента; 

                                                           
 См.: «Защита по уголовному делу», под ред. Е.Ю. Львовой, М., 1998, стр. 32-33  
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 своя версия события преступления по отношению к обвинению; 

 участие в процессе установления истины по делу; 

 действия, направленные на достижение положительного результата в интересах подзащитного. 

 

Каждый из адвокатов, отвечавших на вопрос, что такое позиция по делу, прав по-своему и все 

правы одновременно, поскольку деятельность адвоката является творческой, индивидуальной и 

трудно поддается канонизации. Однажды у главного режиссера всемирно известного Театра на Та-

ганке Ю.П. Любимова, создавшего свой метод работы с актерами, спросили, как он относится к си-

стеме К.С. Станиславского, и он ответил, что никакой системы не существует, а существует Мастер 

и его творчество. 

Так же и в работе адвоката. Нельзя сказать, что всем адвокатам следует придерживаться 

определения позиции по делу, как, допустим, совокупности обстоятельств, указывающих на неви-

новность или смягчающих ответственность клиента. Просто кому-то эта формулировка покажется 

более удачной. Однако из обобщения адвокатского опыта, подсказавшего столь разные ответы, сле-

дует очень важный вывод, полезный для всех, а именно: 

 

позиция по делу — сложное, многогранное понятие, определяемое и как результат деятельности 

защитника, и как процесс этой .деятельности; как оценка обвинения, так и отношение к нему; как 

сама версия защиты, так и формирование ее. В словаре С.И. Ожегова позиция толкуется как: 

1) положение, расположение (например, сложная позиция защиты; выгодная позиция прокурора); 

2) точка зрения, мнение в каком-нибудь вопросе (например, адвокат отстоял свою позицию; про-

курор выступил с позиции силы, но не закона). 

 

Такое толкование, а также то обстоятельство, что не только сторона защиты, но и сторона об-

винения имеет свою позицию по делу, навели меня на мысль: не следует ли посмотреть на это по-

нятие с еще одной стороны — с точки зрения состязательности? 

Предположим, произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковая машина врезалась 

в бетонный столб. Водитель и пассажир, сидевший рядом, доставлены в больницу в тяжелом состо-

янии. Таким образом, существует некая объективная реальность, которая случилась и застыла в веч-

ности. Ни сторона защиты, ни сторона обвинения не сидели ни за рулем этой машины, ни рядом с 

водителем. Однако процессуальное положение обязывает стороны ретроспективно восстановить эту 

объективную реальность, объяснить ее и дать соответствующую юридическую оценку. 

Позиция по делу — это фактическая и юридическая картина случившегося с точки зрения об-

винения и точки зрения защиты. 

Как правило, точки зрения не совпадают, и каждая сторона восстанавливает эту картину по-

своему. Принцип состязательности заключается в том, чтобы сделать свою картину убедительной 

для суда. В нашем случае с дорожно-транспортным происшествием обвинение скорее всего будет 

утверждать, что водитель был пьян, а защита попробует предположить, что с водителем случился 

сердечный приступ. Затем стороны займутся подтверждением своей позиции и опровержением про-

тивоположной. В результате возникнут новые версии и предположения; позиции будут то прибли-

жаться, то удаляться от объективной реальности. В конечном итоге в состязательной борьбе суд 

примет решение, но как же было на самом деле, уже не узнает никто и никогда. 

Возвращаясь к чисто практическому осмыслению понятия позиции защиты, можно сказать: 

позиция защиты — это объяснение случившегося. 

 

 

4. АНАЛИЗ ДЕЛА І ПОЗИЦІЯ У СПРАВІ 
АНАЛИЗ ДЕЛА. ВЫРАБОТКА ПОЗИЦИИ ПО ДЕЛУ 

Лидия Воскобитова 

декан юридического факультета 

Северо-Кавказского государственного технического университета 

Анализ дела 

            Одним из наиболее сложных профессиональных навыков является анализ дела. Если вы спро-

сите у опытного юриста, что такое анализ дела, далеко не каждый объяснит вам это. Еще меньше 

юристов, способных детально объяснить технологию анализа дела и научить, как это сделать. Меж-
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ду тем, любой практикующий адвокат регулярно анализирует различные правовые ситуации, потому 

что без этого невозможно дать консультацию клиенту, определить свою позицию по делу, составить 

план работы, отстоять в процессе свою точку зрения. Без анализа дела юрист не может выполнить 

свою профессиональную функцию. Анализ дела становится похожим на некий «черный ящик». Все 

о нем знают, им пользуются, но объяснить, что это и как это происходит, как правило, не могут. 

Рызмышления над этим навыком напомнили мне одну историю. Разрабатывая программу «искус-

ственного интеллекта», программисты пытались понять, как мыслит гроссмейстер, рассчитывая в 

шахматной игре возможные ходы. Для этого они предложили одному из известных шахматистов 

следующий эксперимент. На несколько секунд ему показали на экране шахматную доску с расстав-

ленными фигурами и тут же, выключив экран, попросили назвать, что он запомнил из увиденного. 

Шахматист ответил: «Я не помню какие там были фигуры. Но я хорошо помню, что там был мат в 

два хода». Вот так и с анализом дела. Юрист, прочитав материалы, без труда может оценить, напри-

мер, правильна ли квалификация, но объянить, как он пришел к этому выводу, т.е. рассказать «тех-

нологию» анализа дела ему будет сложно. 

            Я вместе с коллегами по юридической клинике уже третий год размышляю, как объяснить 

студентам, что такое анализ дела и каким образом производить эту профессиональную операцию. 

Мы делали попытки по-разному проводить занятия на эту тему, но всякий раз нас это не удовлетво-

ряло. И сегодня я делаю еще одну попытку. Мне помогают два обстоятельства: предшествующий 

коллективный опыт моих коллег и одно недавнее дело из моей личной практики, которое помогло 

мне наконец-то понять, из чего складываается анализ дела. И теперь я попытаюсь это объяснить. 

            Технология анализа дела включает три последовательно сменяющих друг друга этапа. Начи-

нается все с анализа фактических обстоятельств дела. В разных юридических ситуациях фактиче-

ские обстоятельства проявляют себя по-разному. Они могут быть представлены опи-сательно, когда 

в том или ином документе или материалах повествовательно излагается, что произошло, и перед 

юристом разворачивается весь ряд событий, действий, субъектов и их от-ношений. В другом случае 

юристу могут предстать лишь фрагменты события, и он вынужден будет анализировать далеко не 

полную картину фактических обстоятельств. Нередко бывает и противоположная ситуация, когда 

фактические обстоятельства представлены столь широко и многопланово, что весьма трудно вычле-

нить из этого многообразия и объема информации те обстоятельства, которые составляют суть юри-

дической проблемы и в этом контексте имеют юридическое значение. Что же нужно сделать, чтобы 

проанализировать фактические обстоя-тельства дела? Нужно последовательно ответить на пять во-

просов. Назовем это правилом «5(?)». При анализе фактических обстоятельств юрист должен отве-

тить на вопросы: когда?, где?, кто?, что?, при каких обстоятельствах (каким способом)? Если ответы 

на эти вопросы за-писать в форме повествовательных предложений, то получается короткий, из 3-5 

фраз рассказ, который юристы называют «фабула дела». Это маленькая история, изложенная про-

стым дохо-дчивым языком, понятная не только юристу, но и любому человеку. Вместе с тем, эта ис-

тория несет в себе в лаконичной и сжатой как пружина форме весь смысл юридически значимой ин-

формации. Она так насыщена правовым смыслом, что в ней нет ни одного лишнего или случа-йного 

слова; каждый знак в ней имеет свое юридическое значение. Вспомните историю фразы: «Казнить 

нельзя помиловать»! Так и в формулировке фабулы дела вся суть юридической си-туации. Мы со-

брали ее по крупинкам: из утверждений должностных лиц, из показаний или объяснений очевидцев, 

из заявлений или показаний сторон и т.п. Но теперь мы знаем: когда, где, кто, что, при каких обстоя-

тельствах (каким способом) совершил и можем четко и ясно сказать об этом. Мы формулируем фа-

булу дела и этим завершаем первый этап анализа дела. 
            Вторым шагом в этой технологической цепочке будет анализ правовой квалификации (оцен-

ки) дела. Это действие может так же осуществляться разными способами. Это может быть первичная 

квалификация, когда вы впервые даете правовую оценку фактическим обстоятельствам. В иных слу-

чаях вам придется анализировать уже данную правовую оценку. Если юрист имеет дело с крими-

нальной фактической ситуацией, то ее правовой анализ – это решение вопроса о квалификации пре-

ступления. Юрист последовательно решает ряд правовых вопросов: 1) преступление ли это? (есть ли 

в Особенной части УК описание деяния, похожего на вашу «историю»); 2) в какой из статей УК 

описано деяние больше всего похожее на установленное в данном деле; 3) отличается ли оно и чем 

именно от сходных деяний, описанных в смежных статьях УК? 

Как определить сходство и различие «истории», сформулированной вами, и диспозиции той 

или иной статьи УК? 
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Здесь нам понадобится учение о составе преступления, знание каждого из элементов состава, 

представление о том, как может проявлять себя каждый из них в данном конкретном преступлении. 

Точность квалификации зависит от того, насколько правильно знает и понимает юрист каждое слово 

и знак в тексте статьи. Очень опасно на этом этапе полагаться на свою память, надеясь, что вы 

помните текст статьи достаточно точно. Необходимо проверить текст статьи. Уточнить разъяснения 

Пленума Верховного Суда, проверить по комментарию, а если потребуется привлечь и иные источ-

ники толкования уголовного закона, чтобы уяснить смысл и содержание, заключенные в данный 

текст законодателем. Только уяснив текст статьи можно приступать к сопоставлению шаг за шагом 

всех элементов данного состава с установленными фактическими обстоятельствами. 

Эта работа отличается от описания фабулы дела. Там мы анализировали разнообразные фак-

ты, выбирая из них юридически значимые, и, отвечая на пять вопросов, составляли описа-ние, «ис-

торию». Теперь, на этапе анализа квалификации, мы должны сравнить это описание и описание, 

данное в диспозиции статьи уже иначе, по другим параметрам: 1. Совпадают ли объект данного со-

става преступления и те общественные отношения, на которые посягало опи-санное вами деяние. 2. 

Совпадают ли описанное деяние и объективная сторона состава, в чем именно состоит это совпаде-

ние. 3. Совпадают ли субъект, названный в статье, и тот человек, который совершил деяние по своим 

уголовно-правовым характеристикам. 4. Совпадает ли форма вины, описанная вами в фабуле дела, с 

той, которая предусматривается данным составом. 

Если это материальная конструкция состава, то предметом анализа становятся и последствия, 

и причинная связь между деяниями и наступившим результатом. Анализируются и все факультатив-

ные или квалифицирующие признаки, если они имеют место. 

По гражданским делам правовой анализ несколько иной, его содержание и последова-

тельность зависят от характера правового спора. Поэтому правовой анализ начинается с опре-

деления объекта правового регулирования. Необходимо понять, относятся ли спорные отно-шения к 

вещно-правовым или обязательственным или вытекают из нарушений, причинивших вред (деликт-

ных). Если это вещно-правовые отношения, необходимо определить, каким правовым способом они 

могут быть защищены: негаторным или виндикационным. После этого следует проанализировать 

конкретные правомочия собственника. 

В случае обязательственных отношений необходимо установить конкретный вид договора и 

проанализировать все правовые положения, регулирующие этот вид договора. Затем необходимо 

анализировать сам договор, оценивая все включенные в него условия. 

Наконец, при деликтных отношениях следует уяснить, какой вид вреда причинен, какие 

условия ответственности предусмотрены законом за этот вред (характер вреда, наличие и характер 

вины, возможность ответственности без вины, влияние на степень ответственности поведения само-

го потерпевшего, наличие причинно-следственной связи и т.п.). 

Проанализировав требования нормативных актов (а в гражданских делах это, как известно, не 

только ГК, но и ряд иных законов и подзаконных актов, договоры и даже обычаи делового оборота), 

необходимо сопоставить каждое из положений права с установленными фактами и определить их 

соответствие или несоответствие. 

Третий и завершающий этап анализа дела предлагает анализ доказательств. Следует прежде 

всего оговориться, что юрист должен хорошо знать теорию: понятия доказательства, относимости и 

допустимости доказательств, их виды, классификации. Первичный анализ до-казательств предпола-

гает установление перечня имеющихся в деле доказательств и оценку их допустимости. В случае 

обнаружения недопустимых доказательств следует составить их пе-речень и определить основания, 

по которым данное доказательство может быть оспорено как недопустимое. 

Имеющиеся допустимые доказательства должны быть проанализированы с позиций всесто-

ронности полноты. 

Анализ всесторонности позволяет подготовиться к состязательному процессу. В допустимые 

доказательства систематизируются как доказательства обвинения и защиты истца и ответчика. Такой 

анализ в равной мере необходим каждой из сторон не только для того, чтобы знать, чем обосновать 

свою позицию, но и для того, чтобы знать, какие аргументы может предъявить в процессе противо-

положная сторона. 

В некоторых ситуациях доказательство может быть нейтральным и не содержать четко опре-

деленной направленности ни к обвинению, ни к защите (например, характеристика, содержащая 

лишь формальную информацию о времени, месте, должности). Каждая из сторон должна проанали-
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зировать и эти доказательства и определить можно ли придать этой информации юридически значи-

мый смысл путем ее толкования. 

Вместе с тем возможны ситуации, когда определенно направленное доказательство об-

винения или защиты может быть истолковано прямо противоположно. Следует проанализиро-вать 

содержание доказательственной информации, сопоставить ее с фабулой дела, продумать, какую ин-

терпретацию данной информации можно предложить в контексте обстоятельств дан-ного дела. Ин-

терпретировать доказательственную информацию может каждая из сторон, по-этому важно проду-

мать не только собственный вариант, но и возможные варианты противоположной стороны. 

Анализ всесторонности доказательственной информации является важным элементом в под-

готовке позиции по делу и поэтому очень важно уметь взглянуть на совокупность доказательств и 

каждое из них с позиции своего процессуального противника. Это позволяет предвидеть возможные 

аргументы противоположной стороны и одновременно подготовиться к возможным возражениям и 

критике своей собственной позиции. 

Анализ полноты доказательств имеет своей целью оценить их достаточность и недостаточ-

ность. Полнота доказательств связана с предлагаемой фабулой дела. Фабула дела должна опираться 

на имеющиеся в деле доказательства, а доказательств должно быть достаточно для утверждения 

каждого из фактов, составляющих фабулу дела. Поэтому анализ полноты доказательств включает 

определение их достаточности для утверждения о событии преступления (времени, месте, способе и 

иных обстоятельствах); о причастности данного лица к совершению этого деяния; о его виновности 

(умысле или неосторожности, их видах); об обстоятельствах, характеризующих личность виновного, 

и т.п. 

Если доказательств достаточно, их анализ завершается определением тактики их предъявле-

ния и исследования. Доказательства обвинения, как правило, известны всем участникам судебного 

разбирательства, но успех обвинения нередко зависит от умения своевременно и убедительно предъ-

явить их в судебном заседании. Для защиты вопросы тактики имеют еще более важное значение. 

Поэтому анализ полноты доказательств защитником должен включать определение: 

а) какими доказательствами он будет подтверждать то или иное обстоятельство; 

б) в какой момент и после каких доказательств обвинения целесообразно представить свои 

доказательства; 

в) какими процессуальными способами (вопросами, оглашением им материалов дела, пере-

крестным допросом и т.п.) может быть обеспечена иная интерпретация доказательств противопо-

ложной стороны. 

Если анализ полноты доказательств приводит к выводу об их недостаточности, следует ре-

шить два вопроса: 

1)     как могут быть использованы имеющиеся доказательства или их отсутствие; 

2)     какие доказательства необходимо добавить, где и каким способом они могут быть полу-

чены. 

Завершив анализ доказательств, можно приступить к выработке позиции по делу. 

Выработка позиции по делу 

Как объяснить, что такое позиция по делу? Может быть это та история, которую юрист сфор-

мулировал при анализе фактических обстоятельств дела? Ответив на пять вопросов, сос-тавив ко-

роткий и четкий рассказ о том, когда, где, кто, что и каким способом совершил, юрист сформулиро-

вал фабулу дела. Без этого не может быть определена позиция по делу. Но фабула дела и позиция по 

делу – это все же разные понятия. Позиция, кроме произошедшего, оче-видно, отражает еще и от-

ношение к этому деянию того субъекта, который представляет свою историю. И тогда одни и те же 

фактические обстоятельства будут по-разному представлены обвинителем и защитником, истцом и 

ответчиком, т.е. сторонами. Следовательно, позиция по делу включает в себя не только фабулу дела, 

но и процессуальную роль, позицию определен-ной стороны, Природа правового спора предполагает 

различные позиции сторон, иначе в пра-восудии нет необходимости. Поэтому одна и та же история 

по-разному представляется суду сторонами. 

Но и этого еще недостаточно. У каждой из сторон в конкретном деле возникают и кон-

кретные процессуальные цели. Как правило, это не одна, а несколько целей, достижение кото-рых и 

определяет, в конечном итоге, ту позицию, которую будет представлять суду и отстаи-вать перед 

ним сторона. Так, например, целями обвинителя в суде может быть: 1) доказать ви-ну подсудимого; 

2) добиться наказания подсудимого; 3) защитить потерпевшего; 4) добиться полного возмещения 
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причиненного вреда; 5) выполнить поручение прокурора; 6) выполнить свои должностные обязанно-

сти помощника прокурора и т.п. Защитник может преследовать та-кие цели, как: 1) доказать неви-

новность подсудимого; 2) опровергнуть обвинение; 3) обосно-вать недоказанность обвинения; 4) до-

биться смягчения квалификации; 5) смягчить наказание и т.п. 

У каждой из сторон может быть несколько целей в различных делах, эти цели могут быть в 

разном сочетании. Однако можно утверждать, что эти конкретные цели существенно влияют на вы-

бор позиции по делу. 

Таким образом, позиция стороны по делу предопределяется следующими факторами: 

·        фабулой дела; 

·        процессуальной ролью; 

·        конкретными целями участника судебного разбирательства в данном деле. 

По каждому делу может быть сформулировано несколько разных позиций, и выбор той или 

иной позиции принадлежит участнику процесса. Три названных фактора повлияют на этот выбор и 

позволят сформулировать наиболее приемлемый вариант позиции по делу. 

Содержание позиции по делу включает две составные части: факты и доказательства. Факты 

– это ваш вариант истории. Вы уже научились составлять фабулу дела. Теперь следует научиться со-

ставлять ее позиционно. История должна быть изложена так, чтобы она звучала логично и убеди-

тельно, не воспринималась как плод неудачной фантазии или как откровенное искажение фактов. 

Вместе с тем, это должна быть позиционная история, т.е. она должна соответствовать процессуаль-

ной роли. Например, странно звучит в устах защитника история о том, как злодейски, жестоко, ко-

варно совершил преступление подзащитный. 

            Как же добиться сочетания объективности и позиционности в изложении этой истории? При 

рассмотрении анализа дела мы уже говорили об интерпретации. Теперь, когда фабула дела форму-

лируется позиционно, потребуется использовать в полном объеме все интерпретации, заготовленные 

при анализе дела. Важно научиться расставлять акценты, выделять, привлекать внимание к тем фак-

там, которые выгодны данной стороне, и «приглушать», «затушевывать» невыгодные факты. Благо-

даря этим приемам история приобретает индивидуальность; безликая «фабула дела» приобретает 

«лицо» конкретной стороны, становится вашей историей, которую вы и стремитесь обосновать пе-

ред судом. 

            Четкое представление позиции показывает суду, что будет предметом обсуждения в судебном 

заседании. Это особенно важно для состязательного процесса. Например, в суде присяжных очень 

важно с самого начала судебного следствия четко сформулировать позиции и обвинения, и защиты с 

тем, чтобы присяжные могли с пониманием дела следить далее за представлением доказательств и 

оценивать достаточно ли их; убедительны ли они. К сожалению, действующий УПК РСФСР не 

предусматривает заявлений сторон перед исследованием доказательств. Тогда как обвинитель огла-

шает перед судом резолютивную часть обвинительного заключения. 

            От процессуальных целей участника процесса зависит и акцентирование внимания суда на 

тех или иных фактах. Так, например, обоснование невиновности подсудимого может быть обеспече-

но, если обратить внимание суда на то, что противоправные действия подсудимого тем не менее не 

являются уголовно–наказуемыми. Если целью является смягчение наказания, акцент делается на 

факты, характеризующие личность подсудимого, или свидетельствующие о его раскаянии, или фак-

ты, показывающие, что потерпевший сам вел себя неправомерно в этой ситуации и т.п. 

            Таким образом, первым элементом, составляющим содержание вашей позиции по делу, яв-

ляются факты, которые вы включаете в описание своей истории. Вы отбираете эти факты с учетом 

процессуальной роли и конкретных целей, преследуемых в данном деле. Отобранные факты, а воз-

можно и иные, которые для вашей позиции не нужны, но приводятся противо-положной стороной, 

подтверждаются целенаправленной и последовательной интерпретацией. 

            Второй составляющей содержание позиции по делу является совокупность доказательств. В 

любом процессе доказательства – это те средства, те аргументы, которыми сторона обосновывает 

свою позицию. Без доказательств история, рассказанная стороной, никого не убеждает. Поэтому при 

определении позиции по делу очень важно научиться различать факты и доказательства, с помощью 

которых они устанавливаются, подтверждаются или ставятся под сомнение или опровергаются. 

            При формировании позиции необходимо использовать результаты анализа доказате-льств и, 

учитывая доказательственную силу и правовые характеристики каждого из них, раз-ложить их в 

«две корзины». В первую корзину следует сложить доказательства, подтверждаю-щие вашу пози-
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цию. Одновременно следует продумать, как использовать каждое из них. Дока-зательство «бьет в 

цель» только тогда, когда оно предъявляется своевременно и целенаправ-ленно. Если сторона не 

уверена в том, какую информацию даст тот или иной источник (новый свидетель, заключение экс-

перта и т.п.), лучше его не использовать. Если свидетелю задается вопрос, то спрашивающий должен 

четко представлять, зачем он задан и будет ли получен от-вет, необходимый для его позиции. Дока-

зательства должны представляться последовательно: каждое новое должно укреплять и развивать 

позиционный тезис стороны. Это предполагает определенную систематизацию доказательств (хро-

нологическую, поэпизодную и т.п.). Не ме-нее важен и тактический расчет: в какой момент предъяв-

ление доказательства, заданный вопрос или полученный ответ окажутся наиболее эффективными. 

            Во вторую корзину необходимо сложить доказательства, ослабляющие вашу позицию. Их ни 

в коем случае нельзя оставить без внимания или упустить из виду. Что делать с этими доказатель-

ствами? Лучше всего их опровергнуть, т.е. предъявить контрдоказательство, на-пример, алиби. 

Увы, такая возможность далеко не всегда появляется в процессе. Если не уда-ется опровергнуть, 

можно попытаться нейтрализовать подобные доказательства. Например, ставя уточняющие вопросы, 

можно добиться от свидетеля слов: «не помню», «не уверен», «мо-жет быть» и т.п. После таких за-

явлений можно ставить под сомнение весь рассказ свидетеля. 

            Когда не удается нейтрализовать доказательства, ослабляющие вашу позицию, можно при-

бегнуть к их интерпретации, придавая информации нужный вам смысл и значение. Например, све-

дения о нетрезвом состоянии обвиняемого в момент совершения преступления можно интерпрети-

ровать как испорченность этого человека, аморальность, а можно представить как состояние, кото-

рое помешало ему правильно оценить обстановку и адекватно реагировать на нее. В свете такой ин-

терпретации и преступление предстает скорее как нелепость, чем предумышленное злодейство. 

            В некоторых случаях доказательства, ослабляющие позицию, можно просто умалчивать, пе-

реводя внимание суда на иные, нужные вам обстоятельства и подтверждающие их доказательства. К 

такому приему нередко прибегают прокуроры, когда защитник в обычном процессе ставит вопрос о 

недопустимости доказательства. Отсутствие в УПК РСФСР процедуры разрешения в суде подобного 

вопроса позволяет обходить заявления защиты молчанием. Заявления заносятся в протокол судебно-

го заседания, а сам вопрос о недопустимости остается нерешенным до вынесения приговора. 

Таким образом, при формировании позиции, стороны должны работать как с подтверждающими, так 

и с ослабляющими их позиции доказательствами. 

Позиция по делу должна быть реализована в судебном заседании. Что значит «реа-лизовать позицию 

по делу»? Во-первых, ее необходимо заявить, т.е. четко сформулировать и огласить в начале судеб-

ного следствия. Обвинитель это делает путем составления и оглашения обвинительного заключения. 

У защитника, как уже отмечалось выше, такой возможности нет, поэтому он вынужден использовать 

«хитрости». Например, предлагать начать исследование доказательстив с допроса подсудимого, ко-

торый расскажет свою версию данного события. 

После заявки позции, она должна быть доказан в ходе судебного следствия. Затем позиция должна 

быть закреплена в судебных прениях, когда стороны могут подвести итог судебному разбиратель-

ству и, основываясь на его материалах, сформулировать окончательный вариант своей фабулы дела, 

обосновать ее анализом исследованных доказательств и завершить предложением о решении дела в 

соответствии со своими целями. Нконец, позиция по делу может быть изложена и обоснована пись-

менно в предусмотренных законом случаях, например, согласно ст.298 УПК РСФСО до удаления 

суда в совещательную комнату. 

Даже если суд первой инстанции не согласился с вашей позицией, еще не все потеряно. Правильно 

выбранная, четко сформулированная, убедительно доказанная и обоснованно изложенная позиция 

рано или поздно все равно приведет вас к успеху. 

analyz 

Вторая летняя школа для студентов юридических вузов “Академия прав человека”. 21-28 августа 

1999 года. Тверь, Россия. Организатор – Тверской фонд поддержки юридического образования 

«Юрист» при содействии Фонда Форда. 
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ПЛАН 

1. Аналіз справи та вироблення позиції на прикладі галузей 

2. РФ документація з кримінальних і цивільних справ 

 

1. АНАЛІЗ СПРАВИ ТА ВИРОБЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ НА ПРИКЛАДІ 

ГАЛУЗЕЙ 
Аналіз та вироблення позиції у справі 

©В.Король для книги Юридична клінічна практика 
Частина 1. 

АНАЛІЗ СПРАВИ 

1.1. Поняття, зміст та значення аналізу справи 

Важливою передумовою ефективної діяльності юриста при наданні правової допомоги у кри-

мінальних і цивільних справах є доскональне знання ним справи, яке забезпечується шляхом ретель-

ного вивчення усіх її матеріалів. Ознайомлення юриста з матеріалами справи полягає не в їх ме-

ханічному прочитанні, а в аналізі, з’ясуванні того, чи всі суттєві обставини справи досліджені повно 

та об’єктивно, чи наявна в матеріалах справи інформація, необхідна для надання правової допомоги 

(представництва, захисту), а якщо у справі наявні прогалини, – то яким чином вони можуть бути 

усунуті. Аналіз справи є однією з необхідних професійних навичок юриста, оскільки дає змогу 

визначити варіанти її вирішення. 

Аналіз справи є невід’ємною складовою загального процесу консультування. Фактично він про-

водиться вже в ході збору інформації (інтерв’ювання клієнта), а також в процесі вироблення по-

зиції у справі. Ці три елементи загального процесу надання правової допомоги є органічно взає-

мопов’язані й нероздільні. Тому досліджуючи окремо методику проведення аналізу, вироблення 

позиції у справі та самого консультування слід мати на увазі, що їх розмежування є досить умов-

ним і викликане лише потребами структурування навчального процесу. 

Взагалі під аналізом розуміють розумовий процес розкладання об’єкта на елементи. Стосовно 

юридичного аналізу – це процес дослідження окремих структурних складових справи з метою виро-

блення конкретної позиції у ній. 

Аналіз справи – діяльність розумова, а тому не має жодного зовнішнього вираження. Загалом 

такий аналіз відбувається за законами логіки і, відповідно, вивчити процеси, які відбуваються при 

ньому, дуже складно. Однак, це не означає, що при цьому не можна застосувати певні правила, які 

матимуть методичне, допоміжне значення. 

Оскільки аналіз справи – це процес дослідження її 

елементів, методику аналізу справи доцільно виводити са-

ме зі з’ясування їх сутності. 

Кожна справа органічно включає в себе: 

1) сукупність фактів – обставин реальної дійсності, 

які були з’ясовані у процесі збирання інформації. Вказаний 

елемент становить фактичну основу справи; 

2) сукупність норм, що врегульовують правовідно-

шення, з приводу якого звернувся клієнт. Така сукупність 

норм становить нормативну основу справи; 

3) сукупність доказів – відомостей про факти, які 

підтверджують наявність або відсутність обставин, визна-

чених у межах фактичної основи справи. 

Очевидно, що ефективний аналіз кожного з вказа-

них елементів в результаті визначає успішність аналізу 

справи в цілому. 

У той же час не важливо, в якому порядку проходить аналіз кожної із вказаних складових, 

оскільки весь процес відбувається у взаємозв’язку. Мислення юриста при цьому розвивається по 

спіралі, яка охоплює все нові сфери пізнання кожного елемента справи, у результаті чого новий ви-

ток характеризується ширшим колом отриманої інформації. 

Спробуємо підійти до аналізу кожного елемента справи як до відносно самостійної про-

Нормативна 
основа

Фактична 
основа

Докази
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фесійної навички й описати технологію його виконання, використавши в якості прикладів конкретні 

справи (цивільну та кримінальну), розглянуті судами. 

Цивільна справа. 

Коротка фабула справи. 

01.12.2002 р. О., М. і Г. продали Н. ¾ частини ізольованої трьохкімнатної квартири № 1 за-

гальною площею 59,4 кв. м., що знаходиться в будинку № 1 по проспекту Новому в м. Києві. До-

говір купівлі-продажу було складено, підписано і посвідчено в 1-й Київській державній нотаріальній 

конторі м. Києва, зареєстровано в реєстрі за № 111. До дня продажу власниками цієї квартири були 

О., її недієздатна сестра В., опікуном якої є О., М. і Г., яка померла 01.05.2003 р. Г. від дня укладення 

договору купівлі-продажу квартири до дня своєї смерті ніяких претензій щодо правомірності прода-

жу квартири не мала. Після укладення договору купівлі-продажу ¾ частини квартири М. виписався з 

квартири, О. перепрописалася та пересилалася в ¼ частину квартири, належну її сестрі В. – кімнату 

жилою площею 9,8 кв. м., звільнивши для Н. дві кімнати квартири жилою площею 14,9 кв. м. і 

14,8 кв. м., що відповідало купленій нею частці. Н. прописалася в ¾ квартири, почала вносити пла-

тежі з квартплати і комунальних послуг, зробила в належних їй ¾ квартири ремонт. 01.07.2005 р. О. і 

М. звернулися до одного з районних судів м. Києва з позовом до Н. про визнання договору купівлі-

продажу ¾ частин квартири недійсним. 

Пояснення О. і М. 

Договір купівлі-продажу ¾ квартири було підписано ними внаслідок обману з боку Н.: О. і 

М., підписуючи договір, були впевнені, що продають ¼ частину квартири, а не ¾ частини, нотаріус 

не роз’яснила їм наслідків укладення договору купівлі-продажу, М. нічого не розумів, О. не читала 

договір, грошей за квартиру вони не отримали. Крім того, договір купівлі-продажу квартири О. і М. 

склали внаслідок застосуванням до них з боку Н. насильства, погроз про фізичну розправу, збігу 

тяжких обставин. 

Пояснення Н. 

О. і М. добровільно продали їй ¾ частини квартири. При укладенні договору купівлі-продажу 

нею не застосовувалися до О. і М. обман, шантаж і погрози вчинення насильства. Після укладення 

договору купівлі-продажу О. і М. виписалися з квартири та звільнили Н. ¾ квартири, де вона зроби-

ла ремонт. Стосунки Н. з О. і М., які проживають в ¼ квартири, останнім часом погіршилися, вна-

слідок чого останні вчиняють їй перешкоди у користуванні ¾ частинами квартири. 

Дії юриста. 

З’ясувавши зазначені обставини справи, юристу, який представляє інтереси Н., необхідно 

ознайомитися з позовною заявою, доданими до неї доказами та визначити правове становище своєї 

клієнтки у цьому випадку, а також надати Н. відповідну правову допомогу. 

Кримінальна справа. 

Коротка фабула справи. 

08.02.2007 р. П. як службова особа (начальник управління Державного казначейства в За-

порізькій області) дав розпорядження працівникам бухгалтерії перерахувати 62 тисячі гривень на 

розрахунковий рахунок товариства "Семенковський і К" за придбання автомобіля ВАЗ-2109, що 

належав П. на праві власності. 07.03.2007 р. щодо П. було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 

191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. За ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України П. 

обвинувачувався в тому, що умисно, з корисливих мотивів, скориставшись своїми службовими пов-

новаженнями (розпорядник бюджетних коштів в обласному управлінні Державного казначейства) та 

діючи всупереч інтересам служби, вилучив із бюджету 62 тисячі гривень для придбання автомобіля, 

чим порушив вимоги п. 2 Указу Президента України від 12.05.1996 р. № 333/96 "Про невідкладні за-

ходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних 

виплат" про заборону придбання державними установами легкового автотранспорту, і що, в свою 

чергу, призвело до заподіяння тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди. За ч. 2 ст. 191 Кри-

мінального кодексу України П. обвинувачувався в тому, що, придбавши автомобіль за явно завище-

ною ціною, він привласнив 15 тисяч гривень бюджетних коштів, чим заподіяв шкоду державі. 

Показання П. 

П. свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального ко-

дексу України, не визнає. Вимога п. 2 Указу Президента України від 12.05.1996 р. № 333/96 "Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та ін-

ших соціальних виплат" про заборону придбання державними установами легкового автотранспорту 
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стосується лише тих установ, які мали борги по заробітній платі перед своїм працівниками. Обласне 

управління Державного казначейства в Запорізькій області такої заборгованості не мало, а кошти для 

придбання автомобіля були виділені в межах кошторису. Крім того, ціна, за якої було придбано ав-

томобіль, не є завищеною, а відповідає цінам, які існували на день придбання автомобіля з 

урахуванням комплектації даного автомобіля. 

Дії юриста. 

З’ясувавши ці обставини справи, юристу потрібно ознайомитися з матеріалами кримінальної 

справи, нормативно-правовими актами, які встановлювали заборону на придбання державними 

установами легкового автотранспорту, відповідними нормами Кримінального кодексу України, а та-

кож з’ясувати, чи проведені слідчим дії, направлені на перевірку показань П. 

1.2. Етапи аналізу справи 

У методиці аналізу справи (як цивільної, так і кримінальної) можна виділити три основні ета-

пи: 

1) аналіз фактичної основи справи; 

2) аналіз нормативної основи справи; 

3) аналіз доказів. 

1.2.1. Аналіз фактичної основи справи 

Первинним етапом аналізу фактичної основи справи є з’ясування юристом сутності та меж 

правової проблеми на основі одержаної від клієнта інформації та з використанням техніки структу-

рування. Остання являє собою визначення юристом предмету, меж і мети консультаційного процесу 

та встановлення взаємовідносин з клієнтом. Спілкуючись з клієнтом, юрист повинен шляхом цілес-

прямованих висловлювань пояснити йому зміст консультаційного процесу та його межі. Структу-

рування дозволяє ще на ранніх стадіях консультаційного процесу запобігти хибним уявленням 

клієнта про хід процесу, легкість справи тощо. 

Аналіз фактичної основи справи передбачає: 

1) визначення із загальної сукупності обставин, які відомі у справі, таких, що мають юридич-

не значення – юридичних фактів; 

2) групування юридичних фактів за переконливістю; 

3) позиціювання фактів. 

Визначення юридичного складу справи 

У різних юридичних ситуаціях фактичні обставини виявляють себе по-різному. Вони можуть 

бути представлені описово, коли в тому чи іншому документі чи матеріалах викладається, що відбу-

лося, і перед юристом розгортається весь ряд подій, дій, суб’єктів та їх відносин. Подібна ситуація 

виникає після вдало проведеного збирання інформації у справі, коли юрист на початковому етапі 

зміг зорієнтуватися у предметі опитування та з’ясував все коло обставин, що мають юридичне зна-

чення у даній справі. 

Проте, клієнти часто розповідають про свої проблеми настільки детально, що юристу дово-

диться докладати чималих зусиль, щоб визначити, що саме з повідомленого клієнтом має значення 

для справи. 

У цій ситуації варто застосувати такі правила: 

1) з’ясувати, якого результату прагне досягти клієнт; 

2) визначити, які дії необхідно вчинити та які засоби потрібно використати для досягнення 

позитивного результату; 

3) визначити, що з потрібного наявне. 

З’ясування результату, якого прагне досягти клієнт, передбачає встановлення юристом суті 

правової проблеми. Як правило, відповідь на дане запитання юрист повинен одержати від клієнта у 

процесі його опитування. Якщо ж юрист аналізує справу за документальними матеріалами, він по-

винен з’ясувати результат, досягнення якого необхідне для клієнта, на початку ознайомлення шля-

хом швидкого перегляду відповідних документів без детального їх вивчення. 

Наприклад, у ситуації, описаній у наведеній вище фабулі цивільної справи, правова проблема 

клієнта пов’язана з необхідністю забезпечення реалізації Н. права власності на куплені нею ¾ части-

ни квартири. Опитуючи Н., юрист із повідомленої нею інформації може прогнозувати проблеми, 

пов’язані із запобіганням діям О. і М., направленим на вчинення перешкод Н. у користуванні влас-

ністю, потребою встановлення конкретного порядку користування жилим приміщенням тощо. 

У ситуації, що випливає з наведеної фабули кримінальної справи, правова проблема клієнта 
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пов’язана з необхідністю повного спростування пред’явленого П. обвинувачення шляхом забезпе-

чення перевірки достовірності його показань. Одержавши у процесі бесіди з П. інформацію щодо 

вчинених ним дій, юрист має можливість прогнозувати проблеми, пов’язані з потребою одержання 

тих або інших доказів у справі шляхом заявлення відповідних клопотань (наприклад, заявлення кло-

потання про призначення товарознавчої експертизи, направленої на визначення ціни автомобіля) 

тощо. 

Наслідком аналізу юристом фактичної основи є побудова короткої фабули справи, в якій по-

винні знайти відображення відповіді на питання про те, коли, де, хто, що та як (за яких обставин чи в 

який спосіб) вчинив. Фабула справи у лаконічній формі та в доступний спосіб містить у собі зміст 

юридично значимої інформації. Завдяки насиченню правовим змістом фабула справи містить чітке 

викладення суті юридичної ситуації. Вона формується на основі повідомленої клієнтом інформації 

про зміст його правової проблеми, зібраної юристом інформації з інших джерел (з показань чи пояс-

нень інших осіб, які приймають участь у справі, тощо). 

Фабула справи включає в себе два аспекти: об’єктивний і суб’єктивний. Об’єктивний аспект 

полягає у включенні до неї фактичних обставин справи, які встановлені на підставі документів, по-

казань і пояснень осіб, які приймають участь у справі, з інших джерел. Суб’єктивний аспект полягає 

у визначенні юристом, який здійснює аналіз фактичної основи справи, кола обставин справи, що 

підлягають включенню до фабули справи, надання юристом певної інтерпретації тих або інших фак-

тичних обставин справи. Об’єктивний і суб’єктивний аспекти фабули справи тісно взаємопов’язані. 

Так, формулюючи фабулу конкретної справи, юрист пропонує свій суб’єктивний погляд на подію. 

При цьому він повинен базуватися на зафіксованих у справі фактах, які мали місце, та використо-

вувати їх у незалежності від свого відношення до них. 

З’ясування кола обставин, які потрібно встановити для вирішення проблеми клієнта, передба-

чає звернення юриста до відповідних нормативних актів, які регулюють дане питання. Так, у наве-

деній цивільній справі необхідно встановити: належність продавцям на момент укладення договору 

купівлі-продажу їх часток, дотримання порядку укладення, форми та змісту договору купівлі-

продажу нерухомого майна, підтвердження факту розрахунку покупця з продавцями, наявність об-

ставин, які можуть вплинути на вирішення справи тощо. В описаній кримінальній справі юристу по-

трібно з’ясувати: наявність у П. на момент придбання автомобіля розпорядницьких функцій, джере-

ло коштів, за які було придбано автомобіль, існування заборони на придбання автомобілів, вартість 

автомобіля, наявність обставин, які можуть виключити кримінальну відповідальність П. або 

пом’якшити його покарання, тощо. Іншими словами, мова йде про з’ясування юридичного складу 

справи. 

Зрештою, коли з’ясовано юридичний склад, кожен його елемент потребує наповнення обста-

винами реальної дійсності, які відносять до справи і, відповідно, виступають як юридичні факти. Ре-

зультати такої обробки інформації у цивільній і кримінальній справах можна проілюструвати у ви-

гляді наступних таблиць. 

 

Визначення юридичного складу у цивільній справі 

Юридичний склад Фактичний склад 

існування права влас-

ності на момент укла-

дення договору купівлі-

продажу 

- власниками квартири на момент укладення договору були О., 

В., М. і Г., кожному з яких належало частка у розмірі ¼ її частини; 

- продавцями за договором виступили О., М. і Г., яким в сукуп-

ності належало ¾ квартири 

продаж ¾ квартири - 01.12.2002 р. О., М. і Г. продали Н. ¾ частини квартири; 

- договір купівлі-продажу було складено, підписано і посвідчено 

в 1-й Київській державній нотаріальній конторі м. Києва, зареєстровано 

в реєстрі за № 111 

проведення розрахунку 

покупця за ¾ квартири 

під час укладення договору купівлі-продажу Н. заплатила О., М. 

і Г. грошовий еквівалент 16 тисяч доларів США, що становило договір-

ну ціну, досягнуту за домовленістю сторін, за ¾ квартири 

виселення продавців з ¾ 

квартири та вселення у 

дану частину квартири 

- після укладення договору купівлі-продажу М. виписався з 

квартири, О. перепрописалася та пересилалася в ¼ частину квартири, 

належну її сестрі В. – кімнату жилою площею 9,8 кв. м., звільнивши для 
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покупця Н. дві кімнати квартири жилою площею 14,9 кв. м. і 14,8 кв. м., що 

відповідало купленій нею частці; 

- Н. прописалася в ¾ квартири, почала вносити платежі з кварт-

плати і комунальних послуг, зробила в належних їй ¾ квартири ремонт 

наявність обставин, які 

можуть вплинути на 

вирішення справи 

О. і М. стверджують, що: 

- договір купівлі-продажу ¾ квартири було підписано ними вна-

слідок обману з боку Н.: О. і М., підписуючи договір, були впевнені, що 

продають ¼ частину квартири, а не ¾ частини, нотаріус не роз’яснила 

їм наслідків укладення договору купівлі-продажу, М. нічого не розумів, 

О. не читала договір, грошей за  квартиру вони не отримали; 

- договір купівлі-продажу квартири вони склали внаслідок за-

стосуванням до них з боку Н. насильства, погроз про фізичну розправу, 

збігу тяжких обставин 

 

Визначення юридичного складу у кримінальній справі 

Юридичний склад Фактичний склад 

придбання автомобіля 08.02.2007 р. П. дав розпорядження працівникам бухгалтерії 

управління Державного казначейства в Запорізькій області перерахува-

ти на розрахунковий рахунок товариства "Семенковський і К" 62 тисячі 

гривень за придбання автомобіля ВАЗ-2109  

наявність у П. на момент 

придбання автомобіля 

розпорядницьких 

функцій 

на момент придбання автомобіля П. займав посаду начальника 

управління Державного казначейства в Запорізькій області, яка перед-

бачає наявність розпорядницьких функцій: П. виступав розпорядником 

бюджетних коштів в обласному управлінні Державного казначейства 

джерело коштів, за які 

було придбано авто-

мобіль 

62 тисячі гривень, за які придбано автомобіль, було вилучено з 

бюджету 

існування заборони на 

придбання автомобілів 

чинними на момент купівлі автомобіля нормативно-правовими 

актами була встановлена заборона на придбання державними устано-

вами, які мали борги по заробітній платі перед своїм працівниками, 

легкового автотранспорту 

вартість автомобіля автомобіль ВАЗ-2109 було придбано за 62 тисячі гривень 

наявність обставин, які 

можуть виключити кри-

мінальну відповідаль-

ність П. або пом’якшити 

його покарання 

- відсутність в обласного управління Державного казначейства в 

Запорізькій області заборгованості по заробітній платі перед працівни-

ками та виділення коштів для придбання автомобіля в межах коштори-

су; 

- ціна автомобіля, перерахована обласним управлінням Держав-

ного казначейства в Запорізькій області на розрахунковий рахунок то-

вариства "Семенковський і К", не є завищеною та з урахуванням ком-

плектації відповідає цінам, які існували на день придбання автомобіля 

 

Варто зауважити, що до юридичних фактів не потрібно відносити судження та умовиводи 

сторін. Судженням є розумовий акт, який виражає відношення того, хто висловлює думку, до певно-

го факту чи групи фактів. Умовиводом є міркування, у ході якого з одного або декількох суджень 

виводиться нове судження, яке логічно випливає із посилок. 

Судженням у наведеній цивільній справі є твердження О. і М. про те, що Г. (померла 

співвласниця ¼ частки квартири) також прагнула визнання договору купівлі-продажу недійним. 

Судженням у кримінальній справі є зроблений слідчим без проведення товарознавчої експертизи 

висновок про те, що автомобіль був придбаний за завищеною ціною. 

Умовиводом у цивільній справі є твердження О. і М. про те, що якби Г. була жива на момент 

подання ними позовної заяви, вона б підтвердила, що договір купівлі-продажу належної їй частки 

квартири нею було підписано внаслідок застосування з боку Н. обману, погроз про фізичну розправу 

та збігу тяжких обставин. Умовиводом у кримінальній справі є твердження слідчого про те, що при-
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дбавши автомобіль за явно завищеною ціною, П. привласнив 15 тисяч гривень бюджетних коштів, 

чим заподіяв шкоду державі. 

Групування юридичних фактів за переконливістю 

Групування юридичних фактів за критерієм переконливості надзвичайно важливе, оскільки 

дає змогу визначити, які факти є встановленими однозначно, а які можуть бути спростовані в про-

цесі подальшої роботи над справою. У результаті групування фактів за даною ознакою доцільним 

буде їх поділ на факти абсолютні й спростовні. 

Абсолютними є факти, що залишаються незмінними, як би до них не ставились сторони. За-

галом ні у сторін, ні у юриста немає жодного способу змінити їх зміст. При цьому їх достовірність 

однозначно підтверджується, у тому числі документально. Наприклад, до такого роду фактів у вка-

заній цивільній справі можна віднести факт укладення договору купівлі-продажу ¾ частки квартири 

(підтверджується наявністю нотаріально посвідченого договору та показаннями нотаріуса, підтвер-

джується сторонами), факт смерті Г. (може бути підтверджено довідкою про смерть Г.). У кри-

мінальній справі до числа абсолютних фактів можна віднести факт перебування П. на момент прид-

бання автомобіля на посаді начальника управління Державного казначейства в Запорізькій області 

(підтверджується наказом або розпорядженням про призначення П. на посаду та показаннями свідків 

– працівників управління Державного казначейства), факт придбання автомобіля (може бути 

підтверджено договором купівлі-продажу, актом приймання-передачі автомобіля, бухгалтерськими 

документами про перерахування коштів за нього, показаннями свідків). 

Поряд з абсолютними фактами є й інші, так звані спростовні факти, що не є настільки пере-

конливими і незаперечними та викликають сумніви. Окрім того, їх оголошення перед судом зале-

жить від волевиявлення самих сторін, оскільки такі факти можуть бути замовчані чи приховані без 

шкоди для основних обставин справи. 

У цивільній справі до спростовних фактів можна віднести твердження О. і М. про те, що до-

говір купівлі-продажу ¾ квартири ними було підписано внаслідок обману з боку Н.: О. і М., підпи-

суючи договір, були впевнені, що продають ¼ частину квартири, а не ¾ частини, нотаріус не 

роз’яснила їм наслідків укладення договору купівлі-продажу, М. нічого не розумів, О. не читала до-

говір, грошей за  квартиру вони не отримали. Ці факти можуть бути спростовані як показаннями но-

таріуса, так і наявними у Н. документами про передачу грошей О. і М. 

У кримінальній справі спростовним фактом є твердження слідчого про те, що до придбання 

обласним управлінням Державного казначейства в Запорізькій області автомобіль ВАЗ-2109 нале-

жав П. на праві власності. Цей факт може бути спростований балансом товариства "Семенковський і 

К", на якому перебував цей автомобіль, відомостями, що містяться у свідоцтві про реєстрацію 

транспортного засобу. 

Позиціювання юридичних фактів 

Позиціювання фактів – заключний етап аналізу фактичного матеріалу. Позиціювання перед-

бачає віднесення кожного з встановлених юридичних фактів до таких, які будуть підтверджувати 

версію на обґрунтування обраної позиції або заперечувати її. Іншими словами, позиціювання фактів 

передбачає їх поділ на факти "за", факти "проти" та інтерпретаційні факти. 

Залежно від того, чию сторону займає юрист, він завжди має змогу виділити факти, які одно-

значно модна віднести на користь відповідної сторони (факти "за") та такі, які, очевидно, будуть ви-

користані проти неї (факти "проти"). Разом з тим окремі факти можуть слугувати захисту інтересів 

як однієї, так і іншої сторони, залежно від того як їх інтерпретувати. Такі факти називаються "інтер-

претаційними". 

Так, в описаній вище цивільній справі для юриста, який представлятиме інтереси Н., фактом 

"за" буде виступати факт проведення під час укладення договору купівлі-продажу розрахунку за ¾ 

квартири, а фактами "проти" – відсутність в О. і М. на момент укладення договору купівлі-продажу 

¾ квартири постійної роботи, розлучення О. з чоловіком, наявність на утриманні в О. перестарілої 

матері Г. і недієздатної сестри В., які протилежна сторона однозначно спробує використати як 

підтвердження збігу тяжких обставин, що послугували підставою для відчуження ¾ квартири. При-

кладом інтерпретаційного факту є факт письмової відмови О. від переважного права придбати в ін-

тересах В. ¾ частки квартири, оскільки кожна зі сторін по-різному його тлумачитиме. Так, якщо для 

Н. цей факт підтверджує добровільність відчуження О., М. і Г. на її користь ¾ частки квартири, то 

для О. і М. він вказуватиме на неможливість придбання цієї частини квартири в інтересах В. в силу 

збігу тяжких обставин, що обумовилено відсутністю у неї грошей. 



 216 

У кримінальній справі для юриста, який здійснюватиме захист П., фактом "за" є те, що 

кошторисом управління Державного казначейства в Запорізькій області передбачалося придбання 

автомобіля ВАЗ-2109, а фактом "проти" – наявність в управлінні Державного казначейства в За-

порізькій області заборгованості по заробітній платі перед своїм працівниками, що буде використано 

стороною обвинувачення на підтвердження винуватості П. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 364 Кримінального кодексу України. Інтерпретаційним фактом є факт перерахування управлін-

ням Державного казначейства в Запорізькій області на розрахунковий рахунок товариства "Семен-

ковський і К" бюджетних коштів у розмірі 62 тисячі гривень в якості оплати за автомобіль ВАЗ-

2109: якщо для П. даний факт буде підставою вказати на розрахунок з товариством за придбаний ав-

томобіль, то для сторони обвинувачення, у випадку підтвердження завищення ціни на автомобіль 

ВАЗ-2109, цей факт слугуватиме підставою для кваліфікації дій П. за ч. 2 ст. 191 Кримінального ко-

дексу України. 

 

Результати визначення фактичного складу справи, групування юридичних фактів та їх пози-

ціювання юристом можна проілюструвати на основі наступних прикладів. 

 

Визначення фактичного складу, групування юридичних фактів та їх позиціювання у цивільній справі 

юристом, який представляє інтереси Н. 

Фактичний склад Групування Позиціювання 

власниками квартири на мо-

мент укладення договору були 

О., В., М. і Г., кожному з яких 

належало частка у розмірі ¼ її 

частини 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

за (підтверджує, що О., В., М. і 

Г. були власниками квартири на 

момент укладення договору 

купівлі-продажу) 

продавцями за договором ви-

ступили О., М. і Г., яким в су-

купності належало ¾ квартири 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений)  

за (підтверджує, що О., М. і Г. 

були належними продавцями ¾ 

квартири)  

01.12.2002 р. О., М. і Г. продали 

Н. ¾ частини квартири 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

за (підтверджує набуття Н. пра-

ва власності на ¾ квартири) 

договір купівлі-продажу було 

складено, підписано і посвідче-

но в 1-й Київській державній 

нотаріальній конторі м. Києва, 

зареєстровано в реєстрі за 

№ 111 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

за (підтверджує, що дотримання 

форми договору купівлі-

продажу квартири) 

під час укладення договору 

купівлі-продажу Н. заплатила 

О., М. і Г. грошовий еквівалент 

16 тисяч доларів США, що ста-

новило договірну ціну, досяг-

нуту за домовленістю сторін, за 

¾ квартири 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

за (підтверджує проведення ро-

зрахунку Н. з О., М. і Г. за ¾ 

квартири) 

після укладення договору 

купівлі-продажу М. виписався з 

квартири, О. перепрописалася 

та пересилалася в ¼ частину 

квартири, належну її сестрі В. – 

кімнату жилою площею 

9,8 кв. м., звільнивши для Н. дві 

кімнати квартири жилою пло-

щею 14,9 кв. м. і 14,8 кв. м., що 

відповідало купленій нею част-

ці 

абсолютний (очевидно, що да-

ний факт не заперечує жодна зі 

сторін)  

за (підтверджує вступ Н. у за-

конне користування ¾ кварти-

ри) 
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Н. прописалася в ¾ квартири, 

почала вносити платежі з 

квартплати і комунальних по-

слуг, зробила в належних їй ¾ 

квартири ремонт 

абсолютний (очевидно, що да-

ний факт не заперечує жодна зі 

сторін) 

інтерпретаційний (для Н. цей 

факт підтверджує продовження 

законних дій з користування ¾ 

квартири, а для О., М. і Г. –

продовження дій Н. із переш-

коджання їм у користуванні на-

лежною їм ¼ квартири) 

договір купівлі-продажу ¾ 

квартири було підписано О., М. 

і Г. внаслідок обману з боку Н.: 

О. і М., підписуючи договір, 

були впевнені, що продають ¼ 

частину квартири, а не ¾ ча-

стини, нотаріус не роз’яснила 

їм наслідків укладення догово-

ру купівлі-продажу, М. нічого 

не розумів, О. не читала до-

говір, грошей за  квартиру вони 

не отримали 

спростовний (якщо нотаріус за-

перечуватиме цей факт, такі 

твердження О., М. і Г. немож-

ливо буде довести)  

проти (факт підтверджує на-

явність підстав для визнання 

договору купівлі-продажу ¾ 

квартири недійсним)  

договір купівлі-продажу квар-

тири О. і М. уклали внаслідок 

застосуванням до них з боку Н. 

насильства, погроз про фізичну 

розправу, збігу тяжких обста-

вин 

спростовний (якщо нотаріус за-

перечуватиме цей факт і будуть 

відсутні інші докази, такі твер-

дження О. і М. неможливо буде 

довести) 

проти (факт підтверджує на-

явність підстав для визнання 

договору купівлі-продажу ¾ 

квартири недійсним) 

 

Визначення фактичного складу, групування юридичних фактів та їх позиціювання у кримінальній 

справі юристом, який захищає інтереси П. 

Фактичний склад Групування Позиціювання 

08.02.2007 р. П. дав розпо-

рядження працівникам бухгал-

терії управління Державного 

казначейства в Запорізькій об-

ласті перерахувати на ро-

зрахунковий рахунок това-

риства "Семенковський і К" 62 

тисячі гривень за придбання ав-

томобіля ВАЗ-2109 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

інтерпретаційний (у випадку 

встановлення, що вартість ав-

томобіля не була завищеною, 

цей факт слугуватиме підтвер-

дженням правомірності витра-

чання П. бюджетних коштів, а у 

випадку завищення вартості – 

підставою для кваліфікації дій 

П. за ч. 2 ст. 191 КК України) 

на момент придбання авто-

мобіля П. займав посаду 

начальника управління Дер-

жавного казначейства в За-

порізькій області, яка передба-

чає наявність розпорядницьких 

функцій: П. виступав розпоряд-

ником бюджетних коштів в об-

ласному управлінні Державного 

казначейства 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

проти (підтверджує, що П. є 

суб’єктом злочину, передбаче-

ного ч. 2 ст. 364 КК України) 

62 тисячі гривень, за які прид-

бано автомобіль, було вилучено 

з бюджету 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

проти (підтверджує наявність у 

діях П. об’єктивної сторони 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 

364 КК України, а також за-

подіяння діями П. шкоди дер-

жаві) 
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чинним на момент купівлі ав-

томобіля нормативно-

правовими актами була вста-

новлена заборона на придбання 

державними установами, які 

мали борги по заробітній платі 

перед своїм працівниками, лег-

кового автотранспорту 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

проти (підтверджує наявність у 

діях П. об’єктивної сторони 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 

364 КК України) 

автомобіль ВАЗ-2109 було при-

дбано за 62 тисячі гривень 

абсолютний (факт докумен-

тально встановлений) 

інтерпретаційний (у випадку 

встановлення, що вартість ав-

томобіля не була завищеною, 

цей факт слугуватиме підтвер-

дженням правомірності витра-

чання П. бюджетних коштів, а у 

випадку завищення вартості – 

підставою для кваліфікації дій 

П. за ч. 2 ст. 191 КК України) 

відсутність в обласного управ-

ління Державного казначейства 

в Запорізькій області заборго-

ваності по заробітній платі пе-

ред працівниками та наявність 

коштів для придбання авто-

мобіля в межах кошторису 

спростовний (може бути спро-

стований шляхом витребування 

відповідних бухгалтерських до-

кументів та кошторису облас-

ного управління Державного 

казначейства в Запорізькій об-

ласті)  

за (підтвердження відсутності в 

обласного управління Держав-

ного казначейства в Запорізькій 

області заборгованості по за-

робітній платі перед працівни-

ками та наявності коштів для 

придбання автомобіля в межах 

кошторису свідчитиме про від-

сутність у діях П. складу зло-

чину, передбаченого ч. 2 ст. 364 

КК України) 

ціна автомобіля, відповідно до 

якої обласним управлінням 

Державного казначейства в За-

порізькій області були перера-

ховані кошти на розрахунковий 

рахунок товариства "Семен-

ковський і К", не є завищеною 

та відповідає цінам, які існува-

ли на день придбання авто-

мобіля з урахуванням його 

комплектації 

спростовний (вартість авто-

мобіля на момент перерахуван-

ня грошових коштів може бути 

визначена шляхом проведення 

автотоварознавчої експертизи) 

за (у випадку встановлення, що 

вартість автомобіля не була за-

вищеною, цей факт свідчитиме 

про відсутність у діях П. складу 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 

191 КК України) 

 

1.2.2. Аналіз нормативної основи справи 

Аналіз нормативної основи справи передбачає пошук норм, які регулюють спірні правовідно-

сини, а також тлумачення цих норм. 

Пошук норм являє собою процес, в основі якого лежать знання, отримані під час вивчення 

юридичних дисциплін у вищому навчальному закладі. Проте, навіть така, що ґрунтується на систе-

матизованих знаннях, діяльність потребує певного методичного підґрунтя, яке можуть дати правила 

роботи з нормативними актами. 

Основними правилами роботи з нормативними актами є наступні: 

1) необхідно відшукати всі нормативні акти, які врегульовують відповідні відносини; 

2) знайдені нормативні акти необхідно згрупувати за ієрархією; 

3) потрібно перевірити чинність нормативних актів і наявність до них змін та доповнень до 

них; 

4) необхідно узгодити часові межі дії нормативних актів з реальними обставинами справи. 

У процесі пошуку правових норм юрист повинен визначити всю їх систему за ієрархією від 

Конституції України до підзаконних нормативно-правових актів. Ні в якому разі не можна об-
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межуватися лише одним нормативним актом, навіть якщо на перший погляд здається, що він по-

вністю вичерпує предмет регулювання. 

Для прикладу в аналізованій цивільній справі правові відносини регулюють: 

1) норми Цивільного кодексу України, які визначають форму угоди купівлі-продажу, підстави 

її недотримання та правові наслідки правочину, укладеного під впливом обману, насильства та тяж-

ких обставин, а саме: 

– ст. 657, відповідно до якої "договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового 

комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій 

формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації"; 

– ст. 230, відповідно до якої, "якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в 

оману щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин визнається судом недійсним. Об-

ман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню пра-

вочину, або якщо вона замовчує їх існування. Сторона, яка застосувала обман, зобов’язана відшко-

дувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв’язку з вчи-

ненням цього правочину"; 

– ст. 231, яка передбачає, що "правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок 

застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, 

визнається судом недійсним. Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний 

тиск до другої сторони, зобов’язана відшкодувати їй збитки у подвійному розмірі та моральну шко-

ду, що завдані у зв’язку з вчиненням цього правочину"; 

– ст. 233, згідно з якою "правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обстави-

ни і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був 

ініціатором такого правочину. При визнанні такого правочину недійсним застосовуються наслідки, 

встановлені статтею 216 цього Кодексу. Сторона, яка скористалася тяжкою обставиною, зобов’язана 

відшкодувати другій стороні збитки і моральну шкоду, що завдані їй у зв’язку з вчиненням цього 

правочину"; 

– ч. 1 ст. 216, яка передбачає, що "недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім 

тих, що пов’язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана по-

вернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі немо-

жливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній 

роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на мо-

мент відшкодування"; 

2) норми Житлового кодексу УРСР 1983 року, які врегульовують порядок користування жи-

лими приміщеннями, а саме: 

– ст. 150, яка передбачає, що "громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину 

будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх 

сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд"; 

– інші норми, які закріплюють порядок користування жилими приміщеннями; 

Окрім нормативних положень варто також ознайомитися із судовою практикою у таких спра-

вах. Так, у п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28.04.1978 р. "Про судову 

практику в справах про визнання угод недійсними" зазначається: "при вирішенні позовів про 

визнання угоди недійсною суди повинні мати на увазі, що такі вимоги можуть бути задоволені при 

доведеності фактів обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з 

другою стороною або збігу тяжких для сторони обставин і наявності їх безпосереднього зв’язку з 

волевиявленням сторони укласти угоду на вкрай невигідних для неї умовах". 

В описаній кримінальній справі правові відносини регулюються: 

1) нормами Кримінального кодексу України, що закріплюють кримінальну відповідальність 

за вчиненні П. діяння, а саме: 

– ч. 2 ст. 191, відповідно до якої "привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном 

шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, – карається обмеженням 

волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обій-

мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років"; 

– ч. 2 ст. 364, згідно з якою "зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, 

з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання 

службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричи-
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нило тяжкі наслідки, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавлен-

ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років"; 

– п. 1 примітки до ст. 364, яка передбачає, що "службовими особами є особи, які постійно чи 

тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на 

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з вико-

нанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують 

такі обов’язки за спеціальним повноваженням"; 

– п. 4 примітки до ст. 364, відповідно до якої "тяжкими наслідками у статтях 364 – 367, якщо 

вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті п’ятдесят і більше 

разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян"; 

2) п. 2 Указу Президента України від 12.05.1996 р. № 333/96 "Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат", 

який передбачає, що "на період до погашення заборгованості із заробітної плати, грошового забезпе-

чення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат ввести особливий режим витрачання держав-

них фінансових ресурсів, передусім коштів відповідних бюджетів. З цією метою Кабінету Міністрів 

України, Уряду Автономної Республіки Крим, державним адміністраціям та органам місцевого са-

моврядування усіх рівнів, керівникам підприємств, установ та організацій державної форми влас-

ності запровадити мораторій на проведення видовищних заходів, що не пов’язані з державними свя-

тами, будівництво і капітальний ремонт адміністративних будинків та приміщень, спортивних і ви-

довищних споруд, придбання легкового автотранспорту, офісних меблів та обладнання для обслуго-

вування адміністративного апарату, а також на здійснення інших заходів, що не є невідкладними; 

обмежити закордонні відрядження". 

Важливо також узгодити часові межі дії нормативних актів з реальними обставинами справи, 

адже відомою є правова аксіома, що "закон не має зворотної сили". Іноді це має надзвичайно важли-

ве значення. Наприклад, особливості врегулювання правовідносин щодо придбання нерухомого 

майна за Цивільним кодексом УРСР 1963 року і Цивільним кодексом України 2003 року істотно не 

відрізняються, а тому у випадку виникнення спірних правовідносин щодо купівлі-продажу ¾ частки 

квартири до вступу в дію Цивільного кодексу України 2003 року та звернення О. і М. до суду до 

набуття останнім чинності реально зміниться лише нумерація цитованих сторонами під час обґрун-

тування своїх позицій статей, оскільки відповідні правовідносини не зазнали значних змін у регулю-

ванні. 

Проте, в іншому випадку неврахування часових меж дії нормативних актів може призвести до 

вироблення позиції, яка не базуватиметься на актах, які потрібно застосовувати. Наприклад, стосов-

но аналізованої кримінальної справи у випадку вчинення П. злочину на момент дії Кримінального 

кодексу УРСР 1960 року та його притягнення до кримінальної відповідальності до набуття чинності 

Кримінальним кодексом України 2001 року істотно вплине на врегулювання правовідносин в цілому 

та кваліфікацію злочину зокрема. Так, якщо за Кримінальним кодексом України 2001 року дії П. 

підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 191 і ч. 2 ст. 364, то за Кримінальним кодексом УРСР 1960 року їх 

необхідно було б кваліфікувати за ст. 86-1 і ч. 2 ст. 165. Відповідно, різними будуть й санкції цих 

статей (Кримінальний кодекс України 2001 року передбачає гуманізацію покарання за діяння, вчи-

нені П., у порівнянні з Кримінальним кодексом УРСР 1960 року), що передбачає можливість за-

стосування до П. більш м’якого покарання. 

Після пошуку правових норм надзвичайно важливого значення набуває їх правильне тлума-

чення, адже рідко яка норма існує в готовому вигляді та є достатньо чітко сформульованою. Так, у 

визначених нормах, які можуть бути застосованими у цивільній справі, важливо встановити значен-

ня таких термінів, як "визнання угоди недійсною", "обман", "насильство", "збіг тяжких обставин", 

"погроза" тощо. У нормах, що підлягають використанню в кримінальній справі, необхідно з’ясувати 

значення термінів: "привласнення", "розтрата", "зловживання владою або службовим становищем", 

"службова особа", "тяжкі наслідки" тощо. 

Загалом, тлумаченням правових норм – це не що інше, як з’ясування та роз’яснення їх змісту, 

для чого застосовують відповідні способи. До числа таких способів відносяться: 

1) граматичний аналіз – з’ясування змісту правової норми через її словесне формулювання на 

підставі лексичних, морфологічних, синтаксичних норм мовознавства; 

2) системний аналіз – з’ясування змісту правової норми залежно від місця, яке вона посідає у 

системі права, а також залежно від її зв’язків з іншими нормами інститутів і галузей права; 
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3) телеологічний аналіз – з’ясування сутності правової норми через визначення її мети; 

4) історичний аналіз – з’ясування сутності правової норми на основі дослідження процесу її 

прийняття за певних історичних умов; 

5) спеціально-юридичний аналіз – дослідження норми, яка містить юридичну термінологію, 

розуміння її конструкції з позиції юридичної науки, техніки і практики. 

Кримінальна справа, як правило, порушується за фактом вчинення злочину і незначною мірою за-

лежить від правових домагань самих учасників кримінально-правового конфлікту. Цивільна ж 

справа, навпаки, відсутня до моменту заявлення вимоги сторони, яка вважає, що її право поруше-

не. Факт правопорушення може мати місце, але цивільна справа не виникне без відповідного зве-

рнення особи за захистом прав та законних інтересів. І, навпаки, порушення може не бути, але 

сторона вважає, що її інтереси порушено, і звертається з вимогою їх захисту. Може бути й інша 

ситуація, коли з усіх фактичних обставин правопорушення і його наслідків уповноважений 

суб’єкт бажає вирішити тільки частину, а з приводу інших жодних претензій пред’являти не ба-

жає. 

Тому, аналізуючи факти в цивільній справі, юрист завжди обмежений тим результатом, якого 

прагне досягти його клієнт. На відміну від кримінальної справи, він не зобов’язаний всебічно і повно 

виявляти усі фактичні обставини взаємовідносин його клієнта з протилежною стороною в усьому їх 

фактичному різноманітті. Юрист може брати для аналізу тільки ті факти, що зв’язані з правовими 

вимогами клієнта. У цих межах він, так само як і в кримінальній справі, може зіштовхнутися з неза-

перечними "абсолютними" фактами чи мати справу із "сумнівними" фактами, коли потрібно їх спро-

стування чи інтерпретація. 

Зрештою, у цивільній справі, на відміну від кримінальної, можуть значно ширше використо-

вуватися та вимагати аналізу не тільки факти, але й думки, судження, оцінки і навіть припущення 

про можливий розвиток подій. Наприклад, при розгляді справи про визнання недійсним договору 

купівлі-продажу нерухомого майна юрист, який представляє інтереси Н., може прогнозувати 

вирішення питання про порядок визначення вартості проведеного Н. ремонту ¾ частки спірної квар-

тири та про порядок відшкодування їй цієї суми з боку О. і М. у випадку визнання судом договору 

купівлі-продажу ¾ частки квартири недійсним. 

У кримінальній справі аналіз нормативної основи може здійснюватися різними способами. 

При цьому можлива як первинна кваліфікація, за якої вперше дається правова оцінка фактичним об-

ставинам справи, так і аналіз уже наявної правової оцінки. Якщо юрист має справу з фактичною си-

туацією в кримінальній справі, то її правовий аналіз являє собою вирішення питання про 

кваліфікацію злочину. У такій ситуації юрист послідовно вирішує низку правових питань: 

1) чи є дане діяння злочином (тобто чи передбачено це діяння як злочин у Кримінальному ко-

дексі України та чи відповідає воно іншим загальним ознакам злочину, які закріплені у ст. 11 цього 

Кодексу); 

2) у якій статті Особливої частини Кримінального кодексу України описане діяння, що за 

своїми ознаками найбільш схоже на встановлене у даній справі; 

3) чи відрізняється воно, і чим саме, від подібних діянь, передбачених в інших статтях Кри-

мінального кодексу України. 

При здійсненні аналізу правової оцінки діяння юристу необхідно опиратися на вчення про 

склад злочину, у тому числі знати кожен елемент його складу, мати уявлення про те, як можуть ви-

являтися ознаки кожного з цих елементів у даному конкретному діянні. Точність кваліфікації зале-

жить від того, наскільки правильно знає і розуміє юрист норми статей Кримінального кодексу 

України. На цьому етапі юристу дуже небезпечно покладатися тільки на свою пам’ять, сподіваю-

чись, що текст статті запам’ятається досить точно. Необхідно ще раз звернутися до тексту 

відповідної норми Кримінального кодексу України, уточнити, чи є роз’яснення Пленуму Верховного 

Суду України з цього питання, ознайомитися з коментарями, а якщо потрібно, то залучити інші дже-

рела тлумачення кримінального закону, щоб усвідомити значення і зміст, вкладені в даний текст за-

конодавцем. Тільки уяснивши текст статті, можна приступати до зіставлення усіх елементів та ознак 

даного складу злочину з установленими фактичними обставинами справи. 

Така діяльність відрізняється від описання фабули справи. Так, у фабулі справи подаються 

різноманітні факти, з числа яких обираються лише ті, що мають юридичне значення. На етапі 

аналізу кваліфікації злочину необхідно порівняти описання фабули справи та описання, викладене в 

диспозиції відповідної статті Кримінального кодексу України, для чого застосовують вже інші кри-
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терії. Зокрема, критеріями кваліфікації злочину є встановлення того, чи збігаються: 

1) об’єкт даного складу злочину і ті суспільні відносини, на які посягало описане діяння; 

2) ознаки об’єктивної сторони складу злочину й описаного діяння, у чому саме полягає їх 

збіг; 

3) ознаки суб’єкта, названі у відповідній статті Кримінального кодексу України, та відповідні 

ознаки особи, що вчинила злочин; 

4) чи збігаються ознаки суб’єктивної сторони, форма і вид вини з описаними у фабулі справи 

обставинами. 

1.2.3. Аналіз доказів 

Доказування не припускає прийняття процесуальних рішень "на віру", без належного фак-

тичного та логічного обґрунтування. При цьому своєрідними аргументами в доказуванні, що харак-

теризують етап опосередкованого пізнання, виступають лише докази. Саме тому третій, завершаль-

ний етап аналізу справи – це робота з доказами. На даному етапі аналізу справи юрист повинен доб-

ре знати теорію процесуального права, поняття доказів, а також вимоги, які до них ставляться. 

Загалом під доказом як у цивільному, так і в кримінальному процесах розуміють будь-які 

фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або від-

сутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які ма-

ють значення для правильного вирішення справи. 

Хоча усі докази мають однакову юридичну силу для вирішення завдань доказування, вони 

різні за своїм походженням, структурою та функціями в ході доказування. У залежності від цих 

особливих рис у теорії доказів існує науково обґрунтована система класифікації доказів. Так, за дже-

релами докази поділяють на такі, що містяться в: поясненнях сторін і третіх осіб, показаннях учас-

ників процесу і свідків, документах, речових доказах, висновках експертів, протоколах слідчих дій 

та судового засідання тощо. Класифікація доказів за видами відбувається на підставі специфічних та 

найбільш суттєвих особливостей їх форми і змісту, що й визначає особливий процесуальний режим 

формування та використання доказів певного виду при здійсненні доказування. 

Крім цього, докази традиційно поділяють на прямі та непрямі (побічні); первинні та похідні; 

особисті і речові. 

Підставою для поділу доказів на прямі та непрямі (побічні) є характер їх відношення до об-

ставини, яка підлягає доказуванню. Прямим є доказ, який прямо та безпосередньо встановлює на-

явність чи відсутність обставини, що доказується. Непрямим (побічним) є доказ, який спочатку 

обґрунтовує наявність чи відсутність проміжного (доказового) факту, а через нього – наявність чи 

відсутність шуканої обставини предмета доказування. Використання непрямих (побічних) доказів 

вимагає від суб’єкта доказування достатньо високого рівня професійної підготовки. 

Підставою поділу доказів на первинні та похідні є наявність чи відсутність проміжних джерел 

фактичних даних (змісту доказу). Первинними у цьому відношенні будуть докази, отримані з пер-

шоджерела (наприклад, показання свідка-очевидця), а похідними – з другого чи наступного джерела 

(скажімо, показання свідка щодо фактів, які стали відомі йому зі слів іншої особи). 

Підставою поділу доказів на особисті та речові є різні види фактичних даних, механізму їх 

формування та використання. Особисті докази походять від людини (показання, різні документи, у 

тому числі процесуальні, висновок експерта). Речові докази – це предмети матеріального світу, 

фрагменти речової обстановки (підроблені документи, предмети зі слідами правопорушення тощо). 

Аналіз доказів починається зі встановлення їх переліку й оцінки їх допустимості. У випадку 

виявлення недопустимих доказів варто також скласти їх перелік і визначити підстави, за якими дані 

докази можуть бути оскаржені як недопустимі. 

Допустимість доказів означає, що обставини справи, які за законом повинні бути підтвер-

джені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись ніякими іншими засобами дока-

зування. Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 218 Цивільного кодексу України, "заперечення однією із 

сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмо-

вими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може ґрунтувати-

ся на свідченнях свідків." 

Наявні допустимі докази повинні бути проаналізовані з позицій належності, достовірності та 

достатності. 

Належність доказів полягає у тому, що суд повинен приймати до розгляду лише ті докази, які 

мають значення для справи. Це правило дає можливість суду уникати захаращення справи зайвими 
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доказами, не допускати зловживань з боку несумлінного позивача, відповідача, третьої особи своїм 

правом представляти докази з метою заплутати справу чи затягти процес. 

Питання щодо належності того чи іншого доказу вирішується в залежності від характеру 

справи. Скажімо, характеристика відповідача з місця роботи чи проживання має доказове значення в 

справі про позбавлення батьківських прав. Залучення ж такої характеристики до справи про поділ 

спадкового майна не буде відповідати вимогам належності доказів. 

Достовірність доказів є ознакою, що визначає правдивість фактичних даних, отриманих із 

відповідних засобів доказування. 

Достатність доказів означає, що їх сукупність виключає можливість зробити висновок, про-

тилежний тому, до якого прийшов суд. Існує правило, згідно з яким один непрямий (побічний) доказ 

не може бути покладений в обґрунтування процесуального рішення. Необхідно сформувати систему 

доказів, в якій би кожний доказ був ланкою нерозривного ланцюга. 

Якщо доказів досить, їх аналіз завершується визначенням тактики їх пред’явлення та до-

слідження. Докази обох сторін, як правило, відомі всім учасникам судового розгляду, але успіх кож-

ної сторони часто залежить від вміння вчасно і переконливо пред’явити такі докази у судовому 

засіданні. При цьому під час підготовки до участі в суді сторони мають обдумати низку питань так-

тичного характеру. Зокрема, тактика роботи з доказами передбачає вирішення наступних питань: 

1) якими доказами буде підтверджуватись та чи інша обставина у справі; 

2) у який момент і після яких доказів протилежної сторони доцільно подавати свої докази; 

3) якими процесуальними способами (шляхом постановки питань, заявленням клопотань, по-

данням документів тощо) може бути забезпечена інша інтерпретація доказів протилежною сторо-

ною. 

Якщо аналіз сукупності доказів призводить до висновку про їх недостатність, то варто 

вирішити питання, яким чином можуть бути використані наявні докази чи їх відсутність, які докази 

необхідно подати, а також те, де і в який спосіб вони можуть бути отримані. 

Уміння систематизувати докази, показати їх змістовий зв’язок і взаємодоповнюваність дозво-

ляє переконливо підтвердити проведений аналіз фактів і юридичної основи справи. Недостатнє ви-

користання чи неповне використання доказів робить голослівною і запропоновану версію фабули 

справи. Ніхто не повірить у викладення стороною обставин справи, як би емоційно і логічно вона не 

представляла свою версію у процесі, якщо така версія не підтверджується системою доказів. 

Частина 2. 

Вироблення позиції у справі 

2.1. Поняття позиції у справі 

Ефективне представництво інтересів клієнта вимагає детального вивчення обставин справи та 

вироблення такого способу її вирішення, який буде найбільш вигіднім і бажаним для нього. Більше 

того, юристу потрібно бути готовим до зміни плану дій чи до перегляду тактики у будь-який момент 

у процесі представництва інтересів клієнта. Іншими словами, юристу необхідно виробити позицію у 

справі. 

Позиція у справі – це складне, багатогранне поняття, яке не знайшло однозначного визначення. 

Під позицією у справі розуміють: 

1) результат, якого прагне досягти юрист, здійснюючи представництво інтересів клієнта; 

2) версію клієнта, розроблену (чи підтриману) юристом; 

3) зміст промови в судових дебатах; 

4) план захисту інтересів клієнта, складений юристом; 

5) здійснену юристом оцінку обставин справи; 

6) дії юриста, спрямовані на досягнення позитивного результату в інтересах клієнта. 

Найбільш поширеним є визначення позиції у справі, що розглядається у суді, як певної версії 

події, яку сторона обирає та відстоює у справі. Щодо вироблення способу вирішення конкретної си-

туації до судового розгляду позицію у справі можна визначити як модель поведінки, яку обирає та 

реалізує клієнт. 

Позиція у справі складається з двох аспектів: фактичного та правового. Фактичний аспект – 

це чітке і зрозуміле викладення події, що відбулася у минулому. У цивільній справі правовий аспект 

позиції стосується елементів, які необхідно доказати для того, щоб виграти справу. У кримінальній 

справі правовий аспект визначає ті елементи складу злочину, наявність яких потрібно спростувати 

для того, щоб клієнт був визнаний невинуватим. Єдина позиція необхідна для того, щоб помістити 
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фактичні обставини справи в контекст закону: пояснити, що сталося і, якщо можливо, то чому це 

сталося. 

Позицію у справі не можна зводити до виразів типу "відповідач не виконав умови договору і 

повинен відшкодувати збитки" або "підсудний невинуватий". Позиція має бути чітким поясненням 

того, чому відповідач не виконав умови договору або чому клієнт невинуватий, з обґрунтованим по-

силанням як на фактичні обставини справи, так і на закон, що врегульовує відповідні правовідноси-

ни. 

Необхідно відрізняти позицію у справі від фабули справи. Позиція, крім подій, що охоплю-

ються фабулою справи, включає в себе ще й ставлення до них того суб’єкта, який викладає свою 

версію події, яка відбулася. Ті самі фактичні обставини можуть бути по-різному представлені обви-

нувачем і захисником, позивачем і відповідачем. Принцип змагальності якраз і полягає в прагненні 

сторони надати своїй версії більшої переконливості при її відстоюванні перед судом. 

Без вироблення позиції у процесі представництва інтересів громадян не обійтись. При пра-

вильному виробленні позиції виявляються сильні та слабкі сторони як власного варіанту вирішення 

справи, так і версій опонентів. Вироблення позиції також допомагає побачити, яку саме інформацію 

необхідно зібрати і як найбільш ефективно використати правові норми. Це ніби орієнтаційна, ор-

ганізуюча точка для всього процесу підготовки у справі. У той же час, позиція кожної сторони не є 

сталою і може змінюватися залежно від зміни умов, що її визначали. 

На вибір позиції у справі впливають: 

- фактичні обставини справи; 

- наявні у справі докази; 

- мета, яку потрібно досягти (процесуальна функція). 

Факти та докази складають основу для розробки позиції й визначають її змістове наповнення. 

При виборі позиції юрист обмежений наявними фактами та доказами, а тому не може обрати довіль-

ну версію для досягнення мети. У той самий час мета визначає лише спрямування позиції у справі, 

але не може забезпечити її наповнення відповідним юридичним складом. 

Ефективна позиція у справі повинна: 

1) бути чіткою, простою та переконливою; 

2) не суперечити вимогам логіки, нормам закону, які врегульовують відповідні правовідноси-

ни, та наявним у справі доказам. 

Чіткість і простота необхідні тому, що зазвичай суд бере до уваги те пояснення події, яке є більш 

зрозумілим. Позиція є ефективною, якщо вона переконлива. Найкраще переконати за допомогою 

послідовного викладення фактів, які доступні для сприйняття та розуміння.  

При цьому слід мати на увазі, що в судовому доказуванні виділяють два шляхи пізнання: інфор-

маційний і логічний. Пізнання обставин справи може здійснюватися як шляхом отримання безпо-

середньої інформації про них (наприклад, показання свідків-очевидців певної події), так і шляхом 

логічної побудови висновків від відомих обставин до невідомих („від факту до факту”). 

Логічний шлях доказування звичайно включає велику кількість „підсистем” доказів, пов’язаних 

між собою і з доказуваною тезою різними логічними формами зв’язку. Це можуть бути елемента-

рні акти доказування у формі дедуктивного умовиводу, де як посилка виступають дані науки, те-

хніки, узагальнення соціального досвіду, очевидні і загальновідомі істини (судження „здорового 

глузду”). У таких умовиводах висновок будується від наявної підстави до логічного наслідку: 

„якщо..., то...” (наприклад, з факту виявлення відбитків пальців підозрюваного на склі слідує од-

нозначний висновок про те, що він доторкався до цього скла). 

Однак не кожний висновок з встановленого факту може в процесуальному доказуванні будувати-

ся за правилами традиційної, двозначної логіки, що оперує силогізмами. Це пояснюється тим, що 

немає таких універсальних посилок, що стосуються доказуваних обставин, які завжди призводили 

б до однозначного висновку з встановлених фактів. Так, виявлення викраденої речі у підозрюва-

ного не у всіх випадках може бути наслідком того, що він цю річ вкрав, оскільки він міг її знайти, 

купити, ця річ могла бути йому підкинута. 

Позиція у справі не повинна суперечити здоровому глузду, оскільки суддя швидше буде переко-

наний такими поясненнями, які є логічними і відповідають загальним уявленням людей про світ. 

Позиція, яка вимагає від суду нетрадиційного розуміння логічного розвитку події, не буде ефек-

тивною.  
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Фактичний аспект позиції у справі має відповідати правовому аспекту. Суд зобов’язаний дотри-

муватися закону, а тому позиції, які не відповідають нормам закону, приречені на невдачу. Пози-

ція також не може суперечити доказам, оскільки вони становлять основу аргументації клієнта. 

Найбільш ефективною є така позиція, яка максимально розвиває та звертає увагу на наявні вигідні 

для сторони докази і робить мінімальними невигідні. 

Вироблення та реалізація позиції у справі – процес творчий. Закон лише надає "основу", на якій 

має будуватись переконливе представництво в суді. 

2.2. Етапи вироблення позиції у справі 

Вироблення позиції у справі складається з таких етапів: 

1) встановлення правової проблеми та з’ясування цілей клієнта (сторони). Даний етап ре-

алізується під час опитування клієнта; 

2) аналіз справи. На цьому етапі необхідно дослідити і проаналізувати фактичні обставини 

справи, норму закону та наявні у справі докази; 

3) висунення версій, які можна реально обґрунтувати, виходячи з наявних доказів; 

4) вибір оптимальної версії та розробка тактичних заходів її обґрунтування. 

Робота над позицією триває до моменту останнього виступу юриста перед закінченням 

розгляду справи, коли компетентний орган приступає до постановлення рішення. Якщо це судова 

процедура, то робота над позицією в справі завершується безпосередньо перед виступом у судових 

дебатах і висловленням суду пропозиції щодо бачення стороною варіанту вирішення справи. Якщо 

це інша професійна діяльність юриста, то робота над позицією може бути завершена складанням 

необхідного юридичного документа (заяви, договору, заповіту тощо) чи проведенням переговорів і 

формулюванням та обґрунтуванням у них своїх пропозицій. Разом з тим, до консультування юрист 

розробляє варіанти проміжних позицій, які будуть опрацьовуватися далі у процесі роботи над спра-

вою. 

Найбільш тісно вироблення позиції в справі пов’язане з аналізом справи. Аналіз справи є тим 

базовим навиком, без якого неможливо виробити успішну й ефективну позицію у справі. 

Далі розглянемо особливості вироблення позиції у цивільних і кримінальних справах. 

2.3. Вироблення позиції у цивільній справі 

У цивільній справі беруть участь сторони з протилежними інтересами та цілями. Кожна сто-

рона прагне виграти процес і з цією метою намагається викласти суду свою версію події та подати 

докази на її підтвердження. Версія сторони про фактичні обставини справи та заявлена нею правова 

вимога, обґрунтована цією версією, складає позицію у цивільній справі. 

Вироблення позиції у цивільній справі здійснюється поетапно: від з’ясування цілей клієнта до 

формулювання остаточної вимоги. Загалом, така діяльність передбачає проходження п’яти етапів: 

1) уточнення проблеми та з’ясування цілей клієнта; 

2) аналіз наявних у справі доказів; 

3) пошук правових норм, які врегульовують дані правовідносини; 

4) формування доказової бази у справі; 

5) висунення версії, що позиційно інтерпретує факти, і формулювання правової вимоги. 

Успішне з’ясування цілей клієнта повною мірою буде залежати від вмілого застосування 

навичок опитування клієнта. Проте, іноді з’ясування цілей може бути перенесене і на подальші ета-

пи консультування. Даний етап завершується попереднім формулюванням вимоги та погодженням її 

з клієнтом. 

Аналіз наявних доказів, пошук відповідних правових норм і формування доказової бази у 

справі органічно входять до структури загального аналізу справи. Висунення ж версії та формулю-

вання конкретної правової вимоги є заключним етапом роботи над справою. 

Певна річ, позиції сторін у цивільній справі не є такими, що встановлюються одноразово і 

остаточно, вони можуть змінюватися залежно від зміни норм, доказів і фактів. Саме тому позивач 

вправі протягом усього часу розгляду справи по суті змінити підставу або предмет позову, збільши-

ти чи зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову, а відповідач – визнати позов по-

вністю чи частково. Таким чином, особливістю позиції у цивільній справі є її гнучкість та 

змінюваність залежно від об’єктивних та суб’єктивних чинників, чого не можна сказати про позицію 

у кримінальній справі. 

Серед різноманіття варіантів вирішення цивільних справ розглянемо особливості позицій, які 

можуть бути зайняті сторонами при необхідності судового вирішення спору. 
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Позивач Відповідач 

подання та підтримання позову визнання позову 

укладення мирової угоди укладення мирової угоди 

відмова від позову невизнання позову, подання зустрічного позову 

 

Проведемо аналіз вказаних позицій більш детально. 

1. Подання та підтримання позову позивачем, аналогічно як і визнання позову відповідачем, 

можливе за наявності наступних умов: 

а) між сторонами наявний спір про право; 

б) наявні норми права, які забезпечують вимоги позивача; 

в) наявні докази, які обґрунтовують такі вимоги. Позивачу така поза позиція дає змогу домог-

тися максимального задоволення порушених прав, а відповідачу – можливість уникнути зайвих су-

дових витрат. 

Визнання відповідачем позовних вимог можливе як повністю, так і частково. Часткове 

визнання відповідачем позову можливе у випадках, коли з матеріалів справи вбачається, що позивач 

може довести лише частину обставин справи. 

2. Варіантом успішного вирішення цивільної справи може бути мирова угода, яку можна 

укласти як без звернення до суду, так і під час судового провадження. Мирова угода, укладена без 

звернення до суду, називається позасудовою, та є правочином у цивільно-правовому значенні. Поза-

судова мирова угода (договір) у випадку ухилення однією зі сторін від її виконання процесуального 

значення не має. 

У разі порушення провадження у цивільній справі сторони можуть укласти судову мирову угоду, 

під якою варто розуміти угоду, укладену сторонами при розгляді справи і затверджену судом. У 

такій угоді позивач і відповідач шляхом взаємних уступок визначають свої права та обов’язки і 

припиняють спір, який виник між ними. Укладення мирової угоди позбавляє сторони можливості 

знову звертатися до суду за тими ж підставами та предметом. 

Укладення мирової угоди визначається можливістю сторін зробити взаємні уступки одна од-

ній. 

3. Відмова від позову позивачем застосовується тоді, коли:  

а) відсутні докази на обґрунтування власної позиції; 

б) вимога не підкріплюється правовими нормами; 

в) протилежна сторона має докази на обґрунтування іншої версії події. 

4. Невизнання позову відповідачем може мати місце, якщо у протилежної сторони відсутні 

докази на обґрунтування обраної позиції або така позиція не ґрунтується на нормах права. 

За наявності наведених вище умов, необхідних для подання та підтримання позову, 

відповідачем може бути заявлений зустрічний позов. 

У процесі підготовки до консультування юрист не може обмежитись однією позицією і лише 

її запропонувати клієнтові. Саме тому корисним є складання схем вірогідних варіантів вирішення 

справи з вказівкою про переваги та недоліки кожного з них. 

Проілюструємо це на прикладі підготовки юриста до представництва інтересів Н. у цивільній 

справі про визнання недійсним договору купівлі-продажу ¾ квартири, описаній в розділі, присвяче-

ному аналізу справи. 

Варіант позиції 1: повне визнання позову. 

Договір купівлі-продажу ¾ квартири було підписано О. і М. внаслідок обману з боку Н.: во-

ни, підписуючи договір, були впевнені, що продають ¼ частину квартири, а не ¾ частини, нотаріус 

не роз’яснила їм наслідків укладення договору купівлі-продажу, М. нічого не розумів, О. не читала 

договір, грошей за квартиру вони не отримали. Договір купівлі-продажу ¾ квартири О. і М. склали 

внаслідок застосуванням до них з боку Н. насильства, погроз про фізичну розправу, збігу тяжких об-

ставин. 

Варіант позиції 2: часткове визнання позову. 

О. і М. добровільно продали Н. ¾ частини квартири. При укладенні договору купівлі-продажу 

Н. не застосовувалися до О. і М. обман, шантаж і погрози вчинення насильства. Н. вважає договір 

правомірно укладеним, але не здійснила розрахунку з О. і М. за придбану частину квартири. Н. запе-
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речує проти визнання договору купівлі-продажу ¾ квартири недійсним і зобов’язується розрахува-

тися з О. і М. 

Варіант позиції 3: укладення мирової угоди. 

О. і М. добровільно продали Н. ¾ частини квартири. При укладенні договору купівлі-продажу 

Н. не застосовувалися до О. і М. обман, шантаж і погрози вчинення насильства. Н. вважає договір 

правомірно укладеним, але сторони вважають, що ¾ квартири було продано за заниженою ціною 

порівняно із тією, що існувала на день укладення договору. О. і М. зобов’язуються відмовитися від 

позову у випадку, якщо Н. виплатить їм певну суму грошей як компенсацію заниженої ціни. 

Варіант позиції 4: невизнання позову. 

О. і М. добровільно продали Н. ¾ частини квартири. При укладенні договору купівлі-продажу 

нею не застосовувалися до О. і М. обман, шантаж і погрози вчинення насильства. Після укладення 

договору купівлі-продажу О. і М. виписалися з квартири та звільнили Н. ¾ квартири, де вона зроби-

ла ремонт. Н. вважає договір укладеним правомірно. 

Варіант позиції 5: подання зустрічного позову про усунення перешкод у користуванні жилим 

приміщенням. 

О. і М. добровільно продали Н. ¾ частини квартири. При укладенні договору купівлі-продажу 

нею не застосовувалися до О. і М. обман, шантаж і погрози вчинення насильства. Після укладення 

договору купівлі-продажу О. і М. виписалися з квартири та звільнили Н. ¾ квартири, де вона зроби-

ла ремонт. Стосунки Н. з О. і М., які проживають в ¼ квартири, останнім часом погіршилися, вна-

слідок чого останні вчиняють їй перешкоди у користуванні ¾ частинами квартири. Н. вважає за 

необхідне подати зустрічний позов з вимогою зобов’язати М. і О. не вчиняти їй перешкод у користу-

ванні власністю та встановити конкретний порядок користування жилим приміщенням. 

Для того, щоб обрати однин із зазначених варіантів позиції у справі, юристу, який представ-

ляє інтереси Н., необхідно проаналізувати всі наявні докази у справі. Проведений представником Н. 

аналіз доказів свідчить, що О. і М. добровільно продали Н. ¾ частини квартири. Докази, які б 

підтверджували факт застосування Н. до О. і М. обману, шантажу та погроз вчинення насильства 

при укладенні договору купівлі-продажу, в справі відсутні. Це дозволило юристу обрати позицію, за 

якої Н. не визнаватиме позов О. і М. про визнання недійсним договору купівлі-продажу ¾ частин 

квартири та подасть зустрічний позов з вимогою зобов’язати М. і О. не вчиняти їй перешкод у кори-

стуванні власністю та встановити конкретний порядок користування жилим приміщенням. 

2.4. Вироблення позиції у кримінальній справі 

Позиція у кримінальній справі – це версія сторони про фактичні обставини справи, заявлена 

та доказувана з метою постановлення судом певного рішення. 

Основними принципами вироблення позиції у кримінальній справі є: 

1) недопустимість колізій правових позицій юриста та клієнта; 

2) необхідність відстоювання позиції протягом усього провадження справи; 

3) неможливість визнання вини невинуватої особи; 

4) максимальне використання примирних процедур між обвинуваченим і потерпілим, цивіль-

ним позивачем та відповідачем; 

5) додержання етичних норм. 

Позиція у кримінальній справі залежить не тільки від фабули справи, але ще й від процесу-

альної ролі сторони. Наприклад, обвинувач у суді може прагнути: довести вину підсудного; домог-

тися покарання підсудного; захистити потерпілого; домогтися повного відшкодування заподіяної 

шкоди; сумлінно виконати свої посадові обов’язки та продемонструвати свої здібності тощо. За-

хисник може переслідувати іншу мету: довести невинуватість підсудного; спростувати обвинува-

чення; обґрунтувати недоведеність обвинувачення; домогтися зміни кваліфікації; пом’якшити пока-

рання тощо. 

У кожної сторони може бути кілька цілей, які у різних справах можуть по-різному поєднува-

тися. При цьому незаперечним є одне – вони мають ключове значення для вибору відповідної пози-

ції. 

Загалом, у кримінальному процесі можливі наступні позиції: 

 

Сторона обвинувачення Сторона захисту 

підтримання обвинувачення заперечення обвинувачення 
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зміна обвинувачення часткове визнання вини 

відмова від обвинувачення повне визнання вини 

 

Розглянемо детальніше варіанти позиції сторони захисту. 

1. Заперечення обвинувачення полягає у повному відхиленні стороною захисту версії події, 

яку пропонує протилежна сторона. Вказана позиція, як правило, застосовується у випадках: 

– відсутності події злочину (п. 1 ст. 6 КПК України); 

– відсутності у діянні складу злочину (п. 2 ст. 6 КПК України);  

– недоведеності обвинувачення (п. 1 ст. 213 КПК України); 

– наявності обставин, які виключають кримінальну відповідальність (добровільної відмови 

від вчинення злочину, необхідної оборони, крайньої необхідності тощо). 

2. Часткове визнання вини означає, що підзахисний: 

– оспорює обсяг обвинувачення, але погоджується з кваліфікацією обвинувачення; 

– визнає окремі або всі факти пред’явленого обвинувачення, але не погоджується з їх юри-

дичною оцінкою; 

– не погоджується з викладенням фактів в обвинуваченні. 

Оспорювання обсягу обвинувачення зустрічається у багатоепізодних справах. Щодо оспо-

рювання юридичної оцінки, то в цих випадках оспорюється кваліфікація дій, відсутність умислу, 

змови, причинного зв’язку вчиненого з наслідками тощо. 

Якщо ж клієнт стверджує, що факти викладені неправильно, то він здебільшого має на увазі, 

що в обвинуваченні: 

– описані події або обставини, яких насправді не було; 

– не описані обставини, які були насправді (потерпіла у справі про зґвалтування сама запро-

понувала приїхати до неї додому й погрожувала, якщо обвинувачений не одружиться з нею, вона 

напише заяву в міліцію); 

– не точно описані події (наприклад, час, місце, склад учасників, розподіл їх ролей тощо). 

Кожна з позицій часткового визнання вини може існувати окремо, але вони можуть і 

поєднуватись усі разом. 

Залежно від позиції часткової винуватості юридична позиція полягає у виключенні з обви-

нувачення окремих епізодів; зменшенні розміру шкоди; перекваліфікації дій обвинуваченого на іншу 

частину відповідної статті Кримінального кодексу України або на іншу статтю; виключення окремих 

кваліфікуючих ознак злочину; визнання пом’якшуючих обставин тощо. 

3. Позиція повного визнання вини має місце тоді, коли підзахисний повністю визнає свою вину та 

не заперечує кваліфікацію його дій. Виграшем від такої позиції може бути пом’якшення покаран-

ня клієнта або призначення йому умовного покарання, можливість звільнення особи від відпові-

дальності чи покарання. Юридично така позиція полягає в оспорюванні обтяжуючих обставин і 

визнанні пом’якшуючих, оцінці відомостей про особу обвинуваченого, поведінку та особу потер-

пілого, доведенні наявності необхідних умов для звільнення особи від відповідальності чи пока-

рання тощо. 

Позиція повного визнання своєї винуватості може мати певні проблеми етичного характеру, 

на які повинен зважати юрист. Нерідко така позиція пов’язана з тим, що обвинувачений бажає ко-

гось вигородити, взявши вину на себе, або йому погрожували, чи є інші обставини, у зв’язку з якими 

підзахисний визнає свою вину. У таких випадках захисник, визначаючи позицію захисту, має бути 

особливо обережним. 

Захисник до певної міри є процесуально залежним від обвинуваченого. Його правова позиція 

у будь-якому разі не повинна зашкодити інтересам клієнта. Якщо обвинувачений не визнає себе ви-

нуватим у пред’явленому йому обвинуваченні, захисник не вправі стверджувати в суді про дове-

деність його винуватості. Разом із тим захисник повинен доводити невинуватість підсудного, якщо 

для цього є правові підстави, навіть тоді, коли той визнає себе винним у вчиненні злочину. 

У разі розходження правових позицій захисника і підсудного або позицій стосовно тактики 

чи засобів захисту підсудний може відмовитися від захисника. Захисник же з таких підстав від 

прийнятого на себе захисту відмовитися не вправі (див. ч. 6 ст. 48 КПК України). 

План побудови позиції у кримінальній справі передбачає: 

1) детальне вивчення захисником матеріалів справи; 
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2) проведення бесіди з підзахисним; 

3) вирішення питання про визнання вини; 

4) аналіз версії обвинувачення; 

5) висунення зустрічних версій захисту та аналіз усіх можливих версій; 

6) вибір однієї, найперспективнішої версії захисту; 

7) аналіз доказів "за" і "проти" версії захисту; 

8) остаточне погодження позиції щодо фактичних обставин справи та їх юридичного пояс-

нення (при умові запровадження змагально-дисперсивної моделі кримінального процесу адвокат у 

цьому випадку міг би скласти захисний висновок). 

Проілюструємо можливі варіанти позиції сторони захисту на прикладі кримінальної справи за 

обвинуваченням П. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального ко-

дексу України, описаній в розділі, присвяченому аналізу справи. 

Варіант позиції 1: повне визнання вини. 

28.06.2004 р. П. як посадова особа дав розпорядження працівникам бухгалтерії перерахувати 

62 тисячі гривень на розрахунковий рахунок товариства "Семенковський і К" за придбання авто-

мобіля ВАЗ-2109. П. повністю визнає свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 і ч. 2 

ст. 364 Кримінального кодексу України. Так, П. визнає, що цими діями він умисно, з корисливих 

спонукань, скориставшись своїми посадовими повноваженнями та діючи всупереч інтересам служ-

би, вилучив з бюджету 62 тисячі гривень для придбання автомобіля, чим порушив вимоги п. 2 Указу 

Президента України від 12.05.1996 р. № 333/96 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчас-

ної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" щодо заборони прид-

бання державними установами легкового автотранспорту, що, в свою чергу, призвело до заподіяння 

державі шкоди, яка в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Крім того, 

П., придбавши автомобіль за явно завищеною ціною, привласнив 15 тисяч гривень бюджетних 

коштів. 

Варіант позиції 2: часткове визнання вини. 

28.06.2004 р. П. як посадова особа дав розпорядження працівникам бухгалтерії перерахувати 

62 тисячі гривень на розрахунковий рахунок товариства "Семенковський і К" за придбання авто-

мобіля ВАЗ-2109. П. визнає свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінально-

го кодексу України. Зокрема, П. визнає, що цими діями він умисно, з корисливих спонукань, скори-

ставшись своїми посадовими повноваженнями та діючи всупереч інтересам служби, вилучив з бюд-

жету 62 тисячі гривень для придбання автомобіля, чим порушив вимоги п. 2 Указу Президента 

України від 12.05.1996 р. № 333/96 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" щодо заборони придбання держав-

ними установами легкового автотранспорту, що, в свою чергу, призвело до заподіяння державі шко-

ди, яка в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Разом з тим, П. запере-

чує обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України. 

Так, П. стверджує, що ціна автомобіля не була завищеною, а, відповідно, привласнення 15 тисяч 

гривень бюджетних коштів ним допущено не було. 

Варіант позиції 3: заперечення обвинувачення. 

28.06.2004 р. П. як посадова особа дав розпорядження працівникам бухгалтерії перерахувати 

62 тисячі гривень на розрахунковий рахунок товариства "Семенковський і К" за придбання авто-

мобіля ВАЗ-2109. П. вважає свої дії правомірними і свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 

2 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, не визнає. П. вважає, що вимога п. 2 Указу 

Президента України від 12.05.1996 р. № 333/96 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчас-

ної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" щодо заборони прид-

бання державними установами легкового автотранспорту стосується лише тих установ, які мали 

борги по заробітній платі перед своїм працівниками. Обласне управління Державного казначейства в 

Запорізькій області, керівником якого він був на момент купівлі автомобіля, такої заборгованості не 

мало, а кошти для придбання автомобіля були виділені в межах кошторису. Крім того, П. вважає, що 

ціна, за якої було придбано автомобіль, не є завищеною, а відповідає цінам, які існували на день 

придбання автомобіля. 

На підставі аналізу фактичної та нормативної основи справи й аналіз доказів юрист, який 

здійснює захист П., вирішив будувати захист шляхом заперечення обвинувачення. На необхідність 

обрання даної позиції вказувало наступне. По-перше, відсутність в обласного управління Державно-
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го казначейства в Запорізькій області заборгованості з виплати заробітної плати, грошового забезпе-

чення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат перед своїми працівниками, що не суперечить 

п. 2 Указу Президента України від 12.05.1996 р. № 333/96 "Про невідкладні заходи щодо забезпе-

чення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат". По-

друге, проведена у справі товарознавча експертиза, направлена на визначення ціни автомобіля, дала 

висновок про те, що вартість придбаного обласним управлінням Державного казначейства в За-

порізькій області за вказівкою П. автомобіля ВАЗ-2109 з урахуванням його комплектації складає 

близько 62 тисячі гривень. Зазначене вказувало, що у діях П. відсутні ознаки злочинів, передбачених 

ч. 2 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, і вимагало закриття щодо нього криміналь-

ної справи у зв’язку з відсутністю у діянні складу злочину (п. 2 ст. 6 Кримінально-процесуального 

кодексу України). 

 

 

2. РФ ДОКУМЕНТАЦІЯ З КРИМІНАЛЬНИХ І ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 
ПАМЯТКА ДЛЯ АДВОКАТА(РФ) 

1. Производство по уголовному делу должно содержать следующие материалы: 

а) копию обвинительного заключения или выписку из описательной и резолютивной части обвини-

тельного заключения с изложением обстоятельств дела, имеющих отношение к обвиняемому,. защи-

та которого поручена адвокату; 

б) выписку из постановления следователя о предъявлении обвинения (ст. 143-144 УПК) о вы-

полнении требований ст.201, 203 УПК, о назначении экспертизы (ст. 184—185 УПК), выписку из 

определения суда в распорядительном заседании (ст.230 УПК), если и в этих документах усмотрены 

существенные для защиты обстоятельства (например, изменение формулировки обвинения, измене-

ние квалификации, заявленные ходатайства и т.п.) 

в) выписки из материалов предварительного следствия (протоколы показаний обвиняемых, сви-

детелей, очных ставок, обысков и осмотров, акты ревизий, заключение экспертов и т.д.); 

г) перечень вопросов, которые адвокат имеет в виду задать подсудимым, свидетелям и экспер-

там в судебном заседании и полученные впоследствии ответы на них. 

При ознакомлении с делом записать, какие вопросы нужно выяснить при личной беседе, с под-

защитным, и затем отметить результаты беседы; 

д) копии письменных ходатайств, заявленных адвокатом при осуществлении защиты в след-

ствии и в суде; 

е) записи по ходу судебного заседания. Наиболее важные для защиты обстоятельства должны 

записываться по возможности подробно; 

ж) текст или тезисы защитной речи; 

з) выписки из протокола судебного заседания, в той мере, в какой они необходимы для составления 

жалобы, возражения на протест и для выступления в суде 2-й инстанции;  

и) копию замечаний па протокол судебного заседания, если они были принесены, с отметкой о 

результатах рассмотрения судом этих замечаний; 

 к) копию формулировки обвинений, если таковая представлялась суду в порядке ст. 298 УПК; 

л) выписки из заключений экспертов на суде и из документов, представленных в судебном за-

седании, если в них усмотрены существенные дела защиты обстоятельства;  

м) выписки из приговора и определения суда 2-й инстанции; 

н) копии принесенных адвокатом кассационных жалоб, а также возражений на протесте проку-

рора 

Если адвокатом принято поручение на ведение дела в суде 2-й инстанции, то перечисленные выше 

материалы должны найти отражение в производстве в той мере, в какой они необходимы для осу-

ществления защиты в суде 2-й инстанции.                       

       2. Производство по гражданскому делу должно содержать следующие материалы: 

а) копию искового заявления и возражений на него или выписку из этих документов; 

б) выписки из приобщенных к делу документов в той мере, в какой они необходимы для ведения де-

ла; 

в) копии ходатайств, представленных в суд в. письменном виде, записи по ходу судебного заседания; 

г) план или тезисы объяснений по делу с указанием законов, на которые адвокат ссылается в обос-

нование своей позиции по данному делу; 
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д) выписки из протокола судебного заседания я копии замечаний на протокол, если они были прине-

сены; 

с) выписку из решения суда; 

ж) копии принесенных адвокатом кассационных жалоб, возражений на кассационную жалобу и на 

протест прокурора; 

Все записи в производстве должны быть произведены с указанием томов и листов судебного 

дела. 

Производство адвоката как по уголовному, так и по, гражданскому делу должно храниться в юр. 

консультации в  течение 3-х лет. 
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ТЕМА 11 

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬ-

НИХ ДОКУМЕНТІВ 
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ПЛАН 

1. Юридична техніка детально 

2. Як готувати документи лікбез 

3. Складання проекту нормативно-правових актів 

 

1. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ДЕТАЛЬНО 
 

 „Юридична техніка” 

©Людмила Погинець (Гавура) для книги Юридична клінічна практика 

1. Юридична техніка: поняття, види, особливості 

1.1. Поняття  і значення юридичної техніки. 

1.2. Юридична техніка документального вираження змісту правового акту. 

2. Особливості юридичної мови. 

2.1. Основні  правила складання юридичного документа.  

2.2. Текст як елемент юридичного документа. 

2.3. Використання термінів. 

3. Юридична аргументація: поняття, прийоми. 

3.1. Використання логічних прийомів в процесі створення юридичних документів. 

3.2. Етика написання юридичних документів. 

4. Загальна характеристика окремих юридичних документів. 

4.1. Заява, скарга.  

4.2. Позовна заява. 

4.3.  Договір.        

                 Процеси документування є основною складовою частиною професійної діяльності юриста. 

Для того, щоб стати хорошим юристом  необхідно розуміти юридичну мову і правильно її викори-

стовувати в юридичних документах, тобто володіти юридичною технікою. Необхідно знати і вико-

ристовувати юридичну термінологію, вміти аналізувати будь-яку юридичну ситуацію, застосовуючи 

різні юридичні прийоми. Правильно і грамотно написані юридичні документи завжди відрізняються 

чіткістю і точністю, вони прості за формою та зрозумілі по суті, і не тільки юристам. Саме в підго-

товці правових документів передусім виявляється професіоналізм та компетентність юриста. В да-

ному розділі розкриваються особливості юридичної техніки, основні правила складання юридичних 

документів, визначаються логічні прийоми, що використовуються при створенні юридичних доку-

ментів та інше. Метою є підготовка студента (слухача) до самостійної роботи з документами, фор-

мування вмінь і навичок при складанні юридичних документів.  

1. Юридична техніка: поняття, види, особливості 

1.1 Поняття  і значення юридичної техніки. 

         „Не достатньо знати, необхідно також застосовувати”  

                                                                                             ( Франс А.)  

                                  Метою юридичної освіти є навчання студентів думати, говорити та юри-

дично правильно писати, адже «пишучи, ти вчишся писати, а говорячи – говорити». Недостатньо 

одного лише підходу до аналізу юридичної ситуації. Необхідно ще належним чином викласти ре-

зультати проведеного аналізу. Саме тому сучасна юридична практика акцентує увагу на письмовому 

викладі. Адже велика кількість часу практикуючого юриста проходить за складанням різноманітних 

юридичних документів: листів, запитів, договорів, заяв, скарг та інших документів. Кожен фахівець 

у галузі права повинен уміти кваліфіковано, з дотриманням юридичної термінології та мовної 

стилістики скласти процесуальний чи будь-який правовий документ. 

Для досягнення високої якості документів неабияке значення має юридична техніка, яка за-

безпечує максимально повну і точну відповідність форми нормативних актів їх змісту.  

Юридична техніка - це сукупність засобів і прийомів, що використовуються відповідно до 

прийнятих правил у виробленні та систематизації правових (нормативних) актів для забезпечення 

високого рівня їх досконалості [1; с. 42]. 

В даному розділі під юридичною технікою розуміється сукупність правил, засобів і 

прийомів оформлення і систематизації юридичних документів з метою досягнення їх ясності, зро-
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зумілості і ефективності [2; с. 25]. Таким чином, об’єктом юридичної техніки є текст юридичного 

документа, відносно якого застосовуються інтелектуальні зусилля юриста. Саме останній і використо-

вує різні правила і прийоми підготовки юридичних документів. 

Юридична техніка являє собою дії і прийоми, що склалися в результаті правотворчої діяль-

ності. Вони можуть бути закріплені в спеціальних нормативних актах, а також можуть діяти і на ос-

нові звичаїв, що склалися. Правила підготовки текстів юридичних документів досить різноманітні. 

Юридична техніка повинна відповідати наступним основним вимогам [2; с. 26]: 

• регулювання відповідної сфери відносин в достатньо повному об'ємі; 

• конкретність регулювання;  неприпустимість декларативності; 

• логічний виклад матеріалу, зв'язок нормативних приписів між собою; 

• правильне використовування юридичних конструкцій; 

• виправдане використовування тих або інших способів викладу елементів правових норм; 

• недоцільність повторення положень, викладених в нормативно-правових актах органів 

влади вищого рівня; 

• точність і визначеність вживаної юридичної форми: формулювань, виразів, окремих 

термінів; 

• ясність і доступність мови для адресата при викладі документів; 

• максимальна економічність, компактність формулювань; 

• системність побудови документів: цілісність, збалансованість, внутрішній зв'язок і 

взаємозалежність всіх частин, логічна послідовність викладу; 

• уніфікація, одноманітність форми і структури юридичного документа, способів викладу 

правових приписів. 

Таким чином, правильне використовування прийомів юридичної техніки засноване на єдності 

форми і змісту юридичного документа. 

Мова процесуального документа – це дзеркало професійного рівня правника. Для цього він 

має володіти словом, засвоїти мовну лексику, правопис, збагатити свій словниковий запас. Неабияке 

значення має вміння складати правові документи.  

1.2.Юридична техніка документального вираження змісту правового акту. 

Законотворчість - це особлива інтелектуальна діяльність людини, що вимагає особливих 

знань і вмінь, пов'язаних зі створенням, зміною чинних у державі правових норм.  

За результатами правотворчої роботи - якістю законів та інших нормативних актів - роблять 

висновок про державу в цілому, ступінь її демократичності, цивілізованості і культури. 

Постійним завданням законодавців і законотворців є підвищення досконалості правових 

рішень, саме з точки зору точності передачі думки правника та адекватності її сприйняття. Адже 

будь-яка неточність, навіть правописний огріх, призводить до численних матеріальних витрат, по-

рушення інтересів громадян. 

Завдяки мовленню думка законотворця викладається і передається, фактично ма-

теріалізується, стає можливою для користування. Досконале мовне втілення нормативного акта 

надає волі законодавця цілеспрямованості , забезпечує доступність, дохідливість та макси-

мальну зручність документа для користувачів. 

Законодавство - сукупність законів та інших правових актів держави, що засвідчують 

правове регулювання суспільних  відносин на її території. Ці акти залежно від своєї юридичної 

сили утворюють певну ієрархічну систему, яку об'єднує конституція держави. 

Крім конституції, до цієї системи входять закони, прийняті представницьким органом влади 

(парламентом), які регулюють найважливіші суспільні відносини та мають після конституції держа-

ви найвищу юридичну силу,  а також акти глави держави,  акти уряду, нормативні акти міністерств, 

нормативні акти органів місцевої влади тощо. 

Законодавчі акти поділяються на статті, підзаконні акти - на пункти. До статей законів, як 

правило, додаються заголовки, в яких визначається предмет правового регулювання (адміністра-

тивне, цивільне, земельне, кримінальне, процесуальне та ін.). Так як заголовок виконує роль 

офіційного резюме змісту всього документа або його частини. Тому необхідно звертати увагу на 

відповідність заголовка змісту акта. Великі за обсягом акти діляться на розділи, частини.  

Акт правотворчості охоплює два напрями: 

1. Діяльність компетентних органів держави щодо видання 

норм права; 
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2. Результат даної діяльності, виражений у формі юридичного документа, закону тощо. 

Юридичні нормативні акти – це рішення компетентних суб’єктів права, які встановлюють, 

змінюють чи скасовують юридичні норми в односторонньому вольовому порядку [3; с. 164]. Загаль-

ною особливістю всіх джерел, об’єднаних цим поняттям, є те, що акт видають відповідні органи 

держави, він має чітке формулювання, втілене в офіційний документ, певний порядок введення в 

дію, забезпечує недвозначне визначення юридичних норм. 

Вони складаються із законів чи статей, які мають свою нормативну побудову. 

Правила їх оформлення - це особливі норми, що передбачають наявність офіційних рек-

візитів і структурних частин цього документа: 

 дата і місце прийняття акта; 

 підписи посадових осіб; 

 заголовок (повний і скорочений); 

 вказівка на адресатів юридичного документа. 

Для нормативного документа характерною є єдність нумерації статей. Нумерація повинна 

бути стабільною; всі зміни і доповнення повинні супроводжуватися точним посиланням на нор-

мативний акт, на основі якого вони внесені. Причому доповнення новою статтею чинний зако-

нодавчий акт не передбачає перенумерацію всієї статі. Якщо виникає необхідність вставити 

статтю, то до її номера, що повторює номер попередньої статті, додається індекс. Наприклад: 

необхідно вставити статтю між статтями, які мають номери 115 і 116. Нова стаття буде мати 

номер 115¹. Якщо необхідно вставити декілька статей, то їх нумерація буде наступна:  115¹, 

115². Це ж правило розповсюджується і на випадки, якщо необхідно вставити главу (розділ) в  

уже чинний документ.   

Наявність індексу не означає применшення юридичної сили статті, така стаття є рівно-

правною з іншими. 

Для того щоб забезпечити чіткість, ясність, дохідливість, правильність і точність мовлення, 

потрібно перевірити: 

 чіткість викладу правових положень, наявність та відсутність як загальних, так і 

вкрай деталізованих прийомів опису; 

 відповідність викладу суті закону; 

 відсутність суперечностей у викладі; 

 стислість і зрозумілість викладу; 

 логічність, послідовність викладу; 

 точність та однозначність формулювань. 

Ці вимоги викликані потребою систематизації мови права, її кодифікації. Кодифікація - одна з 

форм систематизації законів та інших нормативних актів, що регулюють певну галузь суспільних відно-

син. 

Основними етапами кодифікаційної роботи є визначення обсягу законодавчого матеріалу, 

експертна оцінка його фахівцями права і мови, реалізація сучасних вимог, що ставляться до 

юридичних документів з точки зору їх мовностилістичного і правового характеру. 

Для повноти викладу змісту правових актів необхідні: 

1) конкретність і вичерпна повнота правового регулювання; 

2) логічність викладу тексту документа і зв'язок нормативних приписів між собою; 

3) відсутність суперечностей, прогалин, колізій як у нормативному акті, так і в усій системі 

законодавства; 

4) однозначність і вживання термінів, відомих широкому загалу користувачів мови; 

5) правильність побудови речень і ясність змісту норм права; 

6) дохідливість формулювань, викладених у законі, для їх повного розуміння; 

7) стабільність і доступність правових актів (максимальна простота і зрозумілість мови до-

кумента).  

   Мові закону властиві: 

 послідовність викладу; 

 формалізація, тобто використання певних слів у чіткій послідовності і за певним 

зразком для вираження конкретної думки. Для цього використовуються стандартні 
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мовні форми на зразок: на основі вищенаведеного, з огляду на, виходячи із 

наступного тощо; 

 значна кількість наказових форм дієслова, напр.: затвердіть, винесіть, оголосіть, 

вкажіть; 

Мовна структура законів значно відрізняється від інших ділових текстів своїм синтаксисом. 

Ускладнення синтаксичних конструкцій відокремленими членами речення, значною кількістю під-

рядних речень, поширення їх означеннями пояснюється потребою деталізувати виклад у цих текстів.  

Наприклад: 

Конституція України. 

Стаття 10. 

Державною мовою в Україні є українська мова. 

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах сус-

пільного життя на всій території України. 

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов націо-

нальних меншин України. 

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. 

Наведений зразок окремої статті Конституції держави має свою специфіку. Окрім суто 

офіційного тону з відтінком настанови, спостерігаємо певні особливості синтаксису. Це прості ре-

чення, двоскладні, односкладні безособові, поширені узгодженими та неузгодженими означеннями, 

обставинами, додатками. Порядок слів прямий. 

Лексика в основному нейтральна, однозначна, не викликає подвійних тлумачень. Відсутні 

слова з емоційно-експресивним забарвленням. 

Шляхи вирішення мовних проблем законодавства [1; с. 44]: 

 проводити кваліфіковану експертизу якості мови законів з обов'язковим рецен-

зуванням законів у спеціалізованих мовних закладах; 

 літературним редакторам (штатним) забезпечувати виконання вимог, що ставляться 

до документів, а особливо додержання достовірності викладу, його об'єктивності, 

адекватності сприйняття; 

 відповідальним працівникам, причетним до законотворення, сприяти повноті викладу 

тексту документа, його високій мовностилістичній культурі; 

 законотворцям досягати досконалості юридичного тексту, усі елементи якого по-

винні перебувати у взаємозв'язку і взаємозалежності; 

 правникам і філологам спільно дбати про те, щоб мовні форми вираження інтересів 

юридичних осіб відповідали нормам права. 

Ефективність цього процесу сприятиме результативності правоохоронної діяльності
 
 

Отже, ступінь досконалості закону залежить від його досконалого мовного викладу. Мова 

викладу закону є основним інструментом досягнення якості і результативності правових доку-

ментів. 

2. Особливості юридичної мови. 

2.1.Основні правила складання юридичного документа. 

У ст. 27 Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року [4] передбачено, що 

документ – це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і 

поширення інформації шляхом фіксації на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому 

носієві. 

Документ (від лат. dokumentum – повчальний приклад, взірець; свідчення, доказ) – 

матеріальна форма відображення, поширення, використання і зберігання інформації, яка надає їй 

юридичної сили [5; с. 13]. 

Документи мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та доведення певних 

фактів. Документ -  писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру [6; с. 23].  

Цікаво знати!  В перекладі з латинської мови “документ” – це доказ (інформаційний доказ), 

підтвердження якогось факту, що мав місце давніше чи має на даний час. Вперше в цьому значенні 

слово ”документ” використали Цезар та Ціцерон. Пізніше поняття, пов’язане з документом, набуло 

юридичного значення і стало означати “письмовий доказ”, “доказ взятий з книг”. У значенні пись-

мового свідоцтва слово “документ” вживалося від середньовіччя до XIX ст. [7; с.19]. 
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Найпоширенішим матеріалом для виготовлення документів у давнину була глина. В Старо-

давньому ж Єгипті інформацію записували на папірусі. Великої популярності і поширення набуває з 

часом і такий матеріал для виготовлення документів, як пергамент – за особливою технологією 

оброблена шкіра телят чи свиней, назва якого походить від міста Пергама (на півострові Мала Азія). 

Пергаментні листи для запису інформації вперше стали використовувати у II ст. до н.е. Це був доро-

гий матеріал: для виготовлення двох листів треба було зарізати теля чи свиню. 

На початку нашої ери в Китаї був винайдений папір, однак китайці дуже довго тримали тех-

нологію виготовлення цього матеріалу в суворому секреті. Найпоширенішим матеріалом для виго-

товлення документів на Сході (Індія, Китай, Японія) були тканини, зокрема шовк. Але зі збільшен-

ням виробництва паперу шовк витіснявся. Поступово і Європа в ранньому середньовіччі перейшла 

на папір як основний матеріал для виготовлення документів. 

Народи Півночі і Північного Сходу використовували для запису інформації специфічний ма-

теріал – кістку: моржову або оленячу. Давні народи деяких поселень Північної Африки використо-

вували слонову кістку або бамбукові дощечки чи пальмове листя. Народи Північної, Центральної та 

Південної Америки  фіксували інформацію на природних мінералах: кварці, агаті, обсидіані, на ме-

талевих пластинках (срібло, золото). 

В Стародавній Греції і Стародавньому Римі тривалий час успішно застосовували воскові таб-

лички, по яких писали стилосами, а пізніше – грифельні дошки. 

В східних та південних слов’ян найпопулярнішим матеріалом для писемності була береста 

(березова кора, просочена розчином, а потім висушена). 

Найпоширенішим  (практично у всіх народів світу) матеріалом для виготовлення документів 

був природний камінь: мармур, піщаник або вапняк. 

З удосконаленням виробництва і розповсюдженням по всьому світу паперу він став найго-

ловнішим матеріалом для виготовлення документів. 

Діяльність праводілової сфери будується на принципах роботи з документами. Передусім це 

закони, що являють собою нормативно-правові акти вищого органу законодавчої влади, тому їх 

норми є юридичною основою чинного законодавства. У своїй діяльності правники керуються не 

тільки документами вищого органу законодавчої влади, а й самі укладають різноманітні докумен-

ти. 

Юридичний документ – це матеріальний носій правової інформації. Дослідження текстів 

юридичних документів переконує у тому, що хоча вони і є вкрай точними та стислими, вони не 

завжди можуть бути легко і однозначно інтерпретовані. Складність синтаксичної будови служить не 

лише для однозначної інтерпретації, але у деяких випадках призводить до труднощів у розумінні. 

Ми часто забуваємо про те, що документ, в якому викладена інформація – це наше обличчя. 

Саме тому необхідно чітко дотримуватися вимог оформлення правового документа, аргументувати 

виклад змісту з посиланням на інші документи, ні в якому разі не виражаючи в категоричній формі 

претензій чи вимог. 

Вимоги до документа можна кваліфікувати за правовими, мовними, логічними та тех-

нічними ознаками. 

Правові вимоги до документа: 

 1. Документ видає повноважний орган або особа відповідно до її компетенції.  

 2. Документ не повинен суперечити чинному законодавству. 

 3. Документ має бути достовірним і відповідати завданням конкретного керівництва, тобто 

базуватися на фактах і містити конкретні та реальні пропозиції або вказівки.  

 4. Документ має бути складений за встановленою формою. 

 5. Документ має бути бездоганно відредагований та оформлений. У ньому недопустимі 

юридичні чи граматичні помилки. 

 6. У текстах ділових документів використовують тільки офіційно-діловий стиль, тексти 

якого вимагають документації тверджень, точності формулювань, не припускають двозначності 

тлумачення змісту [8; с. 40; 9; с. 14-15].  

Логічні вимоги: 

1. Використання засобів логічної оцінки матеріалу для зв’язності окремих частин, зазначення 

черговості здійснення (у першу чергу, одночасно, після тощо). 

2. Врахування таких елементів, як актуальність фактів та їх своєчасність. 

3. Послідовність викладення тексту та його частин. 
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Адже якщо текст позбавлений певної логічної послідовності, написаний незв'язними реченнями, 

то дуже важко зрозуміти його зміст. Не допускається лексична і змістовна абсурдність, перескакуван-

ня і розрив думок. 

Технічні вимоги: 

1. Для складання будь-якого документа існує відповідний формат паперу. Загальновизнаний 

формат А4, текст якого друкується через півтора міжрядкових інтервали, на бланках формату А5 – 

через один-півтора міжрядкового інтервалу. 

2. При оформленні документів на двох і більше сторінках, друга та подальші сторінки мають 

бути пронумеровані. Якщо текст документу займає не одну сторінку, то на наступну не можна пере-

носити лише підпис. На наступній сторінці повинно бути не менше двох рядків тексту.      

Небажано:  

 відривати один рядок тексту чи слово від попереднього абзацу.  

 переносити слово на межі сторінок, краще перенести це слово на наступну сторінку.  

 починати один рядок абзацу на сторінці, що закінчується, краще починати новий абзац 

з нової сторінки.  

3. Номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без 

слова «сторінка» та розділових знаків. 

4. Слід дотримуватися вимог реквізитів та їх використання.  

5. Не можна забувати про поля документа, які мають важливе значення при зшиванні доку-

мента у томи справи. 

Лінгвістичні вимоги. 

 Обов'язковим складником ділових паперів, де викладається зміст документа, є текст. Під 

час написання тексту укладач повинен дотримуватися таких вимог: 

 1. Документ має бути позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських 

рис. 

Текст документа повинен мати рівний і спокійний стиль, який не викликає додаткових асоціацій і 

зайвих емоцій і такий, що не відволікає від суті документа. Слід зазначити, що для деяких юридичних 

документів, таких, як позовні заяви, скарги і т.п., певний елемент емоційності необхідний. Проте в 

нормативно-правових актах, договорах і актах правозастосування це є недопустимим. Нейтральний 

виклад юридичних норм підвищує ефективність правового регулювання. 

2. Наявність усталених мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень доку-

ментів. Найхарактерніші прояви стандартизації такі: 

а) широке вживання готових словесних формул типу у зв’язку з, відповідно до, з метою, 

згідно з, що спрощує й полегшує процес укладання окремих видів документів; 

б) повторюваність тих самих слів, форм, зворотів, конструкций як результат досягнення од-

нотипності вираження думки; 

 3. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні.  

4. У текстах уживаються словосполучення з дієсловами у формі теперішнього часу. Напри-

клад: рішення надсилається, академія запрошує, управління проводить конкурс, міністерство по-

переджає. Вживаються звороти, такі як: вжити заходів, оголосити подяку, накласти дисциплінарне 

стягнення, брати участь, надати слово, з оригіналом згідно, складено й завірено (засвідчено) у двох 

примірниках, вжити заходів,  визнати за можливе, звернутися із заявою тощо. Текст документа по-

винен чітко і переконливо відбивати причину й мету написання, розкривати суть справи.  

 5. Найхарактерніші речення - прості поширені.  

6. Уживання фахових висловів: справу закрито, питання поставлене, обговорювати заходи 

тощо.   

В основному до юридичних документів ставляться наступні вимоги [10; с. 107-108]: 

чіткість, ясність, об’єктивність або достовірність, стислість, необхідний обсяг, оперативність ін-

формації, адресність, актуальність, переконливість. 

Чіткість викладу означає, що має бути прямий порядок слів у реченнях, відсутність у 

текстах несуттєвої інформації. Не варто перевантажувати документ другорядними деталями, дріб-

ницями, зайвими словесними прикрасами й надлишковими формами ввічливості, їх неодноразовим 

повторенням. 

Ясність передбачає позбавлення текстової частини документа непотрібних словесних за-

барвлень та плутаних смислових відтінків. Обов’язково має бути виділене головне, наведені кон-
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кретні аргументи, які бажано підтвердити лише найнеобхіднішими фактами і цифрами. Адже пе-

ренасичення великою кількістю даних стомлює читача і не справляє того ефекту, якого очікують 

від даного документа. 

Об’єктивність означає відсутність суб’єктивного підходу, позбавлення документа 

індивідуального трактування того чи іншого факту, ситуації чи проблеми. Достовірність інфор-

мації визначається ступенем відповідності її змісту об’єктивному стану речей.  

Стислість означає відсутність зайвих слів та смислових повторів, надмірно довгих мірку-

вань не по суті справи.  

Оперативність важлива практично для кожного документа, особливо для тих, в яких чітко 

вказані строки його виконання, інакше інформація в документі може застаріти і втратити своє зна-

чення. 

Адресність передбачає направлення документа або одержання його конкретною ор-

ганізацією чи особою. 

Поняття актуальності фактів – це ступінь їх важливості на даний момент, у даній ситу-

ації. 

Переконливість досягається композиційною стрункістю документа – вдалим розміщенням 

матеріалу, послідовністю викладу, характером і обсягом відомостей, включених до нього.  

Правник, котрий укладає документи, повинен добре володіти українською мовою, її зако-

нами й нормами, щоб кожного разу дібрати найдоцільніший і найбільш переконливий мовний 

засіб.  

Склавши текст документа, його треба правильно оформити, щоб він мав юридичну силу. По-

рядок оформлення службових документів визначено Національним стандартом України «Вимоги до 

оформлення документів» ДСТУ 4163-2003 [11].     

  Кожний юридичний документ складається з окремих елементів – реквізитів (реквізит у пе-

рекладі з латинської – елемент, складова частина).  Склад реквізитів залежить від змісту, призначення 

і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документи 

зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання [6; 26]. 

Під час оформлення документів необхідно дотримуватися правил їх складання, які 

передбачають правильне написання реквізитів, їх розміщення.  

Реквізити в документі розміщують з урахуванням послідовності операцій його підготовки, 

оформлення і виконання. Кожному реквізиту, який містить постійну інформацію, відводиться суворо 

обмежений обсяг аркуша. Реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5 - 3 міжрядковими 

інтервалами. 

В даний час не розроблені єдині вимоги до всіх типів юридичних документів, однак можна 

назвати наступні обов’язкові реквізити будь-якого юридичного документа: назва організації, органу 

або особи, що є автором документу, довідкові дані про організацію, особу,  назва виду докумен-

та, заголовок до тексту документа, дата документа, реєстраційний індекс документа, адресат, 

відмітка про наявність додатків, прізвище, посада особи, що підписує документ, підпис, відби-

ток печатки. 

Назва організації, органу або особи, що є автором документу, довідкові дані про ор-

ганізацію, особу 

Має велике значення, особливо якщо документ оформлений не на бланку. Назва організації – 

автора документа повинна відповідати назві, зазначеній  у його установчих документах. Скорочену 

назву організації зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в статуті (положенні про ор-

ганізацію). Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та інші відомості (номери теле-

фонів, факсів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо). Їх розміщують нижче назви ор-

ганізації або структурного підрозділу. Якщо автором документа є фізична особа, то зазначається 

прізвище, ім’я, по батькові, вулиця, номер будинку і квартири, населений пункт, район, область, по-

штовий індекс.  

Назва виду документа, заголовок до тексту документа 

Назву виду документа друкують великими літерами. Заголовок вказує на предмет регулю-

вання юридичного документа. З заголовка розпочинається знайомство з змістом документа. Заголо-

вок повинен бути максимально коротким і точним. Якщо в документі відображено декілька питань, 

то формулюється узагальнений заголовок. Однак не варто, щоб заголовок був довгий, оскільки це мо-
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же означати, що неправильно визначені межі предмету правового регулювання, що автор не знає 

змісту документа або не вміє виразити головну ідею документа. 

Не дозволяється у заголовку переносити слова. Якщо заголовок великий то його варто 

поділити на декілька рядків. З малої літери заголовок пишеться тоді, коли він розташований після 

назви виду документа, а з великої, якщо передує їй. Крапку в кінці заголовка не ставлять.  Заголовок 

розміщується посередині рядка або на початку рядка біля лівого поля. Не слід писати заголовок 

вкінці сторінки, якщо немає місця для тексту, краще перенести його на наступну 

сторінку.  Підзаголовки пишуть малими літерами без підкреслень. 

Дата документа 

Дата документа – це дата його підписання, затвердження, прийняття, за реєстрування, 

яку оформляють цифровим способом. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один ря-

док у послідовності: число, місяць, рік.  

Наприклад: 15.12. 2006  

Дату дозволено оформлювати у послідовності: рік, місяць, число.  

Наприклад: 2006.12.15 

У нормативно-правових актах і фінансових документах застосовують словесно-

цифровий спосіб оформлювання дати, наприклад: 20 грудня 2006 року.   

Реєстраційний індекс документа 

Реєстраційний індекс документа складають з його порядкового номера. Даний рек-

візит не завжди є обов’язковим. Однак актами, що мають номер, зручніше користуватися, їх 

легше відшукувати в офіційних виданнях і збірках законодавства. Це ж стосується і договорів та 

інших документів.  

Адресат 

Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та 

громадяни. У разі адресування документа організації або її структурному підрозділові без зазначен-

ня посадової особи їхні назви подають у називному відмінку. 

Наприклад: Верховний суд України, Міністерство внутрішніх справ. 

У разі адресування документа керівникові установи або його заступникові назва установи 

входить до складу назви посади адресата. 

Наприклад: Голові Вищого адміністративного суду  

                     Прізвище, ініціал (и) 

Якщо документ надсилають посадовій особі, назву установи зазначають у називному 

відмінку, а посаду і прізвище адресата – у давальному. 

Наприклад: Національний банк України  

                     Головному спеціалістові 

                     Прізвище, ініціал (и) 

Якщо документ адресують багатьом однорідним організаціям, адресата зазначають узагаль-

нено. 

Наприклад: 

Директорам центральних державних архівів України 

Документ не повинен містити більше чотирьох адресатів. Слово «копія» перед зазначенням 

адресата не ставлять. За наявності більшої кількості адресатів складають список для розсилання, а на 

кожному документі зазначають тільки одного адресата.  

Також необхідно зазначати поштову адресу установи. 

Якщо документ надсилають фізичній особі, то у називному відмінку зазначають прізвище, 

ім’я, по батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку і квартири, населений пункт, район, 

область, поштовий індекс.  

Відмітка про наявність додатків 

При складанні юридичного документа можуть застосовувати реквізит – відмітка про на-

явність додатків. Даний реквізит розміщують під текстом документа. Наявність додатків, повну 

назву яких наводять у тексті, фіксують за такою формою:  

Додаток: на 5 арк. у 2 прим. 

Якщо документ має додатки, повних назв яких немає у тексті, то ці назви треба подати після 

тексту, зазначивши кількість аркушів у кожному додатку та кількість їхніх примірників.  

Наприклад: Додатки: 1. Довідка про склад сім’ї від 20. 12. 2006 р. на 1 арк. в 1 прим. 
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                                      2. Довідка про доходи від 20. 12. 2006 р. на 1 арк. в 1 прим. 

Прізвище, посада особи, що підписує документ  

Юридичний документ може бути підписаний уповноваженою на те особою, що має 

необхідний статус або довіреність.   

Підпис 
Підпис є обов’язковим реквізитом будь-якого документа. Підпис складається з назви посади 

особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої – на до-

кументі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу (ів) і прізвища. Якщо фізична особа 

- особистий підпис, ініціал (и) і прізвище. 

Наприклад: 1. Голова Державного комітету                 

                     статистики України                                   Підпис           Ініціал (и), прізвище 

                     2. Голова                                                     Підпис           Ініціал (и), прізвище 

                     3.                                                                  Підпис           Ініціал (и), прізвище 

Реквізит розміщують під текстом документа або під відміткою про наявність додатків. 

Відбиток печатки 
Відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи. Відби-

ток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади, яка підписала доку-

мент. 

Отже,  правила лінгвістичної експертизи правничих документів [12; с. 106]: 

1. Прочитати увесь текст документа. Під час першого читання не варто щось виправляти. Ба-

жано всі суперечності позначати на полях олівцем, наприклад, інформація, якої не вистачає для 

повноти змісту, може бути зафіксована лише одним-двома словами. 

2. Перевірити наявність усіх реквізитів аналізованого документа. 

3. Перевірити дотримання орфографічних норм (правильність написання слів). 

4. Перевірити весь фактичний матеріал наскрізне: 

а) наявність й уніфікацію у написанні власних назв (прізвища, імена, по батькові 

тощо); 

б) часові межі описуваних фактів, хронологічну послідовність викладу, цифрові дані 

зі словесним записом; 

в) цитати, посилання на нормативні акти. 

5. Перевірити логічну послідовність у викладі фактичного матеріалу, інтерпретацію подій, 

явищ тощо, нумерацію усередині тексту, нумерацію сторінок. 

6. Перевірити композицію за правилами логіки: 

а) чи всі частини викладу співрозмірні (чи всі елементи тексту складаються в одне 

ціле, чи наявні зайві частини, які лише ускладнюють сприйняття змісту); 

б) чи немає дублювання змісту однієї частини іншою; чи наявні безпідставні повтори 

фактичних даних; 

в) чи деталізація опису фактів ведеться від загального до часткового, чи на перший 

план висунуто малозначимі факти й опущено важливі. 

2.2. Текст як елемент юридичного документа. 

Головним елементом юридичного документа є текст, який має чітко й переконливо відбивати 

причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи. 

Текст – це сукупність речень, об’єднаних у тематичну й структурну цілісність за правилами 

певної мовної системи. Текст є засобом висловлювання, пов’язаного однією темою, основною дум-

кою та структурою. При створенні тексту документу повинні виконуватися певні вимоги, найголов-

ніші з яких – достовірність та об’єктивність змісту, нейтральність тону, максимальна стислість і, 

водночас, повнота інформації.   

            Текст юридичного документу повинен бути точним, тобто він не повинен містити в собі 

подвійного значення слів та висловів. Точність вимагає співвідношення змісту висловлювання з ре-

альністю. Вона залежить від вміння висловлювати однозначно думки, вживаючи слова, словосполу-

чення, речення відповідно до норм літературної норми. 

            Текст складається з таких логічних елементів:  

 Вступ / зазначається підстава, що стала причиною написання документа, викладається 

історія питання та інші.  
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 Основна частина (доказ) / викладається суть питання: наводяться докази, пояснення, 

що супроводжуються цифровими розрахунками, посиланнями на законодавчі акти та інші матеріали.  

 Закінчення / формулюється мета, заради якої складено документ. Може бути пасивне 

або активне: активне закінчення точно визначає дію адресата, ціль пасивного – проінформувати про 

якийсь факт, обставину [13; с. 339]. 

Текст, що складається з самого закінчення, називається простим, а той, що містить інші 

логічні елементи, - складним. Залежно від змісту юридичних документів застосовується прямий 

(вступ, доказ та закінчення) чи зворотній (спочатку викладається закінчення, потім доказ, вступ від-

сутній) порядок розташування логічних елементів. 

Під час складання текстів юридичних документів необхідно дотримуватися наступних 

правил: 

 Використовувати мовні засоби, які були б зрозумілими широкому загалу; 

 Від першої особи пишуться: 

- заяви (Прошу розглянути …, працюю на посаді …); 

-  автобіографії (Я, ... народилася, …працюю …,); 

-  накази (Наказую …); 

-  скарги (Звертаюся до …, я повідомляв …); 

-  службові записки( Доводжу до …, Вважаю, що …);   

 Від 3-ї особи викладати текст у таких документах, як: 

- акт (Комісія ухвалила …; дійшла висновку …); 

- трудова угода, контракт, договір ( ЗАМОВНИК отримує …, а ВИКОНАВЕЦЬ зобовязується 

…); 

- інструкція (кожен акціонер стає …); 

 Не вживати образних виразів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних кон-

струкцій; 

 Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв’язку з, 

згідно з, з метою, необхідний для, в порядку; 

 Використовувати синтаксичні конструкції типу: Доводимо до Вашого відома, що 

…; Нагадуємо Вам, що …; Підтверджуємо з вдячністю …; У порядку надання матеріальної допомо-

ги …; У зв’язку з вказівкою …; Відповідно до попередньої домовленості …; Відповідно до Вашого 

прохання …; 

 Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи …; Беручи до 

уваги …; Розглянувши …; Вважаючи …; 

 Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові, означення 

стоїть перед означуваними словами, додатки – після опорного слова, вставні слова – на початку ре-

чення); 

 Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, активну форму дієслів варто 

заміняти на пасивну. Наприклад: Ви не висловили свої пропозиції – Вами ще не висловлені пропо-

зиції …; 

 Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді необхідно вживати ак-

тивну форму: Університет не гарантує …; 

 Уникати вживання багатозначних слів, а наявні пояснювати в певному контексті. 

 Не переобтяжувати текст іншомовними словами, якщо є їхні українські відповідни-

ки. 

 Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пи-

шуться за загальними правилами: р-н, обл., км, напр.; 

 Слідкувати за дотриманням логічної послідовності викладу матеріалу, фактів. Під-

креслюючи наступність визначення причинно-наслідкових зв’язків між фактами, подіями чи явища-

ми, треба викладати їх  у зв’язній черговості здійснення: у першу чергу, насамперед, спочатку; одно-

часно, водночас; потім, після, далі, у підсумку, завершуючи, насамкінець та ін. 

 Віддати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допо-

могою слів: шановний, високошановний, вельмишановний, високоповажний …  

 Пам’ятати, що лише своєчасність і актуальність інформації, викладу факту чи опе-

ративного реагування  робить документ дієвим, доцільним і потрібним [14; с. 12-13]. 

Існує кілька способів записів для виділення окремих частин тексту [6; с. 39]: 
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 Великі літери вживаються для виділення окремих слів. 

 Підкреслення – найзручніший спосіб виділення окремих слів і фраз. Розділовий знак, що 

стоїть після слова, не підкреслюють. Ціле речення підкреслюється суцільною рискою, починаючи 

від першої букви і закінчуючи останньою буквою речення. 

 Курсивом виділяються слова, речення, частини тексту.   

Нижче подаються деякі рекомендації, які доцільно використовувати при складанні юридичних 

документів з метою їх ясності та зрозумілості. Дані рекомендації можна використовувати при складанні 

більшості юридичних документів. 

Короткі речення. Часто трапляється бачити речення, що складається з двох-трьох навіть не де-

сятків, а сотень слів. Психологи-лінгвісти довели, що середній читач може тримати в період коротко-

строкової пам'яті тільки декілька думок. Засвоївши дві або три думки, він потребує перерви, щоб скла-

сти докупи те, що вже прочитав. Крапка в кінці речення - це сигнал для такої перерви [2; с. 51]. 

Однак не варто перевантажувати текст також простими реченнями, оскільки це також впливає на 

зменшення сприймання матеріалу. Тому в останньому випадку доцільно застосовувати нумерацію.    

Нумерація тексту існує для чіткого зазначення і вказування на взаємозалежність певних розділів, ча-

стин, пунктів та їх підпорядкування, а також підкреслює необхідність самостійного розгляду кожного з ну-

мерованих елементів. Розрізняють комбіновану (традиційну) й нову системи нумерації . 

Комбінована (традиційна) базується на використанні символів, слів, літер, арабських та римських 

цифр і доповнює  абзацне членування тексту (нумерування пунктів, правил, тез), яке залежить від змісту, об-

сягу й форми документа. Ця система використання різних позначень повинна бути послідовною, логічною і 

будуватися за ознакою зростання.                                                                   

Нова система базується на використанні лише арабських цифр, розміщених у певній послідовності.  

Комбінована (традиційна) Нова 

А. Б. В. Г. Д. …                    Розділ І 

І. ІІ. ІІІ. IV. V.  …                 Частина 1 

1. 2. 3. 4. 5. …                       Частина 2 

1); 2); 3); 4); 5); …                пункт 1 

а); б); в); г); д); …                § 1 

                                                § 2 

                                                 пункт 2 

                                                Частина 3 

                                                Розділ ІІ 

                                                 і т. д. 

1 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.1.1. 

1.2.1.2. 

1.2.2 

1.3 

2 

і т. д. 

Внутрішня логіка речень. Перше речення в документі повинне містити інформацію, яка забезпечить 

розуміння змісту наступного тексту. Будь-яке речення, що знаходиться всередині документа, повинно бути 

взаємопов’язане з інформацією попереднього речення або параграфа. Якщо документ адресований конкрет-

ному читачу, то речення повинні бути пов’язані з діями саме цього читача.   

Нав’язливі вислови – це додавання, виключення частини побічного матеріалу, що руйнують 

логічний потік речення і роблять його складним для розуміння читача. 

Юридичні штампи і кліше. В юридичній мові є стійкі вислови і вирази, які необхідно викори-

стовувати лише при необхідності, виходячи зі змісту юридичного документа.  

У юридичних документах можна зустріти вживання мовних штампів, що зазнають суржико-

вого викривлення під впливом російської мови. 

Наприклад. 

Норма Порушення норми 

брати (взяти) участь 

укладати (підписати) договір  

порядок денний 

давати згоду, схвалювати, підтримувати, по-

годжуватися 

я вважаю, на мою думку 

завдяки підтримці 

витяг із протоколу 

чинне законодавство 

обіймати посаду 

приймати участь 

заключати договір 

повістка денна 

давати добро 

 

я рахую 

дякуючи підтримці 

виписка із протоколу 

діюче законодавство 

займати посаду 
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це не становить великих труднощів 

це не є виняток 

гарантувати безпеку 

розглядалися такі питання 

уживати (вживати) заходів підбивати підсум-

ки 

це не складає великих труднощів 

це не є виключення 

забезпечувати безпеку 

розглядалися слідуючі питання 

приймати міри 

підводити підсумки 

Канцеляризми - це слова і вирази, взяті з мови протокольних звітів, офіційного листування, 

характерні для ділової мови, тобто для мови законів, указів, наказів, ділового листування.  

У нашій мові збереглися специфічні слова, закам'янілі формулювання мови старої канце-

лярії, наприклад: вищеназвані, нижчепідписані, призначити па посаду, беручи до уваги, доводити 

до відома тощо. Такі вислови в офіційних документах, у текстах наукового стилю не можна вва-

жати мовним недоліком. Немає потреби виправляти текст на зразок: заслухавши та обгово-

ривши... увільнити від обов'язків... чи: за значні досягнення нагородити... 

По-канцелярськи звучать і так звані розщеплені присудки, коли замість одного дієслова ви-

користовують дієслово та іменник, що без потреби розширює текст, надає висловлюванню казенно-

го звучання: зробити ремонт (замість відремонтувати), піддати критиці (замість критикувати). 

Нанизування іменників на -ння в одному реченні також не сприяє досконалості: Питання 

виховання було винесено на наступне засідання.  

Віддієслівні іменники на -ння варто заміняти: 

1) дієприслівниковими зворотами: 

При читанні цього  проекту                           Читаючи цей проект,  

я зауважив...                                                   я зауважив …  

Шляхом зменшення витрат                            Зменшивши витрати,  

ми зможемо здешевити...                                ми зможемо здешевити... 

2) неозначеними формами дієслова: 

Для з’ясування обставин …                       Щоб з’ясувати обставини …  

Для удосконалення способів …                  Щоб удосконалити способи … 

Речення на зразок: Голова поставив на обмірковування зібрання питання про утворен-

ня комісії постачання мало би звучати так: Голова просив збори обміркувати пропозиції і створи-

ти комісію з питань постачання. 

Близьким до названих видів мовних штампів є плеоназм. Плеоназм (від грец. - 

надмірність, перебільшення) - вираз, у якому є близькозначні, хоч різні за звучанням слова. Цей 

засіб називають ще багатослів'ям. Наприклад: у березні місяці; моя автобіографія; моя 

власна думка. У всіх цих висловах одне слово є зайвим, бо повторює значення попереднього чи 

наступного. 

Різновидом плеоназму є тавтологія (від грец. - те саме + слово) - повторення певної думки 

дуже близькими за звучанням, словами. У художніх творах тавтологія використовується з певною 

стилістичною метою - для увиразнення тексту, підсилення емоційності, затримання уваги на ска-

заному [15; с. 143]: Вже тепер мені життя не миле: чи в темниці, чи на вільній волі (Леся 

Українка). А ти осталася одна, одна-однісінька надворі (Т. Шевченко). 

Але у звичайному мовленні тавтологія псує мову, заважає розуміти текст, знебарвлює його: 

Рух широко поширився. Дієслово «поширився» не потребує уточнення «широко», яке у смисло-

вому плані не збагачує думки, а тільки повторює її. 

Кліше - мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та 

звичність звучання. Наприклад: організована злочинність, встановити контроль, слідством вста-

новлено, згідно з наказом, відповідно до наказу, прошу надати відпустку, у зв’язку з тощо.  

Умовні речення - це твердження, які встановлюють відносини «якщо - то» між окремими 

частинами інформації. Умовності або їх комплекс можуть не містити слова «якщо».  

Наприклад. Розглянемо два тексти. Перший: Коли обидві сторони - резиденти однієї держави, не 

виникає розбіжностей з питань громадянства. 

Другий, виправлений: Якщо обидві сторони - резиденти однієї держави, то не виникає розбіжно-

стей з питань громадянства.  

Необхідно відмітити, що чим більше у реченні умов (або правил) і чим більше комбінацій, тим 

важче зрозуміти такий текст.   
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Правильне використання розділових знаків. Від того, яке місце займає кома в реченні, може 

залежати життя людини. Наприклад, всім відомий вислів «Стратити не можна помилувати». Від пра-

вильності розділових знаків залежить побудова та вираження інформації в документі.                                                                                                                                                                                                               

Позитивний виклад матеріалу. Психологи відзначають, що людина краще сприймає  пози-

тивні твердження, ніж негативні.  

           Наприклад. Порівняємо два речення Перше: Позивач стверджує, що він не міг вимагати спра-

ведливої оплати не раніше, ніж після завершення проекту. 

Друге: Позивач стверджує, що міг вимагати справедливої оплати тільки після завершення про-

екту. Крім того, виникає небезпека використання подвійного негативу Наприклад, вислів «людина не 

нещаслива» може зовсім не означати, що людина щаслива. 

Двозначності – поняття, що мають двояке значення, - можуть виражатися як окремими слова-

ми, так і реченнями. Двозначність на рівні слів часто використовується юридичною мовою, коли де-

яким загальновживаним словам надається спеціальне (юридичне) значення. Іноді одні й ті ж слова 

можуть мати різне значення в різних контекстах.  

Двозначність в реченнях може виникнути, якщо застосовується неправильний порядок слів або 

невдало вказано, до чого відноситься речення (або окреме слово). Аналогічна ситуація може виник-

нути при використанні займенників, оскільки не завжди зрозуміло, до якого іменника вони відносять-

ся. 

Графічні скорочення – це економне позначення слів у документах. Особливість їх полягає в 

тому, що вимовляються вони в усному мовленні повністю і скорочуються лише на письмі. При вжи-

ванні в писемній мові слова скорочуються на приголосну, після якої ставиться крапка: кв. (квартира), 

гр. (громадянин), див. (дивись), обл. (область), с. (село), стор. (сторінка), укр. (український) тощо. 

Абревіатура - скорочене складне слово (іменник), утворене з початкових звуків, початкових 

літер чи початкових частин слів, на основі яких твориться скорочення. 

Наприклад: МВС, ЧАЕС, СБУ, КРУ, вуз,  завуч, Мін'юст, Інтерпол, Донбас, Мінфін, юрфак, 

опергрупа, райвідділ тощо. 

Використовуючи абревіатури і графічні скорочення в документах, слід дотримуватись та-

ких вимог [16; с. 142]: 

 1. Скорочування повинно бути зрозумілим і легко розгортатися в повну назву. Бажано викори-

стовувати стандартні скорочення. 

 2. Скорочення не повинно збігатися за формою зі словом чи скороченням, уже наявним у мові. 

Наприклад: ОРД (оперативно-розшукова діяльність); ОРД (організаційно-розпорядчі документи); р. 

(рік), р. (річка); с. (сторінка), с. (село). 

Саме для того щоб уникнути такого збігу, існують дві різні абревіатури: с. (село), але 

сторінка — стор. ( бо ст. — стаття). 

 3. Скорочене слово чи словосполучення має зберігати однакову форму в одному тексті. 

Наприклад, скорочуючи слово  „товариш” один раз формою т., другий - тов., ви порушите 

однотипність і однозначність документа. 

 4. У документах не слід захоплюватись великою кількістю скорочень, бо це знижує 

офіційність тексту. 

Отже, скорочення виправдані, оскільки вони зменшують час на складання тексту, заощад-

жують місце на папері і витрати на виготовлення документів.  

Лексика. Слід пам'ятати, що існує велика кількість документів, які призначені не для юристів, а 

для людей, які можуть не зрозуміти юридичну термінологію і лексику. Труднощі можуть викликати 

слова і вирази, які хоча і є загальновживаними, але мають специфічне значення в юридичній 

термінології. Питання лексики і юридичної термінології є достатньо складним і вимагає окремого 

розгляду. 

Отже, сучасний діловий документ вимагає від юриста знання і дотримання усіх вимог щодо 

його складання. Але в процесі роботи дуже часто трапляються помилки. 

У юридичних документах трапляються такі типові помилки [17; с. 93]: 

1. У змісті. Тема розкрита неповно; про щось сказано недостатньо; у тексті щось зайве; пере-

кручені факти чи події; не проведена основна думка; матеріал не зовсім відповідає певній думці; нема 

послідовності у викладі думки; 

2.  Мовленнєві помилки (лексичні, фразеологічні, стилістичні). 
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Слово, вжите в іншому значенні (відкривати обличчя, рот – відчиняти вікна, магазин, двері); 

ужите зайве слово; невиправдані повторення слова чи однакових за структурою речень; неправильно 

поєднуються слова за змістом; ужито мовні засоби, що не відповідають стилю і задуму висловлювання, 

описуваному часу; суржики, русизми, неправильно вжиті фразеологізми. 

Фразеологізми –  великий зміст у короткому вислові – стійкі мовні вислови. Наприклад: наки-

вати п’ятами (утекти), тримати язика за зубами (мовчати), комар носа не підточить (дуже ретельно, 

акуратно щось зробити) та інш. 

Наприклад: Необхідно підготувати документи, щоб і комар носа не підточив.  

Півмісяця знадобилося йому, аби зрозуміти, що закон писаний для всіх. 

На той момент один із нападників уже накивав п’ятами.  

В українській мові існує також чимало фразеологізмів із правничої сфери: 

За праве діло стій сміло. Не страшний суддя, а страшна стаття. Не шукай в інших правди, якщо 

у тебе її немає. Суд правду знайде та ін. 

Використовують правники вислови і з інших мов: 

Російські: Не спіши карати – спіши милувати. Закон не паркан, через нього не перелізеш;  

французькі: Мудрий суддя судити не квапиться;  латинські: Замовчуючи ганебні вчинки, загострюєш 

провину. Знищувати закони – позбавляти себе першої допомоги;  німецькі: Закон – прехитра сіль, 

сплести то треба вміть: мале попадається, велике проривається;  єврейські: Кайдани залишаються кай-

данами, навіть якщо вони позолочені; скандинавські: Закон без кари – дзвін без язика;  китайські: За-

кон не дивиться на поклон. 

У правничій сфері вживаються і так звані крилаті вислови – висловлювання видатних людей: 

учених, письменників, громадських діячів на теми права. Наприклад: Несправедливий закон не ство-

рює права (Ціцерон). Найбільше заохочення злочину – беззаконність (Ціцерон). Своєю силою закони 

зобов’язані правам. (Гельвецій). 

Найпоширенішим типом порушення фразеологічної точності є: 

а) дослівний переклад іншомовних висловів, які в українській мові мають свої відповідники. 

Особливо поширені калька з російської мови на зразок: 

зійти з розуму (сойти с ума) – замість збожеволіти; у будь-який час (в любое время) – замість 

коли завгодно; вбити собі в голову (вбить себе в голову) – замість узяти собі до голови; приймати 

міри (принимать меры) – замість ужити заходів; 

б) незнання точного значення фразеологізму, сфери вживання: Це була лебедина пісня злочин-

ної групи. У цьому реченні використано емоційно забарвлений вислів у емоційно нейтральному кон-

тексті. Або: Маючи на меті переплюнути всіх, він вляпався в авантюру. У наведеному контексті 

розмовні фразеологічні одиниці перенесені в офіційно-ділове мовлення; 

в) спотворення складу фразеологічної одиниці через підміну слів: це зовсім друга справа (тре-

ба – це інша справа), приймати участь (треба – брати участь), здійснити злочин (треба – скоїти 

злочин).  

3. Граматичні помилки (морфологічні, синтаксичні). Неправильно утворені слова; слово, 

вжите в іншій формі; неправильно побудоване речення. 

 4. Пунктуаційні помилки. Неправильно розставлені розділові знаки.  

Чимало помилок у ділових документах трапляється у вживанні давального відмінка іменників, 

які мають паралельні закінчення (-у, -ові, -ю, -еві). 

Наприклад: ректору (-ові), секретарю (-еві), начальнику (-ові), лікарю (-еві). У діловому 

мовленні прийнято вживати коротку форму із закінченням -у. 

Отже, юридичні документи вимагають точності передачі інформації.  

 

 

2.3. Використання термінів. 

Норми – це історично сформовані і суспільно усвідомлені стандарти, які усталені на основі 

літературної традиції [18; с. 411]. Норми, які регламентують точність, чистоту мовлення, правиль-

ність слововживання, називаються лексичними нормами. 

Точність слововживання - одна з визначальних сторін мовної культури і майстерності, пе-

редумова повного взаєморозуміння між тим, хто пише, і тим, хто читає, а це, у свою чергу, і стано-

вить суть мовного спілкування. Точність слововживання передбачає правильний вибір слова і до-
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речне його вживання у відомому для всіх значенні і у відомих для всіх словосполученнях, а також 

точне відтворення фразеологізмів [12; с. 9]. 

Мовне багатство людини залежить, передусім, від уміння користуватися лексичним складом 

мови: синонімами, паронімами, омонімами, запозиченими словами.  

Важливе вміння правника використовувати усе лексичне багатство мови, особливо - її 

терміни. 

Термін - це слово або усталене словосполучення, що чітко й однозначно позначає науко-

ве чи спеціальне  поняття. 

Правнича термінологія - це сукупність номінацій, що позначають правові явища і поняття, 

притаманні правничим наукам, до яких належать: законодавство, судочинство [1; с. 45].  

Сучасний етап розвитку правничої терміносфери позначений такими особливостями: 

а) активно функціонують словосполучення: резонансний злочин, замовне вбивство, 

касетна справа, злочинна група, розбійний напад, контактний телефон; 

б) в офіційне мовлення перейшло чимало загальновживаних слів, які набули перенос-

ного значення: дах (бути «під дахом»), коридор (митний коридор); 

в) розширилося значення слів у словосполученнях: кримінальний авторитет, організо-

вана злочинність, відмивання грошей; 

г) засвідчено появу нових термінів на позначення понять, невідомих раніше: феде-

ральний розшук,  транснаціональна злочинність, правозахисна група, виконавчий директор, група 

особливого ризику, підконтрольні фірми злочинного світу;  

д) активно функціонують іншомовні слова: обмудсмен, коп, шоп, харитативний, апріор-

ний; 

е) з'явилися інновації, утворені від абревіатур: еспе, есбеіст, уерпіст, унсовці, натівці 

тощо. 

Проблемні аспекти у розвитку терміносистеми права: 
 варіантність у використанні термінів;  

 використання калькованих, переважно з російської мови, термінів, які не відповіда-

ють системі української мови; 

 значне засилля іншомовної термінолексики в українській мові за наявності націо-

нальних відповідників; 

 надмірність у вживанні складноскорочених слів і скорочень; 

 двозначність у трактуванні закону через значеннєву недосконалість термінолексики; 

 неузгодженість у роботі комісій з правничої термінології. 

Визначальна риса термінології закону - її замкнутість щодо терміносистем підзаконних актів і 

спеціальної юридичної літератури, до складу якої вона входить. 

При написанні будь-якого юридичного документа неможливо обійтися лише юридичною 

термінологією. Разом з буденними вживають застарілі слова (архаїзми), технічні та іноземні терміни. 

Але при цьому небажано спрощувати зміст юридичного документа до примітивного викладу, а також 

перетворювати його в науковий трактат або аналог словника іноземних термінів. 

Іноземна термінологія, тобто іноземні слова, запозичені з інших мов або діалектів, широко викори-

стовується в українській мові. Одні слова безпосередньо увійшли до складу правничої сфери (адвокат, 

вердикт, амністія), а інші набули деяких національних ознак у вигляді афіксів (інкримінування, кілер-

ство, кодеїстика, конфіденційний) чи іншої основи (слова) (процесуальне право, фатальний випадок).  

Певні терміни вже настільки міцно увійшли до повсякденної і юридичної мови, що без них 

взагалі неможливе складання документів. Наприклад, «вексель», «адвокат», «прокурор» і т.п.  

Декілька порад щодо вживання іншомовних слів при складанні юридичних документів: 

а) не слід використовувати іншомовні слова, якщо в українській мові є їхні прямі відповідники 

(координувати – є погоджувати; пролонгувати – є продовжувати; лімітувати – є обмежувати; апелюва-

ти – є звертатися; прерогатива – є перевага). Застерігаємо, що тут ідеться про вживання типу: Є пропо-

зиція припиняти дебати (треба обговорення), бо нас лімітує (треба обмежує) час. Ще приклад невдало-

го вживання слова «лімітувати», трохи складніший: «Ефективність режиму економії залежить від того, 

наскільки лімітуються фінансові витрати». Оскільки «ліміт» - це «гранична норма», то лімітуються 

кошти, а не витрати.   
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б) треба використовувати іншомовні слова лише в тому значенні, у якому вони зафіксовані в су-

часних словниках,  а якщо є синоніми – добирати потрібні найточніші відповідники, виходячи з кон-

тексту; 

в) не можна використовувати в одному документі (тексті) іншомовне слово та його український 

відповідник (конвенція – умова, екстраординарний – особливий, патент – авторське свідоцтво).   

Перенасичення тексту малозрозумілими іншомовними словами не сприяє справі Наприклад: 

Сертифікат дозволив митникам констатувати, що даний товар слід класифікувати згідно з префе-

ренційним тарифом.  

У даному реченні п’ять іншомовних слів, що утруднює сприйняття і ясність думки, тому необ-

хідно замінити хоча б кілька слів, наприклад: констатувати – зробити висновок, класифікувати – визна-

чити тощо. 

Якщо не можна уникнути невідомого іншомовного слова, то його необхідно пояснити у тексті, 

наприклад: Це вотум (рішення, прийняте голосуванням) повного недовір’я.  

Повсякденна, побутова, жаргонна мова. Жаргон – соціальний діалект; відрізняється від 

літературної мови специфічною лексикою і вимовою, використовує слова певної мови з іншим зна-

ченням. Наприклад: замочити (вбити), капати (доносити), хвіст (стеження), загнати (продати). 

Коли юридичний документ насичений буденними, повсякденними виразами, при його тлума-

ченні можливе спотворення справжнього значення. Крім того, лексика таких документів далека від 

стандартів лексикона юридичного тексту. 

Право є офіційний вираз державної волі і інтересів держави. Нейтралітет, «холодність» 

стилю юридичного документа закладені в його природі, соціальному призначенні [2; с. 58].  

Застарілі слова (архаїзми). Терміни-архаїзми, тобто такі, що позначають поняття, які в су-

часній мові змінили свою назву. Серед них вирізняються: а) лексичні архаїзми: послух (свідок), правотар, 

речник (адвокат), довід (дізнання), зводи (очна ставка), відставлення (відвод), 6) словотвірні ар-

хаїзми: винувальник (обвинувач), привинювати (обвинувачувати), рішенець (рішення) тощо. 

До застарілих слів необхідно відноситися двояко. З одного боку, вони функціонують в пра-

вовому побуті у відносно «первинному вигляді», наприклад, такі слова, як «кара», «діяння» і т.п. 

У цьому випадку не треба боятися їх використовувати і намагатися замінити на більш су-

часні синоніми. Адже вживання синонімів має свої негативні і позитивні сторони. Крім того, пра-

во за природою достатньо консервативне і існує від інших соціальних і економічних інститутів 

відносно автономно. Тому часто зустрічаються терміни, що відносяться до архаїзмів. Наприклад, в 

статті 173 КпАП [19] дрібне хуліганство визначається як нецензурна лайка .. . 

З другого боку, деякі слова, що отримали достатньо широке застосування, починають зни-

кати з побуту, у тому числі і правового. Наприклад: слово «соціалістичний».  

Іноді мають місце і складніші процеси. В юридичну і повсякденну термінологію поверта-

ються терміни які тривалий час вважалися застарілими, наприклад: «присяжні», «волость», «земське 

зібрання» і т.п. 

В таких випадках необхідно з'ясувати точне сучасне значення раніше «застарілого слова», що 

використовується, переконатися, чи отримало воно достатньо широке розповсюдження. 

Етнографізми - це слова, що позначають предмети, явища, відомі лише в даній місцевості і не 

мають (не завжди мають) синоніми в загальновживаній мові. Безумовно, юридична мова повинна 

орієнтуватися на загальноприйняті стандарти української мови. Проте із політичних причин не 

завжди це можливо. В таких випадках доцільно давати пояснення до слів. 

При регулюванні вузькоспеціальних питань нерідко виникає необхідність у використанні 

спеціальної термінології (технічної або наукової). Технічною термінологією рясніють будівельні 

норми і правила, правила техніки безпеки і дорожнього руху, експлуатації джерел підвищеної не-

безпеки. Не викликає сумніву необхідність розумного використовування спеціальних слів в юри-

дичних текстах. Але кожне застосування технічних норм на практиці примушує залучати до тлума-

чення документа фахівця з технічною освітою (експерта). Це утрудняє і уповільнює практику право-

застосування. 

Очевидно, що повністю уникнути вживання вузькоспеціальних термінів неможливо, тому 

слід керуватися правилом максимального обмеження їх використовування. В крайньому випадку 

такі терміни вимагають спеціального визначення в тексті юридичного документа (як правило, це 

робиться на початку тексту; такий прийом підвищує ефективність правозастосування, усуває мож-

ливе нерозуміння або багатозначність). 
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Українська мова дуже багата і виразна. Тому багатством мови є  багатозначність слів, величезна 

кількість синонімів, омонімів. Цю особливість мови треба грамотно використовувати при роботі з 

юридичними документами. 

Багатозначні слова. Відомо, що в мові слів набагато менше, ніж існує у свідомості понять, які 

використовує людина. Якби кожне поняття відображалося в окремому слові, то словниковий склад 

мови став би настільки громіздким, що спілкування за допомогою мови стало б неможливим. Але 

цього не відбувається тому, що в мові одне слово здатне позначати кілька понять, тобто мати кіль-

ка значень, отже, бути багатозначним або полісемічним. Їх використання потребує особливої ува-

ги. 

Наприклад: слово «дати» має 13 значень: видавати, давати, дарувати, дозволяти, наділити, 

платити, спричиняти, подавати, вкладати, вручати, віддавати, здавати, ударити. 

Багатозначним слово є лише у словнику. Той, хто читає текст, сприймає слово саме в тому 

значенні, в якому його вживає той, хто пише. Тобто контекст завжди конкретизує значення слова. 

Інколи для того, щоб багатозначне слово стало однозначним, достатньо мінімального контексту - 

слід додати до цієї лексеми одне слово. Для іменника - це найчастіше прикметник, для дієслова - 

залежне слово. 

Синоніми -  це слова, що різні за звучанням, але мають тотожне значення або відрізняються 

відтінками значень: проживати, мешкати; скоро, швидко, незабаром; договір, контракт, угода. Групу 

слів з тотожним значенням називаємо абсолютними синонімами, напр.: правознавство — юриспру-

денція, юрист — правник. 

            Володіти синонімичним богатством мови – значить уміти:  

 Уникнути малозрозумілого, особливо іншомовного слова; 

 Уникнути повторення того самого слова; 

 Знайти слово з певним забарвленням, відтінком у значенні; 

 Відшукати найвлучніше слово; 

 Якнайточніше висловити свою думку. 

Тексти юридичних документів вимагають однозначності, через це точності слів надається не-

абияке значення. Адже для чіткого регулювання ділових стосунків важливо, щоб усі однаково 

сприймали й витлумачували той чи інший закон, договір, контракт [6; с. 214-215].     

Необхідно обережно замінювати один синонім іншим, щоб уникнути можливих помилок і не-

точностей. Адже здебільшого синоніми – це не тотожні вислови, а тільки близькозначні слова. У до-

кументації слід добре зважити якому із синонімів надати перевагу (і чи надавати перевагу взагалі си-

ноніму). Адже кожне із запропонованих словником слово-відповідник накладається лише одним 

значенням або кількома на значення вихідного слова.  

Наприклад: розглянемо два речення  

Переляканий на смерть Іванов В. В.  прохав пустити його.  

Переляканий на смерть Іванов В. В.  благав пустити його.  

У першому випадку слово позначає «увічливо звертатися до кого-небудь з метою домогтися 

чогось», у другому – «наполегливо, невідступне, ласкаво просити, молити, вимолювати, заклинати 

Богом, падати в ноги, падати на коліна».  

Чимало порушень мовних норм зумовлено неточним розумінням змісту слова, невмінням 

вибрати із численних синонімів найвлучніший. Саме для цієї ситуації наводимо тлумачення певних 

синонімічних слів: 

Привласнювати – присвоювати 

Привласнювати – видавати чуже за своє: привласнювати чужу працю, привласнювати май-

но,  привласнювати землю, привласнювати чиюсь ідею. 

Присвоювати – надавати комусь службового або почесного звання: присвоювати звання 

полковника. 

Домагатися – добиватися 

Домагатися – наполегливо добиватися когось, чогось: домагатися свого, домагатися згоди.  

Добиватися – вживаючи рішучих заходів, докладаючи зусиль, досягати поставленої мети, ре-

зультатів: добиватися права.  

Якими б близькими не були синоніми, у їх значенні завжди є різниця. Цю відмінність між 

синонімами слід відчувати, щоб уживати слово доречно.  

Наприклад, розглянемо слова доказ та аргумент.  
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Слово доказ має такі значення: 1) незаперечний довід або факт, який підтверджує істинність 

чого-небудь; підтвердження, аргумент; 2) предмет або обставина, які свідчать про чиюсь провину 

[12; с. 11].  

Слово аргумент позначає 1) підставу, доказ, які наводяться для обґрунтування, підтвер-

дження чого-небудь; 2) мат. незалежна змінна величина [1; с. 164].    

Отже, як бачимо, збіг значень обох слів лише частковий. Оскільки кожне слово багатознач-

не, то семантична структура кожного з них накладається лише частково. З математичним значен-

ням це слово не матиме синоніма у слові доказ. 

 Отже, невдало підібраний синонім здатний звузити або розширити значення документа. 

Наприклад: порівняйте: «порушення відносин» і «зміна відносин».          

Пароніми - це слова, близькі за звучанням, але відмінні за написанням і значенням. 

Наприклад: дружний (згуртований, одностайний) і дружній (доброзичливий, прихильний); до-

свідчений (що має знання, великий життєвий досвід) і освічений (що має освіту, здобув великі 

знання); формувати (надавати чому-небудь певної форми, організовувати, створювати щось з 

певної кількості людей; виробляти в когось певні якості, риси характеру) і формулювати (корот-

ко і точно висловлювати думку). 

Звукові оболонки паронімів можуть розрізнятися: 

окремими звуками: афект (емоційний стан) - ефект (наслідок якихось дій, сильне враження); 

кількома звуками одночасно: місто (великий населений пункт) - місце (чимось зайнятий простір); 

суфіксами: корисливий (користолюбний) - корисний (який дає користь); префіксами: кислий (сма-

кове відчуття) - розкислий (м'який, млявий); кількома компонентами одночасно: методика (сукуп-

ність прийомів проведення якоїсь роботи) - методологія (вчення про науковий метод пізнання або 

про різні методи в окремих науках). 

Паронімами можуть бути синонімічні слова: лицар - рицар; антонімічні: кепський (поганий, 

недобрий) - лепський (хороший, гарний); слова однієї тематичної групи: калина (кущоподібна рос-

лина) - малина (кущоподібна рослина). 

 На відміну від синонімів – слів, що позначають близькі поняття і тому можуть заміняти одне 

одного, - для паронімів така взаємозалежність неможлива [20; с. 51].  

Точність слововживання порушується нерідко через незнання значень слів-паронімів.  

Наприклад: 

Громадський - громадянський 
Громадський - прикметник  до громада - означає: 1) «який стосується групи людей, 

об'єднаних спільністю становища, інтересів»; 2) «який виникає, відбувається у суспільстві або сто-

сується суспільства, зв'язаний з ним»; 3) «належний усій громаді, усьому суспільству, колектив-

ний». Наприклад: громадські справи, громадські збори, громадські інтереси, громадський порядок, 

громадська думка, громадські організації, громадські доручення тощо.  

Громадянський - прикметник від іменника громадянин - означає «такий, що має стосу-

нок до людини як до громадянина - свідомого члена суспільства, підданого якоїсь держави»: гро-

мадянська гідність - гідність громадянина, громадянська мужність - мужність громадянина. А та-

кож: громадянська війна, громадянська страта, громадянський шлюб. 

Вникати – уникати 

Вникати – намагатися зрозуміти сутність причини, явища, події тощо: вникати в суть справи 

(питання в що?). 

Уникати – намагатися обминати проблеми, перешкоди, людей (сторонитися, цуратися): уни-

кати  зустрічей (питання кого? чого? що робити?). 

Позичати - запозичати 

Позичати (позичити) – брати щось для тимчасового користування, у борг: позичати гроші. 

Запозичати (запозичувати) – переймаючи щось, засвоювати, робити своїм надбанням: запо-

зичати добрі приклади. 

Повноваження - уповноваження 

Повноваження – право, надане зазначеній особі на проведення певних дій (заходів): 

здійснювати свої повноваження. 

Уповноваження – надання певній особі дозволу (прав) говорити (діяти) від імені іншої осо-

би: за уповноваженням керівництва. 
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Омоніми 

Омоніми  -  це слова, що тотожні за звучанням, але мають різне значення.  Також вимагають 

особливої уваги при їх використанні. Наприклад, порівняйте: «відвід судді» і «відвід землі». Для підви-

щення ефективності сприйняття тексту, що містить омоніми, можна керуватися двома простими пра-

вилами: слово-омонім має бути адаптоване реченням тексту юридичного документа; омоніми з нето-

тожною вимовою необхідно супроводжувати знаками наголосу. 

                        '                     ' 

Наприклад. «Орган» і «орган» [2; с. 61]. 

 

Отже, при вживанні термінів в юридичному документі необхідно стежити за тим, щоб 

термін був зрозумілий не тільки автору, але і адресату. Якщо у автора документа виникає сумнів із 

цього приводу, доцільно розкрити зміст терміну. Це можна зробити декількома способами [21; с. 

137]: 

• дати офіційне визначення терміну; 

• розшифрувати його словами нейтральної лексики; 

• прибрати термін і замінити його загальнозрозумілими словами і  

виразами. 

Деякі правила формулювання юридичної термінології 

В юридичному спілкуванні, як і у всіх інших формах професійного спілкування, прийнято 

використовувати спеціальні слова і вирази із значенням, відмінним від загальновживаного. 

Спеціальна термінологія часом носить закритий характер, і її справжнє значення може розпізнати 

тільки юрист-професіонал. 

Наприклад: тільки в юриспруденції використовуються поняття «дієздатність», «відступлення 

права», «субсидіарна відповідальність» і ін. 

При цьому професійна підготовка юриста дозволяє йому не тільки правильно використо-

вувати існуючі юридичні терміни, але і при необхідності самостійно формулювати нові. Така необ-

хідність може виникнути в судовому процесі, в спілкуванні з органами влади або з клієнтом. 

Основні правила формулювання юридичних термінів. 

1. Розглядаючи конкретні юридичні явища, необхідно розрізняти слова «поняття» і 

«визначення». Поняття - це коротке найменування явища, а визначення - сукупність складо-

вих ознак і властивостей явища. Синонімом слова «поняття» виступає слово «термін», а си-

нонімом «визначення» - «дефініція». 

Наприклад: «Споживач» - це поняття, а «фізична особа, що придбаває товар для особистих, побу-

тових потреб» - визначення споживача. Або: «трудовий договір» - поняття, а «угода між працівником і 

власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою …» - 

це визначення трудового договору. 

2. Щоб розкрити суть поняття, необхідно перелічити лише найважливіші ознаки, а не 

всі, що  мають до поняття відношення. Вирази, що використовуються, повинні давати найбільш 

загальне, зовнішнє уявлення про характер явища, що описується. Поняття повинне бути корот-

ким, тобто включати не більше трьох-п'яти слів (в ідеалі - не більше двох). Серед цих слів не по-

винно бути дієслів, займенників і прислівників. 

Наприклад: чітке уявлення дають поняття: «умисне вбивство», «адміністративні стягнення», 

«джерело підвищеної небезпеки». 

3. У визначенні повинні вказуватися необхідні і достатні ознаки даного явища. Ці ознаки 

виявляються за допомогою методів аналізу або синтезу. 

Наприклад: сказати «людина - жива істота» означає ототожнити людину з тваринами, а ска-

зати «людина - розумна істота» означає виявити істотну для людини ознаку. 

4. Визначення повинне бути коротким і зрозумілим, містити ключове слово (іменник), навколо 

якого групуються прикметники і інші частини мови, фіксуючі основні ознаки явища. 

5. При тлумаченні поняття неприпустимо використовувати термін, що потребує додаткових 

пояснень. 

Наприклад: вислів «безпека - це безпека людини, суспільства і держави» некоректна з по-

гляду юридичної техніки, а таке визначення як «депутат - це депутат, що має статус депутата»,  

викликає сміх. 

3. Юридична аргументація: поняття, прийоми. 
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3.1. Використання логічних прийомів в процесі створення юридичних документів. 

Юридичний документ повинен відповідати критеріям обґрунтованості і законності. 

Обґрунтованість  юридичного  документа досягається при дотриманні наступних умов: 

• відповідність змісту і форми; 

• дотримання законів логіки при розташуванні структурних елементів; 

• достатня аргументованість і доказовість положень змісту; 

• раціональність структури і змісту. 

В юридичних документах як обґрунтування правової позиції, вираженої в документі, допус-

кається посилання тільки на передбачені законом докази. Доказами є будь-які фактичні дані, на 

підставі яких уповноважений орган встановлює наявність або відсутність обставин, на які посилається 

заявник. 

Законність юридичного документа складається з дотримання наступних положень: 

• використання аргументів і доказів, передбачених законом; 

• використання передбаченої законом форми документів; 

• наявність посилань на відповідні нормативно-правові акти,  що регламентують підготовку і  

прийняття даних юридичних документів; 

• наявність   механізму   матеріального   і   організаційного забезпечення фактичного виконан-

ня документа. 

В тексті нормативного акту повинен бути передбачений механізм внесення змін до чинних норм 

(відміна раніше прийнятих актів, внесення змін або доповнень в окремі частини юридичних доку-

ментів і т.п.). В ненормативних юридичних документах також обумовлюється можливість їх перегляду 

за спільною згодою сторін. 

Юридичні документи повинні бути аргументовані і оформлені на підставі законів логіки.  

Під законом логіки розуміють внутрішній, необхідний, суттєвий зв'язок між думками [22; с. 

93]. Закони логіки виражають такі суттєві, загальні, неодмінні властивості мислення, як визначеність, 

несуперечність, послідовність і обґрунтованість. Будь-який юридичний документ повинен бути складе-

ний кваліфіковано, а це означає, що наявність логіки є обов'язковою [2; с. 66].   

В юридичних документах використовуються наступні закони логіки [7; с. 191-192]:  

Закон тотожності. Згідно із законом тотожності предмет думки в межах одного судження, одного 

доказу, однієї теорії повинен залишатися незмінним, і в процесі суджень одне знання про предмет не мо-

же підмінятися іншим знанням.  

Підміна понять – один із видів логічних помилок, що виникає через непослідовність в застосу-

ванні термінології, неточності формулювань. Уникнути підміни понять можна при умові точного по-

втору термінів. Адже повторення термінів або ключових слів, що використовуються, допомагає по-

глибленому розумінню тексту.  

Наприклад: в тексті позовної заяви використовувалися такі найменування відповідача: 

«громадянка Петрова Т. П.» «Тетяна Петрівна», «Танька», «Петрівна», «сусідка». Виникає від-

чуття, що йдеться про різних людей. 

Закон суперечності. Згідно із законом суперечностей не можуть бути одночасно істинними два вис-

ловлювання, одне з яких щось стверджує про предмет, а інше – заперечує.  

Наприклад, твердження про те, що «більша половина майна була винесена і прихована» 

не є правильним, оскільки половина – це рівна частина від цілого, розділеного на дві однакові 

половини. Отже, більшої або меншої половини бути не може.  

Суперечність тексту є достатньо серйозною помилкою, що не тільки утрудняє застосування до-

кумента, але й приводить до його заперечення. На жаль, на практиці часто зустрічаються документи, в 

яких одна частина суперечить іншій. Виникають ситуації, коли акти різного рівня суперечать один од-

ному, коли галузеве законодавство по-різному регулює одне і те ж питання. В цьому випадку є підста-

ви говорити про колізію норм і шукати способи вирішення суперечності, що виникла. 

Закон виключеного третього. Основний зміст закону виключеного третього полягає в тому, що за 

наявності двох суперечливих одне одному суджень про предмет одне з них обов’язково істинне, а друге – хи-

бне, чогось третього, середнього між ними – істинного – немає. Лише часткове заперечення одиничного 

предмета чи явища в одному з тверджень допустиме в наведеному законі. 

Так, при з’ясуванні обставин злочину на запитання, чи був на місці вчинення вбивства знайомий зло-

чинця, відповідь так або ні єдино правильна. 
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Наприклад, твердження: «Він працював на фірмі бухгалтером? Перед ними було завдання, …, він 

вирішив закінчити всю роботу, а тоді йти додому» є невиправданим. На конкретне запитання повинна бути 

конкретна відповідь: так або ні.  

Отже, закон виключеного третього означає, що в предметі розгляду конкретна ознака або присутня, 

або відсутня. На практиці, на жаль, цей закон порушується, особливо в тих випадках, коли один і той 

самий юридичний документ має кількох авторів, адже кожний автор має власне бачення предмету, то-

му їм необхідно досягти компромісу. З політичної точки зору такий підхід не викликає заперечень, але 

з правової не завжди буває виправданим. 

Закон достатньої підстави. Закон достатньої підстави сформульовано так: для того щоб визнати суд-

ження про предмет істинним, повинні бути вказані достатні обґрунтування в належній послідовності та аргумен-

тованості висловлювань. 

Наприклад, твердження: «У викраденні автомобіля «BMW» підозрюється громадянин Петров М. П. як 

раніше судимий» є недостатнім; воно повинно містити належну аргументацію для доведення злочинних дій 

Петрова М. П.  

Окрім розглянутих законів логіки, юридична техніка передбачає використовування деяких 

логічних прийомів: опису і порівняння, визначення, обґрунтування. 

Опис і порівняння. Опис передбачає виділення істотних або неістотних ознак явищ, подій, дій і 

т.п. Цей прийом використовується достатньо часто. Наприклад, дається опис місця події, предметів, 

що вилучаються, зовнішності осіб, що перебувають в розшуку і т.п. На підставі порівняння, опису 

фактично існуючих ознак протиправного діяння і ознак, що містяться у відповідному нормативному 

акті, відбувається кваліфікація правопорушення, вирішення питання про притягнення або не притяг-

нення до юридичної відповідальності. 

Визначення як логічний прийом необхідно відрізняти від визначення як думки, що виражена в 

мові і фіксує істотні ознаки поняття. Найтиповішим прикладом використання цього логічного прийо-

му є формулювання в нормах права легальних визначень понять. 

Наприклад: в нормативно-правових актах дані визначення понять «злочин», «договір» 

та ін. В цих випадках визначення виступає не тільки як логічний прийом, але і як прийом зако-

нодавчої техніки. Визначення використовується і органами, що дають офіційне тлумачення.  

В цьому випадку вони представляють собою спосіб техніки тлумачення. 

Обґрунтування передбачає пошук і формулювання підстав, що підтверджують або спростову-

ють думку. Наприклад, суд, виносячи рішення по справі, зобов'язаний обґрунтувати свою позицію. 

Існує ще кілька логічних прийомів, які використовуються при роботі з юридичними докумен-

тами: аналіз і синтез, класифікація, абстрагування і т.д. Одні прийоми більше застосовуються в одних 

типах документів, інші - в інших. Але у будь-якому випадку - знання законів і прийомів логіки дозво-

лить посилити позицію, підвищити якість юридичного документа, ефективність його використання. 

3.2. Етика написання юридичних документів. 

Етика розглядається як сукупність принципів і норм поведінки, прийнятих в певному сус-

пільному середовищі або професійній групі [2; с. 68].  

Мовний етикет не вичерпується списком стандартних словесних зворотів, покликаних вис-

ловлювати ввічливість; він має проймати весь діловий папір – від адреси до підписів, в тому числі й 

спосіб викладу тексту. 

Діловий етикет – порядок поведінки, встановлений у сфері діловодства, основою правил яко-

го є [5; с. 72]: 

 Дотримання певної дистанції між працівниками, що займають різні службові посади; 

 Вміння приймати рішення і правильно їх виконувати; 

 Чесність у ділових стосунках; 

 Уміння говорити так – ні, не ображаючи партнера, не зачіпаючи його самолюбства; 

 Толерантне ставлення до думки іншого, навіть якщо вона не збігається з вашою; 

 Вміння визнати свої помилки, бути самокритичним; 

 Вміти використовувати у суперечці аргументи, а не авторитет.  

Професійна діяльність юристів, їх рішення по суті  та формі повинні відповідати закону. Проте, 

реалізовуючи вимогу закону, юрист повинен бути справедливий. Підкреслюючи нерозривну єдність 

справедливості і законності, М. С. Строгович писав, що всяке рішення, що приймається органами дер-

жави, «повинне бути законним і справедливим; більш того, законним може бути тільки справедливе 

рішення, несправедливість не може бути законною» [23; с. 27]. 
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Від представників права професійна етика вимагає вірності духу і букві закону, непідкупності і 

принциповості у відстоюванні інтересів організацій, груп і окремих осіб, забезпечення у всій юридич-

ній практиці рівності як кожного громадянина, так і держави перед законом. Професійна етика юриста 

тому має і загальноморальний зміст, об'єднуючи регулятивні можливості моралі і права  [2; с. 68].  

Як і більшість морально-етичних правил поведінки, етичні норми практично не закріплені чин-

ним законодавством, тобто рідко містяться в нормах права. Тому їх застосування залежить від за-

гального культурного рівня людини, його поглядів і системи цінностей. 

Таким чином, крім юридичних вимог написання і оформлення документів, що носять правовий 

характер, до них пред'являються також вимоги морально-етичного характеру.  

Пропонуємо деякі етичні норми, які доцільно використовувати при написанні юридичного до-

кумента. 

Юридичний документ в найширшому розумінні цього слова не повинен містити образливих, 

принизливих людську гідність слів і виразів. Забороняється використовувати різкі, емоційні слова. 

Для юридичних документів неприйнятні жаргонізми, сленгові вирази і метафори.  

Наприклад: в позовній заяві не прийнято використовувати звернення типу «шановний суд», 

«ваша честь», «панове судді» (дані звернення допустимі лише в судовому засіданні). 

Значну спокусу для використання неетичних висловів представляють акти правозастосування і 

письмові звернення громадян до органів публічної влади і правосуддя (позовні заяви, клопотання, пре-

тензії, скарги і ін.). Проте навіть відчуття неприязні до відповідача-правопорушника не може 

виправдати грубого, некоректного до нього звернення, образи його честі.  

Стиль юридичних документів повинен носити доброзичливий, партнерський характер, в 

якому б поєднувались природні етичні норми людських відносин та інтереси справи, не підкреслю-

вались значимість свого власного службового положення.  

Негативне враження справляє і надмірна ввічливість, яка може віддавати лицемірством і ла-

кейством. Особливо це стосується документів, які надсилаються вищестоящій організації [7; с. 61]. 

Наприклад: «Глибоко шановний …» - словесна конструкція, яка не тільки складається з зайвого 

слова (глибоко), а й має в собі той самий надмір лакейської тональності, фальш.  

У документах найкращою є стримана тональність, яка проявляється ще й у тому, що оцінка 

певної ситуації не висловлюється прямо, а дається опосередковано – через констатацію фактів, які 

мали місце або могли мати. 

Не останнє місце займає і технічна сторона написання. Маючи на увазі звернення до другої 

особи множини «ви», слід обов’язково писати його з великої букви «Ви». 

Розглянемо текст позовної заяви. Чи дотримано вимог до форми і змісту позовної заяви? 

Наскільки етично адвокату звертатися до суду з такою заявою? Чи вправі суддя, який отримав та-

кий документ, відмовити в його прийнятті, а якщо так, то на якій підставі?  

 

 

 

 

 

 

 

В народний суд м. Луцьк 

Карпюка Петра Івановича 

м. Луцьк, вул. Горіхова, 10 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

 

Я, Карпюк Петро Іванович, народження 10. 05. 1968 зарегістріровав шлюб 15. 09. 2005 року в 

селі Гірка Полонка, Луцького району, Волинської області з гр. Панасюк Оленою Степанівною, 1958 

р. народження, уродженкою м. Полтави. 

В даний час вона проживає в Волинській обл., Луцькому районі, селі Оздів. 

Я проживаю зі своєю мамою Карпюк В. народження 15.01. 1927 р. – пенсіонерка, учасник 

ВВВ, яка хвора і потребує уходу за нею. Мій батько і два брати померли. Старший 1954 р., загинув 

трагічно в 17 р., другий 1966 р. помер, ему було 26 р., батько помер в 75 років. 
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З Панасюк О. С. зарегістріровав шлюб (зробив велику помилку) гр. Панасюк О. С. на 10 років 

старша за мене, вона мені ні до пари, я проживати з нею не хочу, спільних дітей та майна в нас 

немає. 

Ще хочу повідомити, що гр. Панасюк О. С. була в шлюбі з якимись чоловіком і має від нього 

дочку, якій 18 років, хвору на церебральний параліч і ще якусь дочку і внуків, які проживають в м. 

Луцьку, де мені не відомо. 

В зв’язку з вищесказаним прошу народний суд скасувати наш шлюб. 

Додаток: свідоцтво про шлюб від 15. 09. 2005 р. (копія). 

 

24. 02. 2006 р.                                                                                    Підпис 

 

В юридичному документі дуже важливо дотримуватись граматичних правил. Граматика не 

тільки елемент культури тексту, але і важлива умова ефективного впливу на адресата. Помилки в 

тексті, описки - все це знижує загальний культурний рівень юридичного тексту, негативно впливає на 

якість сприйняття інформації, що міститься в тексті. 

Оформлення документа також має велике значення. Неприпустимо, наприклад, в офіційному 

документі малим шрифтом набрати назву документа, а великим виділити назву додатку до докумен-

та. В цьому випадку при ознайомленні з документом у свідомості людини мимовільно виникає дис-

баланс в оцінці важливості структурних елементів документа [2; с. 72]. 

Отже, золотим правилом написання юридичних документів є: ввічливість, коректність, так-

товність, аргументованість.  

4. Загальна характеристика окремих юридичних документів. 

4.1. Заява, скарга. 

4.2. Позовна заява. 

4.3. Договір. 

4.1. Заява,  скарга. 

Заява – це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне 

прохання. Це вид звернення, за допомогою якого громадяни реалізують через державні органи або 

громадські організації надані їм права (на чергову відпустку, обмін житлової площі) [14; с. 74].  

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, які бувають від організацій, 

установ (службові) та особисті.  

У зовнішній особистій заяві обов’язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій – 

повна поштова та юридична адреса установи, підприємства. У внутрішній заяві не є обов’язковими 

викладені вище вимоги. У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:  

            1. Праворуч вказується адресат (назва установи або посада, прізвище та ініціали керівника у 

давальному відмінку, на ім’я яких подається заява).  

2. Нижче у стовпчик – назва професії, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові у родовому 

відмінку, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, 

не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний 

підрозділ). 

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово «заява» з великої літери й не ставиться крапка. 

4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з ко-

ротким його обґрунтуванням. 

5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч – підпис особи, яка писала заяву. 

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на 

підтвердження  правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основ-

ного тексту перед підписом). 

Заява пишеться власноручно в одному примірнику [6; с. 45]. 

Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики), заява про відкриття 

рахунка, про притягнення до відповідальності тощо.  

Наприклад:  

         Директорові ТзОВ „Рубін” 

         п. Борисюку П. О. 

         головного бухгалтера Либідь Оксани Петрівни 
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Заява 

     Прошу надати мені відпустку терміном 5 (п’ять) календарних днів з 1 жовтня 2006 року 

без збереження заробітної плати у зв’язку з сімейними обставинами.  

     

  2006 р.                                                                     Підпис 

Скарга – письмова вимога, звернена до уповноваженого державного органу про усунення 

порушених прав і законних інтересів (в прокуратуру, інші органи). 

    Це документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів зі сторони 

іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення. 

      Реквізити:  

 Адресат (назва установи або посада, прізвище та ініціали особи, яка має повноваження 

щодо розгляду цієї скарги).  

 Адресант (прізвище, ім’я, по-батькові у родовому відмінку, посада, при потребі до-

машня адреса й паспортні дані особи, яка подає скаргу).  

 Назва виду документа.  

 Текст.  

 Дата.  

 Підпис.  

 Засвідчення підпису (якщо потрібно).  

Звернення в прокуратуру – за захистом прав інших осіб, інтересів держави, з повідомленням 

про скоєний злочин. Яких-небудь обмежень  в плані звернення до прокурора закон не містить. Чітко 

встановленої форми звернення до прокурора не передбачається. Складається в довільній формі з 

описом суті допущеного порушення. Посилання на окремі статті не є обов’язковими. 

4.2. Позовна заява. 

Складання позовної заяви є одним із найважливіших завдань адвоката або іншого 

фахівця-юриста. Кожен юрист, який надає правову допомогу фізичним чи юридичним ос о-

бам, повинен професійно, юридично обґрунтовано скласти позовну заяву чи інший прав о-

вий документ, добре володіти мовою. Відсутність навичок складання позовної заяви при-

водить до надмірної тяганини, повернення або залишення її судом без розгляду, а також 

негативно впливає на результат її розгляду судом.  

За тим наскільки змістовно, чітко, юридично грамотно складено позовну заяву (інший доку-

мент), можна впевнено судити про кваліфікацію та професійну підготовку її укладача.  

Складання кваліфікованої позовної заяви (інших правових документів) вимагає від юриста ви-

сокого рівня професійної підготовки та знань норм матеріального і процесуального права.  

Перед складанням позовної заяви її укладач має ретельно з'ясувати суть і особливості спірних 

правовідносин, наявність певних юридичних фактів і засобів доказування. 

Одержавши від клієнта відомості про фактичні обставини (події, факти), взаємовідносини 

сторін, їх процесуальну та цивільну дієздатність, а також визначившись із правовою природою 

спору, фахівець-юрист має вирішити питання про доцільність пред'явлення позову до суду. 

Важливе значення для складання позовної заяви має встановлення кола осіб, які братимуть 

участь у справі на стороні як позивача, так і відповідача, необхідність притягнення третіх осіб до 

участі у справі. 

Поряд із цим потребує обговорення із клієнтом і питання про підстави і застосування одного з 

видів забезпечення позову (накладання арешту на майно, гроші, заборону вчиняти певні дії тощо).  

Важливо залежно від характеру предмета та підстав позову з'ясувати вартість майна, за наявності 

майнового спору, можливості одержати його оцінку у спеціаліста або організаціях нерухомості чи 

експертних установах, а також визначитись із ціною позову та розміром судового збору. 

У разі неможливості визначитись із дійсною вартістю майна на час складання позовної заяви ціна 

позову зазначається з орієнтовно передбачуваної суми. Якщо ціна позову вочевидь не відповідає дійсній 

вартості, до участі у справі має залучатись спеціаліст або має бути призначено відповідну експертизу. 

Розмір судових витрат залежить від встановлення ціни позову. Ціна позову залежить від заявлених ви-

мог (видів позову) і визначається на підставі ст. 80 Цивільного процесуального кодексу України [24].  

Відповідно до ст. 60 ЦПК України обов'язок доказування покладається на сторони. Тому укла-

дач позовної заяви (фахівець) повинен відповідально поставитись до стадії підготовки та збору певних 

засобів доказування для підтвердження вимог позивача. За відсутності окремих письмових доказів, що 
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мають значення для вирішення спору, фахівець має негайно витребувати їх в установленому законом 

порядку. Найбільші можливості щодо цього має адвокат, якому органи державної влади, підприємства, 

установи, організації повинні надавати відомості безоплатно. 

У разі труднощів із витребуванням необхідних документів або ненадання їх на адвокатський за-

пит питання про витребування документів має бути поставлене в кінцевій прохальній частині позовної 

заяви. У разі потреби фахівець в інтересах позивача також може звернутись до суду з окремою заявою 

про забезпечення доказів, подання яких є ускладненим або неможливим. 

Суд, відповідно до засад диспозитивності цивільного судочинства, розглядає справи в межах 

заявлених вимог і на підставі поданих сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, до-

казів. Тому укладач позовної заяви має чітко визначитись із предметом доказування і необхідністю 

збору та витребування лише тих доказів, які мають правове значення для спору. При цьому одержані 

з порушенням встановленого порядку докази суд до уваги не бере. 

Докази, на яких ґрунтується наявність або відсутність певних обставин (фактів), мають бути 

належними і допустимими відповідно до вимог статей 58, 59 ЦПК України. 

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають об-

ґрунтувати їх зв'язок зі справою. 

Допустимими є докази, які за законом мають бути підтверджені лише певними засобами доказу-

вання. Так, договір, укладений у письмовій формі, якщо цього вимагає закон, повинен бути підтвер-

джений лише письмовими доказами. Зокрема, це стосується договору позики. Наявність укладання 

договору та передання грошей у позику можуть бути підтверджені лише письмовим договором (роз-

пискою) чи іншим письмовим документом. Покази свідків суд до уваги не бере. 

За формою позовні заяви мають розходження між вимогами ЦПК і судовою практикою. Прак-

тикується, якщо заяву складає юрист, то вказувати конкретні норми закону в обґрунтування своєї пра-

вової позиції. Саме тому у позовній заяві зазначаються норми закону, які на думку позивача порушені 

відповідачем і прохання, звернене до суду. 

Не менш важливо правильно визначитись перед складанням позовної заяви (іншого правового 

документа) з нормами матеріального та процесуального права. Кожна заява, складена фахівцем, має 

бути підсилена посиланням на конкретні норми чинного законодавства. Тому правова кваліфікація 

спірних правовідносин має особливе значення. Без правової оцінки укладачем позову фактичних об-

ставин спору, сутності матеріально-правових вимог позовна заява не матиме завершення та правових 

наслідків [25; с. 16-17]. 

Посилання на норми права має бути конкретним, чітким і лише на ті з них, які стосуються 

спірних правовідносин і предмета позову. 

У разі відсутності конкретної норми закону, що регулює спірні правовідносини, позовна заява 

має містити посилання на аналогію закону чи аналогію права з обґрунтуванням їх застосування. 

Такі самі вимоги ставляться до складання зустрічного позову, який подається до суду до або 

під час попереднього судового розгляду справи. 

Нерідко за наявності правової позиції щодо необхідності складання зустрічного позову 

фахівець обмежується складанням пояснення або заперечення позову, що не завжди сприяє ефек-

тивному захисту інтересів відповідача. 

Вимоги відповідача за зустрічним позовом об'єднуються в одне провадження з первісним по-

зовом, якщо обидва позови взаємопов'язані та спільний розгляд їх є доцільним. 

У такому саме порядку і за такими самими правилами складається позовна заява третьої 

особи із самостійними вимогами. 

Позовна заява (цивільне судочинство) 
Після повного з'ясування фактичних обставин, юридичної природи спірних правовідносин, 

наявності можливих засобів доказування та способу забезпечення позову фахівець-укладач присту-

пає до складання позовної заяви. 

Ії зміст та спрямованість залежать від предмета, підстав і характеру спору між сторонами. По-

зовна заява може подаватися до суду лише в письмовій формі, тому вона вимагає точності та 

дотримання вимог, встановлених законом, а також мовної стилістики. 

Додержання процесуальної форми та змісту позовної заяви є однією з обов'язкових вимог ци-

вільного процесуального законодавства, що забезпечує фізичним та юридичним особам право на звер-

нення до суду та порушення судом провадження у справі. 
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Вимоги до форми та змісту встановлені ст. 119 ЦПК України, а саме позовна заява по-

винна містити такі вимоги: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна 

заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, но-

мер засобів зв'язку, якщо такий відомий; 

3) зміст позовних вимог (необхідно ретельно його формулювати); 

За загальним правилом суд розглядає заяви тільки в межах вимог, про які просить позивач 

(“скільки попросив, стільки чи менше отримав”). Є багатоваріантні ситуації, коли може бути кілька 

способів захисту прав.  

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення 

від доказування; 

7) перелік документів, що додаються до заяви. 

Позовна заява має бути підписана позивачем або його представником. Зазначення дати її складання є 

обов'язковим (днем подання). 

Позовна заява може відповідати іншим вимогам, якщо це встановлено законом. 

До позовної заяви додають документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату 

витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Якщо заяву подає представник пози-

вача, до неї додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження. У разі по-

дання позову представником на захист інших осіб в заяві має бути зазначено підстави звернення до 

суду в інтересах цих осіб. Перелік названих вище вимог є обов'язковим.  

До позовної заяви згідно зі ст. 120 ЦПК України також додають її копії та копії всіх доку-

ментів, що входять до неї відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Копії позовної заяви по-

даються за кількістю відповідачів та третіх осіб. Винятки із цього правила встановлені ч. 2 ст. 120 

ЦПК щодо окремих категорій справ (трудових правовідносин, відшкодування шкоди, завданої вна-

слідок злочину, каліцтва, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, а також неза-

конним рішенням, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або 

суду). 

Недодержання укладачем позовної заяви зазначених у статтях 119, 120 ЦПК вимог, а також 

несплата судового збору чи інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи тягнуть за со-

бою правові наслідки, передбачені ст. 121 ЦПК України. Суддя за цих обставин постановляє за-

лишити заяву без руху і надає позивачу певний строк для усунення недоліків. Після усунення 

недоліків, позивач вправі повторно звернутися до суду зі своїми вимогами на загальних підставах. 

Позовна заява (господарське судочинство) 

Позовна заява - документ, який передається до господарського суду з проханням про 

стягнення з відповідача примусовим порядком  претензійних сум або якого -небудь майна. 

Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домов-

леністю між собою. Претензія – це письмова вимога адресована до боржника про усунення пору-

шень виконання зобов’язання. Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні 

інтереси інших підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення пре-

тензії.  

Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосередньо-

го врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою 

претензією.  

У претензії зазначаються:  

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, 

яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;  

б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обста-

вини; посилання на відповідні нормативні акти;  

в) вимоги заявника;  

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні рек-

візити заявника претензії;  

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.  
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Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чи-

ном засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із 

зазначенням про це у претензії.  

Претензія підписується повноважною особою підприємства (керівником, заступником), ор-

ганізації або їх представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи 

вручається під розписку. 

Відповідно до ст. 54 Господарського процесуального кодексу України [26] позовна  заява 

подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою осо-

бою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єк-

том підприємницької діяльності або його представником.  

Позовна заява повинна містити:  

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;  

2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наяв-

ності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання 

(для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для 

юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб - 

платників податків);  

2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяль-

ності;  

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, 

що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);  

4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог 

щодо кожного з них;  

5) виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтвер-

джують позов; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на 

підставі якого подається позов;  

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору якщо такі проводилися;  

6-1) відомості про вжиття запобіжних заходів.   

7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.  

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильно-

го вирішення спору. 

Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам 

копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає.  

Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до 

участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача. 

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:  

1) вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених 

статтею 5 ГПК, з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та 

розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укла-

дання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у вста-

новленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що 

виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання 

відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);  

2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;  

3) сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;  

3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;  

4) обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.  

До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший до-

кумент, що підтверджує повноваження представника позивача. 

Відповідач має право після одержання ухвали про порушення справи надіслати:  

1) господарському суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують запе-

речення проти позову;  

2) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в судовому процесі, - 

копію відзиву.  

Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником.  
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Відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи; мотиви повного або част-

кового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обґрунто-

вують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву 

(у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим 

відповідачам, прокурору).  

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший доку-

мент, що підтверджує повноваження представника відповідача.  

Відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов 

для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з 

первісним.  

Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів. 

Позов (адміністративне судочинство) 

 В адміністративному судочинстві формою звернення до суду є адміністративний позов. 

Адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та 

інтересів у публічно-правових відносинах (п. 6 ст. 3 КАС) [27]. 

У адміністративному судочинстві суб’єкт владних повноважень іменується не просто “заінте-

ресована особа”, як раніше у цивільному процесі, а “відповідач”. 

Термін “адміністративний позов” на відміну від «скарги» допускає не лише оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, а й висунення вимог про зобов’язання 

суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії чи утриматися від цього, про відшкодування шкоди 

тощо [28; с. 81]. 

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної 

заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява також може бути надіслана до 

адміністративного суду поштою. За звернення до адміністративного суду сплачується судовий збір. 

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підпи-

сання.  

Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його 

поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з 

позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження пред-

ставника. 

Елементами адміністративного позову є підстава, предмет і зміст позову. 

Підставу адміністративного позову становлять обставини (юридичні факти) і норми права, які 

у своїй сукупності дають право особі звернутися до суду з вимогами до іншої особи. 

Предмет адміністративного позову складають матеріально-правові вимоги особи, яка звер-

тається до адміністративного суду, до відповідача (наприклад, вимоги вчинити певну дію на користь 

позивача). 

Зміст адміністративного позову – це адресоване адміністративному суду прохання позивача 

процесуально-правового характеру задовольнити його вимогу до відповідача (наприклад, прохання 

до суду зобов’язати відповідача до вчинення певної дії). 

У КАС в ч. 3 ст. 105 зазначається, що адміністративний позов може містити вимоги про:  

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень 

повністю чи окремих його положень;  

2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити 

певні дії;  

3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних 

дій;  

4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, 

завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;  

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;  

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повно-

важень.  

Слід відмітити, що цей перелік не є вичерпним, оскільки  позовна заява може містити, крім 

названих, будь-які інші вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно-правових відно-

син.  
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Позовна заява повинна бути належно оформлена і відповідати вимогам ст. 106 КАС. Отже, у 

позовній заяві необхідно зазначати:  
1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;  

2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса елек-

тронної пошти, якщо такі є;  

3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, по-

штова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;  

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;  

5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення 

від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган 

відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витре-

бування доказів; про виклик свідків тощо;  

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.  

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає 

докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.  

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, 

відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його 

не належить сплачувати.  

Отже, складання позовної заяви є складним і важливим етапом підготовки справи до її роз-

гляду в суді, що вимагає неухильного дотримання вимог процесуального законодавства та попере-

дження негативних наслідків, що перешкоджають відкриттю провадження. 

Кожен юрист має усвідомлювати, що від його компетентності, професійного рівня, порядності 

залежать певною мірою, а то й повністю, результат розгляду справи і судового рішення, надійний за-

хист права та інтересу як фізичних, так і юридичних осіб. 

4.3. Договір. 

Стаття 11 Цивільного кодексу України [29] однією з підстав виникнення цивільних прав та 

обов’язків називає договори та інші правочини.  

Правочин – це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків (ст. 202 ЦКУ).  Тобто термін «правочин» збігається з терміном «угода» в чинному цивіль-

ному законодавстві.  

В ЦК України закріплені загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності пра-

вочину (ст. 203 ЦКУ). Це його відповідність не тільки законодавству, а й моральним засадам сус-

пільства.  

Правочини поділяються на правомірні і неправомірні. 

Правомірним вважається правочин, якщо його недійсність не встановлена законом або він не 

визнаний судом недійсним (презумпція правомірності правочину — ст. 204 ЦК). Недодержання сторо-

нами чинності правочину в момент укладання тягне за собою правові наслідки його недійсності. Серед 

наслідків недійсності правочину слід виділити вимоги двосторонньої реституції. Згідно з ч. 1 ст. 216 

ЦК кожна сторона, в разі
 
недійсності правочину, зобов'язана повернути другій стороні в натурі все, 

що вона одержала на виконання цього правочину, а якщо це зробити неможливо - відшкодувати 

вартість одержаного за цінами, що діють на момент відшкодування. 

Важливе значення при укладанні правочину має додержання сторонами вимог щодо форм 

його вчинення. Форма
 
правочину як спосіб волевиявлення вчиняється в усній або в письмовій 

формі. У випадках, встановлених законом, а якщо це обумовлено договором, волевиявлення сто-

рони може проявлятися пасивною поведінкою - мовчанням (ст. 206 ЦК). 

До правочинів, які підлягають укладенню в письмовій формі (ст. 208 ЦК) належать: 

 1) правочини між юридичними особами; 

 2) правочини між фізичною та юридичною особою (крім тих, які можуть вчинятися усно); 

 3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів 

розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян ( тобто більше 340 грн.); 

 4) інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма. 

Недодержання обов'язкової письмової форми правочину не тягне за собою недійсність пра-

вочину, крім випадків, встановлених законом. 

Нотаріальному посвідченню підлягають лише такі правочини, щодо яких це встановлено 

законом, або за домовленістю сторін (ст. 209 ЦК). У випадках, передбачених законом, окремі пра-
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вочини підлягають державній реєстрації. Такі правочини вважаються вчиненими з моменту їх дер-

жавної реєстрації. 

Слід підкреслити, що сам факт недодержання форми правочину, який вимагає закон, тягне 

його недійсність лише якщо такі наслідки прямо зазначено в законі. 

Згідно зі ст. 207 ЦК правочин вважається вчиненим у письмовій формі, якщо його зміст 

зафіксовано в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінюються сторо-

ни, а також у випадках, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного 

або іншого технічного засобу зв'язку. 

Правочин вважається також вчиненим у письмовій формі, якщо він підписаний сторонами, 

уповноваженими на це законом, довіреністю, установчими документами чи іншими актами ци-

вільного законодавства. 

Новини щодо вчинення підпису на письмовому правочині. Нині правочин може бути посвід-

чений не лише особистим підписом, а також за допомогою факсимільного відтворення підпису засо-

бами механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису чи іншого аналога. Однак 

використання зазначених засобів для відтворення власноручного підпису допускається лише за 

письмовою згодою сторін, за наявності зразків відповідного аналога їх підписів або якщо це перед-

бачено актами цивільного законодавства. 

Правочини можуть бути односторонніми (заповіт, прийняття спадщини) та дво чи 

багатосторонніми (договори) - ст. 202 ЦК України   

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав та обов’язків (господарських зобов’язань) (ст. 626 ЦКУ та ст. 180 ГКУ 

[30]). Призначення договору полягає в тому, що він дає змогу вирішувати правовими засобами ор-

ганізаційні, економічні, технічні, соціальні та інші питання, які виникають у процесі діяльності 

суб’єктів господарювання [31; с. 14]. 

Договір може бути укладений між фізичними особами й юридичними особами та між юри-

дичними особами. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів. 

Договір поставки – це договір, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприєм-

ницьку діяльність зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця 

для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, 

сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар 

і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 712 ЦК України, ст. 265 ГК України). 

Договір підряду -  це договір, за яким підрядник зобов’язується на свій ризик виконати певну 

роботу за завданням замовника, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу 

(ст. 837 ЦК України). 

Договір про матеріальну відповідальність – це договір, за яким одна сторона бере на себе 

повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися 

встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження,  а інша сторона зобов’язується 

створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам [14; с. 77]. 

Договір про спільну діяльність – це договір, відповідно до якого сторони (учасники) зо-

бов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не супе-

речить законові (ст. 1130 ЦК України). Тобто укладається між двома й більше організаціями для 

проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, 

сторони визначають розмір і характер внесків: грошові, майнові, трудова участь. 

Договори щодо створення нових форм господарювання  (засновницькі договори) -  це 

договори, які спрямовані на організацію товариств. 

Договорів з господарської діяльності є багато: договір позики, договори найму (оренди), до-

говори про посередницькі послуги тощо. 

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити: 

1. Назва документа. 

2. Зазначення місця укладення й дати. 

3. Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по бать-

кові), повноваження, на підставі яких вони діють). 

4. Зміст договору. 

5. Термін виконання договору. 

6. Кількісні та якісні показники продукції. 
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7. Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми. 

8. Порядок виконання роботи. 

9. Порядок розрахунків між сторонами. 

10. Додаткові умови до договору. 

11. Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору. 

12. Порядок і місце розв’язання суперечок. 

13. Загальний термін дії договору. 

14. Юридичні адреси сторін, що укладають договір. 

15. Власноручні підписи сторін. 

16. Печатки установи або обох сторін, які укладають договір. 

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно 

оформили його письмово.  

Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові договори. 

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, ор-

ганізації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою (ст. 21 КЗпП України [ …]). За цим 

договором працівник зобов’язується виконувати певну роботу, а керівник – виплачувати йому за-

робітну плату та забезпечувати належні умови праці. 

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі, що передбачено ст. 24 КЗпП. 

Договір складається у двох примірниках та скріплюється підписами обох сторін.  

Необхідними умовами (умови, що обов’язково повинні враховуватися у будь-якому трудово-

му договорі. Відсутність їх свідчить про відсутність самого трудового договору. Додаткові умови не 

є обов’язковими, вони можуть складати, а можуть і не складати зміст трудового договору) трудового 

договору  є: місце роботи, сутність роботи (трудова функція), час початку роботи, оплата праці 

працівника. До факультативних умов відносяться всі інші умови (наприклад, умови про випробуван-

ня при прийомі на роботу, умови про режим робочого часу, про нерозголошення комерційної таєм-

ниці тощо) [32; с. 14].  

Особливою формою трудового договору є контракт. 

Контракт – це особлива форма трудового договору, в якому термін його дії, права й 

обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення 

та організації праці працівника, умови розірвання договору встановлюються угодою сторін. Сторо-

нами в контракті є підприємство (роботодавець) в особі керівника та працівник. 

Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу 

працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 

«Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» [33], визначає порядок 

укладання контрактів з працівниками незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої 

належності підприємства, установи. 

Реквізити контракту такі: 

1. Назва документа із стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов’язків …; 

на управління підприємством тощо). 

2. Дата й місце підписання. 

3. Орган, що наймає керівника. 

4. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кого наймають. 

5. Текст. 

6. Підписи сторін – укладачів контракту. 

7. Печатка. 

Порядок укладання контракту.. 

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається у пись-

мовій формі й підписується роботодавцем та працівником, якого наймають на роботу за контрактом. 

Усі умови контракту обов’язково мають погоджуватися сторонами [34; с. 145]. 

Оформляється він у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у 

кожної із сторін контракту. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обу-

мовленої сторонами у контракті. 

Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі. 

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу. 

Структура тексту контракту. 
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1. Загальні положення. 

2. Обов’язки сторін, де зазначаються: 

 основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й 

терміну її виконання, дотримання правил охорони праці; 

 зобов’язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робо-

чого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути пе-

редбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі. 

3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, 

неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на певний термін. 

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівників, де зазначаються: 

 посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період; 

 надбавка та інші виплати; 

 компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для службових 

поїздок; 

 щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може 

вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки; 

 додаткові пільги, гарантії, компенсації. 

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається: 

 яку відповідальність несуть сторони у разі невиконання чи неналежного виконання 

обов’язків; 

 порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства. 

6. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається: 

 як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту; 

 дострокове розірвання контракту; 

 припинення дії контракту. 

7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 5 

років, але не менше, ніж на 1 рік. 

Типова форма контракту з працівником (не поширюється на керівників підприємств держав-

ної форми власності), затверджена наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 р № 23, 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28. 04. 1994 р. за № 84/293 [35]. 

Різниця між трудовим договором і контрактом 

Фахівці з проблем ділового мовлення [36; с.  78] визначають таку різницю між контрактом і 

трудовим договором: 

 Контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір – як на період виконання 

певної роботи, так і на невизначений термін. 

 У контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися додаткові підстави 

припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством. 

 За контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати може визначатися на 

розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки (за 

встановленим графіком). 

 У контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки (додаткові 

гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з не-

залежних від працівника причин. 

Шлюбний договір – згода осіб (подружжя), що вступають у шлюб або перебувають у ньому, 

якою встановлюється система принципів і правил, що регулюють майнові права і обов’язки по-

дружжя в шлюбі та у випадку його розірвання. Шлюбний контракт укладається у письмовій формі і 

нотаріально посвідчується [37].  Шлюбний договір може мати просту або складну структуру. Про-

стий, лаконічний шлюбний договір може бути, включаючи одну єдину умову, наприклад, режим 

конкретної речі. Однак в більшості випадків шлюбний договір має складну структуру і йому прита-

манний комплексний характер (кожна з умов договору має відносно самостійний характер). Форма 

даного договору, умови його дійсності, підстави визнання недійсним (порушення нотаріальної фор-

ми договору; укладення шлюбного договору неповнолітніми особами (які беруть шлюб) без письмо-

вої згоди їх батьків, засвідченої нотаріусом; укладення договору внаслідок обману, насильства, по-

грози; суперечність шлюбного договору або окремих його частин закону та інш.), процедура укла-

дання та примусового виконання свідчать, що у даному випадку використовуються загальні цивіль-
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но-правові конструкції договірного права [38; с. 118]. Дія шлюбного договору, укладеного і но-

таріально посвідченого до реєстрації шлюбу, починається з дня реєстрації шлюбу, а дія шлюбного 

договору, укладеного подружжям під час перебування у шлюбі, починається з дня його нотаріально-

го посвідчення. У шлюбному договорі прямо визначена можливість відступу від засади рівності ча-

сток у майні, нажитому у шлюбі. 

Усі питання, пов’язані з порядком укладення, дії і припинення шлюбного договору, містяться 

в главі 10-й Сімейного кодексу України. 

Адміністративний договір – дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та 

обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, 

який є однією із сторін угоди [39; с. 15].  Особливістю є те, що неодмінною стороною адміністратив-

ного договору відповідно до законодавства повинен бути суб’єкт владних повноважень. 

Отже, при оформленні договірних відносин слід дотримуватись певних правил юри-

дичної техніки: 

 1. Будь-який договір повинен містити обов'язкові реквізити — найменування сторін, строки ви-

конання зобов'язання, предмет договору, сума договору (ціна товару, послуги або розмір оплати 

праці). Ст. 638 ЦКУ передбачає, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли зго-

ди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, 

що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, 

щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Ч. 3 ст. 180 ГКУ зобов’язує сто-

рони при укладенні договорів погоджувати предмет, ціну та строк дії договору. 

 2. Договір складається в кількох примірниках, відповідно до кількості сторін. Всі примірники 

мають рівну юридичну силу, зберігаються по примірнику у сторін. 

 3. Договір підписується уповноваженими представниками сторін, скріплюється печатками і по-

винен містити вказівку про повне найменування (організаційно-правова форма для організацій, дані 

документа, що засвідчує особу для фізичних осіб),  місцезнаходження (юридична адреса для організацій) і 

контактний телефон, 

 4. Положення договору формулюються в лаконічні, змістовні пункти, а пункти групуються в 

розділи договору, наприклад „Строк договору”, „Предмет договору” і т.д. 

 5. Умови договору не можуть суперечити законодавству та моральним засадам суспільства. 

Проте це не означає, що в договір повинні переписуватися статті закону, достатньо зробити посилання на 

номер відповідної статті закону. 

 6. Виходячи з принципу диспозитивності (свободи волевиявлення сторін), учасники зобов'язан-

ня можуть включати в текст договору такі умови, які не обумовлені законом, але при цьому прямо 

ним не заборонені. Тому формулювання, що використовуються в договорі, повинні давати одно-

значне уявлення про сутність зобов'язання. 

 

 

2. ЯК ГОТУВАТИ ДОКУМЕНТИ ЛІКБЕЗ 
Фрагменты из: Сюзан Л.Броди, Джейн Рутерфорд, Лорел А.Виетцен, Джон Л.Дернбах 

«Подготовка юридических документов» 
 ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 А. Семь ступеней подготовки юридических документов 

В этой главе рассматривается процесс подготовки юридических документов, который можно 

применить при подготовке любого документа. Этот процесс состоит из семи ступеней, которые тре-

буют от составителя: 

            1. понять, кому адресован документ; 

            2. собрать фактический материал; 

            3. знать закон; 

            4. систематизировать, организовать материал и подготовить общую структуру; 

            5. тщательно изложить; 

            6. предусмотреть возможные последствия; 

            7. отредактировать и переписать. 

Следуя этим правилам, вы сможете подготовить хорошо организованный, всеохватывающий, 

краткий и точный документ. 
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В. Предварительные инструкции в отношении соблюдения указанных правил 
Хотя перечисленные ступени подготовки документа пронумерованы от первой до седьмой, 

процесс подготовки не обязательно должен быть хронологическим. Возможно, вам придется поме-

нять последовательность ступеней. Ваше решение в этом отношении зависит от степени знакомства 

с предметом документа и от вашего опыта. Но при этом вы должны тщательно пройти через все семь 

ступеней и без колебаний возвратиться к любой из них и повторить работу, если возникнет такая 

необходимость. 

С. Пояснения в отношении каждой ступени 

1. Понять, кому адресован документ  
Адресат документа - широкое понятие. Для того, чтобы представить себе адресата, вы долж-

ны установить, кто будет его читать и в каких целях. К адресатам документа относятся все лица, ко-

торые когда-либо будут с ним знакомиться. Это может быть широкий круг читателей. Значит вы 

должны выявить специфические особенности различных категорий адресатов с тем, чтобы подго-

товленный вами документ был доступен всем читателям. 

Подобным образом вы должны определить, каким образом этот документ будет использован 

его адресатом. Некоторые документы, как например состязательные бумаги, завещания, контракты 

на продажу недвижимости, договоры о партнерстве кладут начало тем или иным операциям или 

сделкам. Так, обмен состязательными бумагами между сторонами на предварительной стадии су-

дебного разбирательства предваряет судебный процесс, а соглашение о партнерстве предваряет де-

ловые операции между партнерами. Другие виды документов, как например доверенность на распо-

ряжение имуществом, устав кондоминиума или закон имеют целью регулировать поведение в буду-

щем. Еще один вид документов, как например заверенный документ или соглашение о раздельном 

жительстве супругов, попросту фиксирует в письменной форме событие, которое уже произошло. 

Конечно, многие, если не все документы могут нести более, чем одну из названных функций. 

Или же они могут нести различные функции для различных адресатов. Например, хотя контракт по 

продаже недвижимости кладет начало деловым операциям, он также регулирует отношения между 

продавцом, покупателем, заимодателем, маклером и, возможно, другими участниками операции. 

Точно так же этот документ может зафиксировать в письменной форме событие, которое уже про-

изошло, как например уплату задатка. В этом отношении контракт выполняет все три функции. Та-

ким образом невозможно бывает однозначно определить функцию документа. Однако понимание 

множества функций, выполняемых юридическими документами, поможет вам понять адресатов до-

кумента и сделать его доступным для всех, кто будет его читать. 

Понимание всех категорий адресатов документа важно еще и потому, что адресат контроли-

рует тон документа, будь то объективный или враждебный. 

Вы сможете определить категории адресатов, если представите всех, кто его может прочесть 

и чью деятельность он будет контролировать. Когда вы определили, кому адресован документ, вы 

должны учесть отношение вашего клиента к адресатам документа. Адресат документа может быть 

настроен дружественно - при совпадении его интересов с интересами вашего клиента - или же враж-

дебно, если его интересы противоречат интересам вашего клиента. 

Еще один фактор при учете адресата документа - это образовательный уровень и жизненный 

опыт. К адресатам могут принадлежать представители юридической профессии - адвокаты, которые 

ведут переговоры и формулируют документ, адвокаты, которые могут оспаривать документ, и судьи, 

которые интерпретируют документ. Другая категория адресатов может включать неюристов - сторо-

ны в контракте, граждан, чье поведение регулируется законом, лиц, которые не являются сторонами 

в контракте, но чьи интересы документ может затронуть (например, наследники по завещанию) или 

же представители других профессий - скажем, бухгалтеры или инженеры. Способность правильно 

прочесть и понять ваш документ у каждой из этих групп совсем не одинакова. 

В отличие от меморандумов и записок по делу, адресатами которых почти всегда являются 

исключительно юристы, адресатами указанных выше документов часто бывают неюристы. Более то-

го, меморандумы и записки по делу не контролируют действия клиентов, от имени которых они пи-

шутся. И, наоборот, условия завещания, контракта, состязательных бумаг или нормативного акта 

могут в значительной степени влиять на личное и деловое поведение многих людей. Если эти люди 

не понимают документ, они не смогут эффективно им воспользоваться. 

Ошибки, допущенные при подготовке юридического документа, могут привести к сиюми-

нутному и прямому результату. Например, ошибка в завещании может лишить наследства ребенка, 
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материальная поддержка которого зависит от наследования, а нечеткие формулировки в контракте 

на продажу недвижимости могут вызвать споры и задержать вступление в права собственности. По-

добным образом широкая формулировка полномочий доверительного собственника может предо-

ставить ему большую свободу действий, чем того хотел доверитель, а нечеткая запись об обязанно-

стях сторон в соглашении о партнерстве может иметь итогом несправедливое или неравное разделе-

ние труда. Продолжая примеры, неряшливая формулировка в исковом заявлении не информирует 

должным образом ответчика о предъявленном обвинении и лишает его возможности правильно под-

готовиться к защите. Более того, в этом случае к юристу, готовившему исковое заявление могут 

быть применены санкции, а слушание дела может быть отменено или отложено. Неясно и нечетко 

сформулированный закон может ввести в заблуждение тех, на кого он распространяется, что приве-

дет к тяжбе по поводу его толкования. 

Следовательно вы должны предвидеть, кто будет читать, интерпретировать, проводить в 

жизнь тот или иной документ, и чьи интересы он затрагивает. Например, контракт на покупку дома 

будет прочитан и интерпретирован не только покупателем и продавцом, но также адвокатами сто-

рон, компанией, страхующей права владельца, а также кредитным учреждением, выдающим ипотеч-

ную закладную. 

В связи с тем, что эти документы затрагивают интересы многих людей, выявление тех, кто 

будет пользоваться ими и читать их, является необходимым условием подготовки документа. Ду-

майте о каждом отдельном человеке или группе людей, которые прочтут документ. Задайте себе во-

просы: 

            1. Кто они? 

            2. С какой целью документ будет использован теми, кому он адресуется? 

            3. Являются ли интересы адресатов  документа дружественными или враждебными  в отно-

шении вашего клиента? 

            4. Как долго адресаты документа будут им пользоваться, т.е. рассматривать ли его действие 

как краткосрочное или долгосрочное? 

            5. Каков образовательный уровень и жизненный опыт тех, кому документ адресован? 

2. Собрать фактический материал 
Сбор всех относящихся к делу фактов также является решающим предварительным шагом 

для успешной подготовки документа. В типичном письменном задании студентам школ права обыч-

но сообщаются все факты, относящиеся к делу. Однако на практике факты добываются в ходе опро-

са клиента, встреч с другими адвокатами и их клиентами, опроса свидетелей, изучения их показаний 

и различных других документов. 

Случается так, что документ поручено подготовить вам, а опросы и сбор других фактов про-

водились другим юристом. Более того, если даже опросы проводились вами, вы можете на каком-то 

этапе обнаружить, что вам потребовались дополнительные факты. Потребность в этих фактах может 

выявиться при работе над другими стадиями подготовки документа, например при разработке общей 

структуры документа, при ознакомлении с типовыми документами или при исследовании правовых 

норм, распространяющихся на данный случай. 

Иногда для выяснения требуемого факта достаточно позвонить клиенту. В других случаях 

может потребоваться дополнительное расследование или изучение вопроса. В любом случае вы не 

сможете подготовить точный документ, если вы не знаете все относящиеся к делу факты. А какие 

факты относятся к делу, легко определить шестью простыми вопросами: кто? что? где? когда? поче-

му? как? 

            а. Кто? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, желательно определить, кому адресован документ. Рас-

смотрим, например, завещание, соглашение о партнерстве, исковое заявление и проект постановле-

ния мэрии, устанавливающее комендатский час для лиц моложе 18 лет. Основным адресатом заве-

щания являются наследники. Соответственно вам потребуются имена и фамилии всех наследников. 

Возможно вы захотите узнать их возраст. В случае, если часть их - малолетние, могут потребоваться 

особые пункты в завещании. 

Основной адресат соглашения о партнерстве - это сами партнеры. Поэтому вам необходимо 

знать имена и фамилии всех партнеров, для которых соглашение будет иметь юридическую силу. 

Кроме этого вам нужно будет выяснить долевое участие каждого партнера, а заодно, как они плани-

руют присоединение новых партнеров или выход из соглашения одного или нескольких партнеров. 
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Основной адресат искового заявления - это судья, присяжные (жюри) и тяжущиеся стороны. 

Вы должны определить их всех. Может быть множество истцов, ответчиков, предъявителей встреч-

ных исков, каждый из которых будет играть свою роль. 

Основной адресат постановления о комендантском часе многолик. Конечно, к этой категории 

относятся подростки моложе 18 лет. Но затрагиваются интересы и других людей - родителей и опе-

кунов, местных собственников, бизнесменов, местных работников правоприменительных служб, ра-

ботников судов по делам несовершеннолетних, педагогов. Работая над проектом постановления сле-

дует учитывать интересы каждого из них. 

Отвечая на вопрос "кто?", следует иметь в виду не только прямых адресатов документа. Вам 

могут потребоваться факты о лицах, которые не будут читать документ и на чьей деятельности он не 

отразится. Например, свидетель при подписании завещания может не читать документ, действие ко-

торого на него не распространяется, но его важно иметь в виду при составлении документа. Точно 

так же дети разводящихся родителей могут никогда не прочесть соглашение, достигнутое их роди-

телями, которое не определяет их собственное поведение, но их также следует иметь в виду, готовя 

документ о бракоразводном соглашении. 

            b. Что? 
Ответом на этот вопрос будут "предметы", которые должны быть освещены в документе. 

Рассмотрим те же четыре примера. Для составления завещания необходимо собрать сведения о всей 

собственности, которую наследодатель хочет завещать, в том числе недвижимой и личной собствен-

ности. Для подготовки соглашения о партнерстве необходимы данные о долевых взносах каждого 

партнера, о роли каждого партнера, распределении прибылей и убытков, условиях выхода из согла-

шения и мерах, предусмотренных на случай смерти одного из партнеров. Эти условия составляют 

общую базу соглашения о партнерстве. В исковое заявление необходимо включить такие вещи, как 

описание инцидента, его истоки и причиненный им ущерб. Постановление о комендантском часе 

должно предусматривать время, обеспечение соглашения, наказания и надзор. 

            с. Где? 
Ответ на этот вопрос зависит от типа документа. При составлении завещания важное значе-

ние могут иметь сведения о местонахождении имущества, если оно включает недвижимость, бан-

ковские счета и личную собственность на территории, не подведомственной местным органам вла-

сти, или же собственность, доступ к которой будет затруднен после смерти наследодателя. Для со-

глашения о партнерстве местонахождение правления и документации - один из важных фактов, от-

вечающих на вопрос "где?" и подлежащих включению в документ. 

            d. Когда? 
Опять же ответ на этот вопрос определяется типом документа и обстоятельствами. 

Завещание всегда вступает в силу после смерти наследодателя. Однако завещатель может 

установить время вступления в наследство, если наследник малолетний или обусловить получение 

наследства (например, только в случае окончания наследником колледжа). 

Соглашение о партнерстве обычно вступает в силу после его заключения. Однако оно может 

содержать пункты, которые вступят в силу только в результате определенных событий. Такими со-

бытиями могут стать смерть, выход из соглашения или выход в отставку одного из партнеров; при-

нятие новых партнеров или расторжение соглашения. 

            e. Почему? 
Этот вопрос включает как цель (или цели) документа, так и намерения стороны, отвечающей 

за создание этого документа. Вам нелегко будет установить цель документа, поскольку обычно до-

кументы могут преследовать несколько - иногда даже взаимоисключающих - целей. Фактически, 

каждое положение документа может преследовать свою цель. Точно так же могут отличаться наме-

рения клиента. 

Например, при составлении исковых заявлений, вы должны следовать правилу объективного 

освещения фактов. Объективное изложение фактов способствует также тому, что ответчик легче со-

гласится с обвинениями. Но в то же время вы хотите, чтобы язык заявления убедил бы судью и при-

сяжных в виновности ответчика и подавил желание ответчика вступать в спор с истцом. Примирение 

исключающих друг друга целей является, возможно, самой сложной задачей при составлении юри-

дических документов. Каковы бы ни были эти цели, они могут быть ясно обозначаемыми или подра-

зумеваемыми. Так, может быть оговорено условие лишения наследства. Контакты часто содержат 
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констатирующую часть, объясняющую цель заключения контракта, а в законах оговаривается цель 

их принятия. 

Но иногда цель документа подразумевается. Например, в исковом заявлении все указанные 

выше цели - соблюсти требования объективности и в то же время вынудить ответчика признать 

свою вину и склонить в свою пользу судью и присяжных - не оговариваются, а подразумеваются. 

            f. Как? 
Ответы на вопрос "как?" должны прояснить механизмы достижения искомых результатов. В 

этом смысле "как?" всегда определяет предстоящее поведение. Например, каким образом довери-

тельный собственник, назначенный по завещанию, может распоряжаться денежными средствами от 

лица наследников? Может ли он самостоятельно выплачивать деньги продавцам или должен переда-

вать их наследникам или их попечителям? Как вносить изменения в соглашение о партнерстве? Ка-

кой вид голосования следует применять? Должны ли поправки представляться в письменной форме? 

Как должно обеспечиваться исполнение постановления о комендантском часе? Применять ли штра-

фы на месте или другие запретительные нормы? Ответы на эти вопросы помогут вам определить 

средства, необходимые для осуществления целей документа. 

По мере накопления опыта составления различных юридических документов вы сможете раз-

работать вспомогательные средства для сбора необходимых фактов. Например, использовать опрос-

ные листы для интервьюирования клиента. Имеющиеся в продаже опросные листы для некоторых 

видов исследовательской деятельности могут быть вам полезны для формулирования вопросов. 

3. Знать закон 
На всех стадиях работы над документом вы должны знать закон. До начала процесса подго-

товки документа вам следует ознакомиться с незнакомыми вам областями права, имеющими отно-

шение к документу. Сбор фактического материала практически невозможен, если вам не известны 

факты, имеющие юридическое значение, которые вам необходимо установить. В ходе сбора факти-

ческого материала вы можете обнаружить, что вам потребуется обратиться к разделу закона, с кото-

рым вы не знакомы. Знание закона имеет важное значение на всех стадиях подготовки документа, 

поскольку позволит избежать таких негативных последствий как судебные споры или налоговые 

проблемы. 

Имеются четыре категории права, которые вы должны знать: материальное и процессуальное 

право, интерпретационные и этические нормы. Материальное право, естественно, относится к ос-

новному содержанию документа, над которым вы работаете. К примеру, вы должны знать правовые 

нормы, касающиеся партнерских отношений прежде чем приступить к работе над соглашением. 

Точно так же вы должны знать налоговую рамификацию раздела имущества после развода, прежде 

чем вести переговоры и составлять соглашение о разделе имущества между супругами. Если вы го-

товите законопроект, вы должны быть знакомы с другими законами, имеющими к нему отношение, 

чтобы избежать противоречий и конфликтов. Вы также должны знать прецедентное право в той сте-

пени, в которой оно относится к разрабатываемому вами закону с тем, чтобы определить, насколько 

ваш документ может  существенно расходиться с ним. 

Вам следует также внимательно ознакомиться с процессуальным правом. Так, при составле-

нии завещания могут существовать нормы, устанавливающие количество свидетелей при его подпи-

сании. Если вы составляете контракт, вам нужно знать процессуальные нормы, устанавливающие 

количество должностных лиц, подписывающих контракт, для создания полномочного юридического 

лица. Некоторые законы могут даже устанавливать типовую форму контракта. Наконец, если вы го-

товите проект закона, его титул, форма и стиль определяются конституцией штата или нормами, 

установленными местным органом административного управления. Эти примеры иллюстрируют не-

которые из многих процессуальных норм, которые важно знать для подготовки надлежаще оформ-

ленного юридического документа. Вы также должны быть знакомы с нормами, устанавливающими 

правила интерпретации или толкования вашего документа. Например, существуют правила толкова-

ния и интерпретации завещаний, контрактов и законов. Существуют также нормативные требования 

к содержанию и стилю изложения состязательных бумаг. 

Только после того, как вы поняли относящиеся к делу нормы материального и процессуаль-

ного права, а также нормы, касающиеся толкования и интерпретации, вы сможете наметить общую 

структуру документа и приступить к его подготовке. Однако и на этой стадии не заканчивается ваше 

обращение к правовым нормам, имеющим отношение к вашему документу, по мере того, как возни-

кают новые вопросы. 
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В частности, просмотр справочной литературы по отдельным отраслям юридических знаний 

может вывести вас на те или иные области права, в которых потребуется дополнительная исследова-

тельская работа. 

Эта исследовательская работа с целью предотвращения негативных последствий относится к 

вашим основным обязанностям как разработчика юридического документа. Достаточное знание 

имеющих отношение к документу правовых норм является важнейшим средством достижения ва-

шей цели. 

4. Систематизировать, организовать материал и 

подготовить общую структуру 
На этой ступени вы можете приступить к непосредственному написанию проекта документа, 

поскольку накопили для этого достаточную информацию. Вы собрали важные по вашему мнению 

факты и провели исследовательскую работу в смежных областях права. 

Теперь вы должны систематизировать, организовать материал и подготовить общую структу-

ру документа на основании полученной вами информации прежде чем облекать документ в тексто-

вую форму. Тем самым вы избежите непреднамеренных пропусков и обеспечите логическую после-

довательность изложения. При этом должна быть обеспечена не только логическая связь между раз-

делами документа, но и логическое развитие мысли в каждом разделе. 

Во-первых, перечислите собранные вами факты. Во-вторых, перечислите категории разделов, 

которые должны быть отражены в документе. Эти категории должны исходить из собранных фак-

тов, а также проведенной вами исследовательской работы в смежных областях права. Источники 

права могут помочь вам в подготовке таких юридических документов как, например, контракты или 

нормативно-правовые акты. 

Поскольку существуют различные типы контрактов, они могут существенно отличаться друг 

от друга. Несмотря на то, что контракты не нуждаются в однотипно организованной форме, в США 

обычно они состоят из шести элементов: индивидуализации, вводной части, заявления о намерениях, 

основного текста, подписей и заверения. 

При подготовке законопроектов следует иметь в виду, что каждый такой документ посвящен 

одному общему вопросу, и все разделы закона должны относиться к этому вопросу. При подготовке 

законопроекта должна соблюдаться иерархия - от общих положений к конкретным пунктам. 

Несмотря на то, что законы не однотипны, в США, как правило, они строятся по относитель-

но последовательной схеме: титул, констатация и цели, дефиниции, правовые и процессуальные 

нормы, обеспечение исполнения, отмена прежних актов (если она предусматривается), дата вступ-

ления в силу. 

Но структура закона решает только вопрос о логической последовательности расположения 

материала. основное его содержание - это правовые и процессуальные нормы. Несмотря на то, что 

законы отличаются друг от друга по объему - от простой концепции, изложенной в нескольких 

предложениях, до сложной переплетенной системы, занимающей сотни страниц - подготовка зако-

нопроектов, независимо от их объема, требует понимания принципов их внутренней организации. 

В-третьих, расположите категории в логическом порядке. Переход от исходной общей ин-

формации к более конкретной информации - один из способов логического расположения материа-

ла. Другим способом является расположение материала в хронологической последовательности. 

В-четвертых, переведите логически последовательные категории в форму содержания доку-

мента, присвоив каждой категории отдельный заголовок. 

В-пятых, переведите предметное содержание документа в форму предварительной предмет-

ной структуры, выделив под каждой рубрикой более частные подтемы. На этом этапе вы сможете 

выделить подтемы только по части категорий. Возможно, к этому придется вернуться на последую-

щих этапах после того, как в структуру документа будут интегрированы фактические данные. После 

объединения предметных рубрик с собранной вами информацией выделение подтем будет облегче-

но. 

В-шестых, получив тематическую структуру, поместите каждый собранный вами факт под 

соответствующую предметную рубрику. 

В-седьмых, пересмотрите структуру документа с тем, чтобы отразить в нем не нашедшие свое 

место факты и проверьте, каких фактов недостает. Таким образом, вы интегрируете всю собранную 

вами информацию в логически построенную структуру документа. Чтобы добиться этого, вам, воз-

можно, придется перегруппировать ваши рубрики и подрубрики и даже создать новые рубрики. В 
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другом случае вы обнаружите, что некоторые факты можно полностью игнорировать как не пред-

ставляющие юридического значения. 

Таким образом, вы пересмотрели организацию материала с учетом не вошедшего в структуру 

документа фактического материала. Пересмотрите структуру, перечитайте выписки, сделанные в 

ходе исследовательской работы и проконсультируйтесь с вашим клиентом, чтобы убедиться, что 

важные факты не упущены. Несмотря на то, что все это должно быть повторено при рассмотрении 

возможных последствий (6-я ступень) и при редактировании документа (7-я ступень), процесс под-

готовки юридических документов требует возвращения к пройденному: проверить проведенную ра-

боту никогда не рано. 

В-восьмых, проверьте незаполненные или пропущенные предметные рубрики и внесите не-

обходимые исправления . 

Для того, чтобы убедиться, что вы не упустили положения, которые были бы полезны или 

необходимы, вы можете найти целесообразным провести дополнительную исследовательскую рабо-

ту с источниками права и обратиться к вспомогательному инструментарию, разработанному други-

ми юристами или опубликованному в научных работах. Использование на этом этапе разработанных 

форм самоконтроля приносит пользу: с их помощью вы еще раз убедитесь, что важные положения 

документа не прошли мимо вашего внимания. Но если бы вы использовали их на более раннем этапе 

вместо того, чтобы самим организовывать материал и выстраивать структуру документа, вы не 

смогли бы приспособить документ к конкретным уникальным требованиям вашего клиента. 

В-девятых, перейдите от общей структуры к подготовке проекта документа. После того как 

материал организован, систематизирован и разработана его общая структура, подготовка проекта 

является следующим логическим шагом. 

После того, как предварительный проект документа закончен, вам, возможно, придется пере-

смотреть структуру и классификацию, ввести более дробную классификацию отдельных положений 

вашего документа. Это представляется особенно важным, если документ сложный и перегружен де-

талями. Поскольку хорошо подготовленный документ должен легко восприниматься визуально, мо-

гут потребоваться дополнитеьные заголовки и подзаголовки, нумерация разделов и таблицы, кото-

рые облегчат чтение документа. 

5. Тщательно изложить 
Даже хорошо организованный документ не всегда достигает своей цели, если он плохо напи-

сан. Более того, небрежно подготовленный документ может породить тяжбу. Поэтому пятая ступень 

процесса подготовки юридического документа - "тщательно изложить" - имеет исключительно важ-

ное значение. 

Перед вами стоят три основные задачи: излагайте предмет ясно, соблюдайте надлежащий тон 

и будьте кратки. 

Первая задача - ясность изложения - требует сосредоточения на существе вопроса и соблюде-

ния порядка изложения. 

Если документ сосредоточен на существе вопроса слишком узко, он будет неполным. Если 

основной акцент рассеян, документ будет непоследователен. Но даже документ, сосредоточенный на 

существе вопроса, может быть недоступен читателю. Соответственно, документы более доступны 

для восприятия, если они изложены в четком порядке. Документ, изложенный в четком порядке, 

имеет параллельную структуру, переходя от знакомого материала к незнакомому материалу и облег-

чая его визуальное восприятие. 

При подготовке контракта вам следует обратить особое внимание на ясность изложения. Яс-

ность достигается сосредоточением на существе вопроса и следованием определенному порядку. 

Прежде всего выберите основной акцент. Если акцент выбран слишком узко, теряется необходимая 

информация. Если акцент рассеян по разделам документа, теряется последовательность. Читатель не 

сможет восполнить недостающую информацию или примирить расхождения. Излагая положения 

контракта, думайте о том, как сформулировать отдельные пункты контракта, чтобы смысл его был 

ясен. Вы должны выбирать между общими и определенными, между абстрактными и конкретными 

формулировками. 

Даже при том, что большинство контрактов разбито на отдельные пункты, параграфы, это не 

те параграфы, которые вы используете в своих меморандумах или записках по делу, адресованных 

коллегам. Типичный параграф договора краток, имеет свой номер и ограничен единственной темой. 

В самом крайнем случае вам потребуется отдельный параграф на каждую часть сделки. Не пытай-
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тесь уместить в одном параграфе слишком много вопросов. Раздутые параграфы затруднят вам фор-

мулирование заголовков, а читателю документа будет трудно отыскать релевантную информацию. 

При подготовке законопроекта особо важна ясность изложения. Чтобы демократический про-

цесс успешно работал, основной смысл закона должен быть понятен из его языка. Соответственно, 

готовя законопроекты вы должны пользоваться простым языком, насколько это позволяет предмет 

закона. Например, лучше использовать относительно короткие предложения, в которых выражается 

одна мысль. Простые и ясные формулировки способствуют ясности мысли в ходе работы над доку-

ментом, что увеличивает вероятность того, что закон будет действовать в соответствии с его замыс-

лом. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения часто могут толковаться по-разному и 

могут заслонить те мысли, которые должны найти свое выражение в законопроекте. 

Поскольку толкование закона особо чувствительно к выбору терминологии, в ходе формули-

рования и вторичного просмотра каждого предложения важно быть уверенным, что каждое слово 

ясно выражает то понятие, которое в него заложено. Правила толкования закона исходят из того, что 

термины используются в их обычном общепринятом понимании, если законом не оговорено их от-

личное значение. Слова, которые имеют или подразумевают дополнительное значение, должны быть 

заменены. 

Следует иметь в виду, что документы более доступны, если правильно выбрана их тональ-

ность. Вы должны представить себе различные группы адресатов документа, чтобы уравновесить их 

различное восприятие. Сделав это, вы можете решить, насколько сложным должен быть язык доку-

мента. Например, если документ адресован потребителям, он должен быть изложен простым ан-

глийским языком. Если же адресатом документа является техническая интеллигенция, вам могут 

пригодиться некоторые специальные термины, имеющие хождение в различных сферах деятельно-

сти. 

Иногда ваш клиент хочет, чтобы контракт был составлен в жестких выражениях с тем, чтобы 

другая сторона и не подумала о нарушении его условий. Однако контракт не может быть слишком 

односторонним. Иначе другая сторона не поставит под ним своей подписи. 

Тональность документа может быть использована для акцентирования важного материала 

или для запрятывания трудного материала или опасной информации. Например, можно запрятать 

информацию, наносящую вам ущерб, в середине многостраничного документа. Для иллюстрации 

приведем два варианта предупреждения владельцам газонокосилки: 

                        "При определенных обстоятельствах и при эксплуатации в условиях высокой темпера-

туры или же если оборудование не очищено соответствующим образом, а также в некоторых других 

случаях механические части данного агрегата могут перегреться и вызвать неожиданное возгорание 

огнеопасных материалов" и 

            "ВНИМАНИЕ! Если эта газонокосилка не очищена или перегрета, она может взорваться". 

Но любой выбор должен быть сознательным. Прежде чем начать работу над каким-либо по-

ложением документа, подумайте об общей тональности всего документа. Независимо от выбора 

языка и тона документа, в каждом его разделе должны выделяться наиболее важные моменты. 

И, наконец, для читателей вашего документа будет легче найти важную информацию, если 

документ краток. Старайтесь избегать многословия при передаче мыслей, которые надо вложить в 

документ. 

6. Предусмотреть возможные последствия 
Важной частью подготовки юридического документа является учет возможных непредвиден-

ных обстоятельств. "Проверка" на неожиданности требует, чтобы на каждом этапе работы над доку-

ментом вы задавали себе вопрос: "А что если..?" 

Еще раз посмотрите на адресатов документа и на собранные факты, варьируя их один за дру-

гим, чтобы предсказать вероятные последствия. Определите, покрывает ли законченный документ 

все мыслимые ситуации. Шаг за шагом мысленно пройдитесь через все операции или события, со-

держащиеся в документе. Определите, сохранит ли документ юридическое действие с точки зрения 

материального и процессуального права, интерпретационных и этических норм; убедитесь, что не 

существует несогласованности по существу между отдельными разделами документа. Затем снова 

просмотрите структуру документа, чтобы убедиться в логической его организации. Наконец, обра-

тите внимание на язык документа с точки зрения ясности, тональности и краткости изложения. 

Ошибки в формулировках могут привести к ошибкам в существе документа, которые могут исказить 

заложенный в нем смысл. Не забудьте также оценить визуальные качества документа. Неряшливо 



 273 

оформленный, трудночитаемый документ вызывает отторжение у читателя и не будет внимательно 

изучен. Кроме того, он может породить неясности. 

7. Отредактировать и переписать 

После проведенной проверки документа, он должен пройти три вида редактирования и подготовки 

окончательного текста. 

В начале вам следует переписать документ и изменить его внутреннюю структуру, исправив 

ошибки по существу, порядку изложения и языку документа, обнаруженные в ходе проверки на воз-

можные последствия. Затем следует провести корректуру, исправив грамматические ошибки, прове-

рив пунктуацию и правописание. Исправление такого рода ошибок - важная часть работы над юри-

дическим документом. Неправильно поставленная запятая может в корне изменить смысл предло-

жения или исказить юридическую рамификацию отдельной статьи или положения. 

После исправления грамматических ошибок приступите к окончательному редактированию 

документа, перечитав его несколько раз, снова и снова проверяя каждый раздел. Таким образом, вы 

сможете обнаружить и исправить оставшиеся ошибки. Кроме того, вам станет яснее, на каком этапе 

работы эти ошибки допущены, что, возможно, позволит вам не повторять их в работе над другим 

документом. 

Редактирование и перечитывание в процессе работы над документом - это не мелочь. Это 

важная составная часть подготовки действенных документов, имеющих юридическую силу. Ни один 

документ, независимо от его формы, стиля и содержания, не будет соответствовать минимальным 

стандартам качества, если проект документа не переписывался несколько раз. 

D. Заключение 
Описанные здесь семь ступеней подготовки юридического документа можно обобщить сле-

дующим образом. 

            1. Понять, кому адресован документ 

                        а. отношение: дружественное/враждебное 

                        b. образовательный уровень и жизненный опыт 

                        с. как будет использован документ. 

            2. Собрать фактический материал 

                        а. кто? 

                        b. что? 

                        с. где? 

                        d. когда? 

                        e. почему? 

                        f. как? 

            3. Знать закон 

                        а. материальное право 

                        b. процессуальное право 

                        с. интерпретационные нормы 

                        d. этические нормы 

            4. Систематизировать, организовать материал и подготовить общую структуру 

                        а. перечислить факты 

                        b. перечислить категории 

                        с. упорядочить категории 

                        d. перевести упорядоченные категории в форму предметных рубрик 

                        e. перевести предметные рубрики в тематическую структуру документа 

                        f. интегрировать фактические данные в структуру документа 

                        g. пересмотреть организацию категорий, чтобы отразить не нашедшие место факты и 

выявить недостающие факты 

                        h. проконсультироваться с клиентом и просмотреть источник права и справочную ли-

тературу, чтобы выявить недостающие категории и внести исправления в имеющиеся 

                        i. развернуть подготовленную структуру в проект документа. 

            5. Тщательно изложить 

                        а. соблюдать ясность изложения 

                        b. использовать соответствующую тональность 

                        с. соблюдать краткость изложения. 
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            6. Предусмотреть возможные последствия 

                        а. Еще раз рассмотреть адресатов документа и собранные факты, варьируя их один за 

другим, чтобы предсказать возможные последствия. 

                        b. Мысленно пройтись через все операции или события, чтобы убедиться, сохранит ли 

документ юридическое  действие: 

                                    (i) безупречен ли он с точки зрения материального и процессуального права и 

интерпретационных и этических норм? 

                                    (ii) соблюдена ли внутренняя последовательность с точки зрения существа до-

кумента? 

                        с. Проверить организацию документа, чтобы убедиться в его логическом построении. 

                        d. Проверить язык документа с точки зрения точности, тональности и краткости. 

                        е. Проверить визуальную привлекательность документа. 

            7. Отредактировать и переписать 

                        а. Переписать и пересмотреть расположение материала и формулировки. 

                        b. Провести корректуру, исправить ошибки. 

                        с. Рассмотреть документ в целом, несколько раз перечитав его для выявления и ис-

правления ошибок, допущенных на различных этапах процесса подготовки. 

  

Susan L. Brody, Jane Rutherford, Laurel A. Vietzen, John C. Dernbach. Legal drafting. NY, 1994. – 379 

pages. 

 

3. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
Проектування нормативно-правових актів  

в юридичних клініках 

Проектування нормативно-правових актів, як і будь-яких інших юридичних документів – це 

робота творча, але це не означає, що вона має бути безсистемною, спонтанною та непослідовною. 

Творчий підхід якраз і полягає у чіткій послідовності етапів, які має «пройти» нормотворець на шля-

ху до появи нового правила поведінки. 

Якщо планомірність роботи над проектом (від виникнення ідеї до подачі його суб’єктам за-

конотворення) буде витримана, то можна припускати достатню якість отриманого нормативно-

правового акту. 

 

Можна виділити наступні стадії проектування нормативно-правового акту. 

1) Вибір правової сфери, яку потрібно унормувати або змінити правове регулювання. 

Недоліки чинного законодавства найпомітніші фахівцям, які здійснюють його застосування. 

В сфері юридичної освіти такі фахівці концентруються в юридичних клініках.  

Загалом весь час навчання у ВНЗ тим чи іншим чином пов’язаний з визначенням проблем у 

правовому регулюванні. Вивчаючи різні правові дисципліни, вирішуючи правові задачі, студенти 

зустрічаються з масою колізій та прогалин у правовому регулюванні суспільних відносин. Зазвичай 

студенти просто фіксують ці недосконалості законодавства, критикують їх на семінарських та прак-

тичних заняттях, а також звертають увагу на іспитах. Маючи знання з нормотворчої техніки, вони 

зможуть від споглядання та констатації перейти до активних дій по зміні правового регулювання 

проблемної сфери. 

2) Ознайомлення з діючими нормативно-правовими актами, що регулюють визначену 

сферу суспільних відносин. 

Ця стадія передбачає ознайомлення з діючими нормативно-правовими актами, що регулюють 

сферу суспільних відносин, яка потребує змін. 

Визначення сукупності таких актів, як правило, відбувається від вищого за ієрархією норма-

тивно-правового акту до нижчого. Тобто, спочатку потрібно визначити норми Конституції України, 

які врегульовують дану сферу; потім – норми міжнародних актів, які стосуються цих відносин; далі 

іде пошук законодавчого врегулювання (на рівні законів) і підзаконних нормативно-правових актів. 

Під час розробки нормативно-правових актів слід також враховувати положення Угоди про 

партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС), зважаючи на її значення для реалізації 

проголошеного Україною курсу на європейську інтеграцію. У разі, коли будь-які з положень проекту 
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нормативно-правового акту суперечать вимогам УПС, їх необхідно привести у відповідність з Уго-

дою. 

Важливо працювати з нормативно-правовими актами, які знаходяться у так званому «кон-

трольному стані», тобто з усіма змінами і доповненнями до них. Такі нормативно-правові акти мож-

на віднайти за допомогою будь-якої електронної бази нормативно-правових актів (наприклад, 

«Liga», «Законодавство України», «НАУ: Нормативні акти України» або база законодавства на сайті 

Верховної Ради України – http://www.rada.gov.ua). Зазвичай, будь-який документ в подібних базах 

супроводжується посиланнями на нормативно-правові акти, пов’язані з даним документом. 

Надалі цей перелік нормативно-правових актів знадобиться при написанні пояснювальної за-

писки (обґрунтування) до Вашого проекту. Окрім цього, перелік нормативно-правових актів необ-

хідний для внесення в разі необхідності до них змін, з метою узгодження положень нового норма-

тивно-правового акту із вже діючим законодавством. 

3) Визначення та обґрунтування необхідності і можливості унормувати визначену сфе-

ру суспільних відносин (можливість регулювання). 

Після окреслення сукупності нормативно-правових актів, що регулюють проблемну сферу 

правовідносин, потрібно здійснити їх аналіз та з’ясувати доцільність внесення зміни чи доповнення 

до законодавства. Адже може виявитися, що проблема просто відсутня, оскільки вирішення питання, 

що постало перед Вами «ховається» в іншому нормативно-правовому акті. 

Часта зміна законів та інших нормативно-правових актів не додає їм стабільності і довіри до 

них пересічних громадян, оскільки відсутність віри у закон зводить нанівець багато добрих намірів 

законодавців. Правові норми таким чином втрачають свою найміцнішу опору - сприйняття населен-

ням. 

4) Вибір форми правового регулювання. Визначення адекватності врегулювання даної 

сфери суспільних відносин обраним чином (у формі змін до закону, постанови уряду, наказу 

міністерства тощо). 

Для нормотворчої роботи важливою рисою є адекватність правового регулювання, що вияв-

ляється у вдалому виборі форми врегулювання даної сфери суспільних відносин, а саме: у формі 

змін до закону, , постанови уряду, наказу міністерства тощо.  

Ігнорування цієї стадії спричинило наявність у законодавстві ряду нормативно-правових 

актів, вид та форма яких не відповідає змісту (на приклад, Закон України «Про бджільництво», «Про 

рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», «Про особливості приватизації 

підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром» тощо). Пояснюється така практика до-

ступністю тих чи інших засобів правового регулювання зацікавленому суб’єкту. Народному депута-

ту, наприклад, немає сенсу ініціювати постанову уряду, йому набагато легше внести законопроект і 

«пролобіювати» його проходження. 

5) Розробка нормативно-правового акту. 

Дана стадія передбачає проведення ряду процесів, про які йтиметься нижче.  

 розробка концепції нормативно-правового акту 

Прийняття нормативно-правового акту – це, як правило, досить тривалий процес, який 

пов’язаний з вивченням проекту нормативно-правового акту великою кількістю фахівців та посадо-

вих осіб. Тому, для вдалого проходження цього процесу потрібно максимально підготуватися і 

з’ясувати всі вигоди, позитиви та інші можливі наслідки прийняття розробленого Вами проекту. 

Особливо будуть виділятись проекти, що супроводжуються науковими дослідженнями, містять со-

ціологічні дані, а також аналіз практики судів. Положення концепції, сформульовані автором проек-

ту перед початком розробки його тексту, в подальшому ляжуть в основу супровідних пояснюваль-

них документів до проекту.  

Також концепцію написання нормативно-правового акту можна виносити на обговорення. 

Сторонній погляд допоможе об’єктивно оцінити Ваш задум. До участі в такому заході варто запро-

сити осіб, що є фахівцями в сфері, яку планується врегулювати Вашим проектом. Саме вони допо-

можуть надати Вашій ідеї найкращої і найдоцільнішої форми, під коректують відповідно до вимог 

практики або досягнень науки.  

Розробка концепції також має і навчальну функцію, адже без досвіду нормопроектування 

важко одразу приступити до написання тексту проекту, а концепція допоможе здійснити такий пере-

хід.  
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Структура концепції може бути різною, але в будь-якому разі вона покликана чітко визначати 

наміри нормотворця і довести необхідність вирішення визначеної проблеми обраним шляхом. 

Зокрема, концепція може мати такі розділи: 

 проблема - дається формулювання проблеми, яка має бути врегульована, окреслюються її масш-

таби та дається пояснення, чому це питання є актуальним та пріоритетним для вирішення; 

 основна ідея, мета і предмет правового регулювання, коло осіб, на яких розповсюджується дія 

майбутнього нормативно-правового акту, їх нові права та обов’язки, в тому числі з урахуванням тих, 

що були раніше; 

 суттєві фактори - викладаються статистичні, аналітичні, інші дані, які мають бути прийняті до 

уваги нормотворчим органом під час прийняття запропонованого проекту; 

 альтернативи - дається ґрунтовний виклад різних можливих варіантів вирішення питання, що ро-

зглядається, їх аналіз та порівняння; 

 оптимальний варіант – визначається оптимальний варіант вирішення проблеми, дається перелік 

аргументів на його користь; 

 місце майбутнього нормативно-правового акту в системі діючого законодавства із зазначенням 

галузі законодавства, до якої він відноситься, положень Конституції України, Кодексів і системоут-

ворюючих законів України, на реалізацію яких направлений даний нормативно-правовий акт, а та-

кож значення, яке він буде мати для правової системи; 

 впровадження - надається вичерпний перелік заходів, які мають бути здійснені для впровадження 

нового нормативно-правового акту (перелік нормативно-правових актів, які потрібно змінити; пере-

лік адміністративних заходів щодо впровадження нових правових норм тощо); 

 соціально-економічні, політичні, юридичні та інші наслідки реалізації майбутнього нормативно-

правового акту. 

Отже, при послідовному проходженні всіх стадій, формування концепції нормативно-

правового акту не викличе ускладнень. 

 розробка тексту проекту нормативно-правового акту 

Визначення структури нормативно-правового акту  

Нормативно-правовий акт повинен містити певні реквізити та структурні елементи. Зокрема, 

серед реквізитів слід виділити: 

1) слово «Проект»; 

2) повну назву суб'єкта нормотворення (наприклад, народний депутат України);  

3) вказівку на вид документа (закон України, постанова Кабінету Міністрів України тощо); 

4) вказівку на дату, а в разі необхідності - місце прийняття нормативного акта (для підзакон-

них актів); 

5) власний номер акта (для підзаконних актів); 

6) посаду та прізвище повноважної посадової особи, яка підписала (або має підписати) нор-

мативний акт. 

Нормативно-правовий акт може містити такі структурні складові: 

1) назву; 

2) преамбулу (якщо цього вимагає зміст нормативного акта); 

3) розділи, глави, статті, частини, пункти, підпункти, абзаци (залежно від виду нормативного 

акта);прикінцеві положення (у разі необхідності); 

4) перехідні положення (у разі необхідності); 

5) додатки (якщо вони є). 

Формування назви та преамбули проекту 

Загалом структура нормативно-правового акта повинна забезпечувати послідовне логічне 

викладення матеріалу, його доступність для огляду і тим самим сприяти правильному його розумін-

ню, а, відтак, і застосуванню. 

Кожен нормативно-правовий акт має назву, яка є складовою частиною офіційного тексту і в 

декількох словах викладає його зміст. Назва має бути чіткою, короткою та містити інформативні по-

няття, які дозволяють розпізнати предмет, що регулюється цим правовим актом. Наприклад, закони 

України «Про податок на додану вартість», «Про тваринний світ» і т.д. Назва має бути простою для 

запам'ятовування. 

Існують свої особливості назви проектів нормативно-правових актів, якщо вони передбача-

ють внесення змін до інших нормативно-правових актів. Зокрема, для спрощення роботи над проек-
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том закону, який містить зміни до інших законів, особливо, кодексів (наприклад, проект Закону 

України «Про внесення змін до Господарського кодексу України»), рекомендується після назви в 

дужках одним реченням дати сутність цих змін. Це робиться для того, щоб при розгляді законопро-

екту можна було б відрізнити один проект від іншого. 

У випадку внесення змін до однієї статті нормативно-правового акту у назві можна вказати 

номер статті, до якої пропонуються зміни чи доповнення (наприклад, проект Закону України «Про 

внесення зміни та доповнення до статті 69 Кримінального кодексу України (щодо виконання рішен-

ня Конституційного Суду України)»). 

Досить часто при підготовці цілісного нормативно-правового акту виникає необхідність по-

яснити мету і мотиви його видання. Такі дані викладаються у преамбулі (вступній частині). Вона 

завжди містить лише ненормативні елементи і не може вміщувати правових норм.  

Виклад основної частини проекту 

Норми, що складають зміст проекту, як правило, розташовуються за такою послідовністю: 

сфера дії нормативно-правового акту; цілі та завдання; загальні та конкретні вимоги до поведінки 

суб'єктів, що вступають у визначені відносини; правові наслідки; прикінцеві, а в разі потреби, й пе-

рехідні положення. 

Виклад матеріалу іде від загального до конкретного. Спочатку формулюються принципи та 

приписи, що мають загальний характер, а потім конкретизуючі норми. 

Норми викладаються за принципом: від регулювання до охорони. Спочатку формулюються 

регулятивні приписи (приписи, що дозволяють, управомочують, зобов'язують або забороняють 

визначену поведінку), а потім - охоронні приписи (тобто такі, що містять санкції, які закріплюють 

способи захисту порушених прав тощо).  

Загальний порядок представлення правових норм в нормативних актах: 

1) норми матеріального права; 

2) норми про органи та їхній спосіб утворення та діяльності; 

3) відповідальність за порушення окремих норм нормативно-правового акту, розгляд спорів 

тощо. 

Якщо нормативно-правовий акт носить статусний характер (тобто визначає правовий статус 

певного державного органу або організації, наприклад, закони «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про судоустрій України», «Про місцеві державні адміністрації») норми викладаються та-

ким чином:  

1) загальні норми про суб’єкта, правовий статус якого визначається у нормативно-правовому 

акті; 

2) компетенція даного суб’єкта; 

3) форми його діяльності (реалізація компетенції); 

4) матеріальні норми та санкції. 

Завершують проект нормативно-правового акта прикінцеві положення. У разі, якщо це при-

кінцеві положення закону вони повинні містити:  

 термін набрання чинності законом; 

 доручення Кабінету Міністрів України, пов'язані з прийняттям даного закону та приве-

денням нормативних актів у відповідність із прийнятим законом; 

 норми тимчасового та локального характеру також включаються до прикінцевих поло-

жень. 

З метою усунення колізії в законодавстві після прийняття нового закону в прикінцевих поло-

женнях слід давати перелік законодавчих актів, що втрачають чинність або до яких вносяться зміни. 

До переліку, зокрема, включаються всі законодавчі акти, які суперечать новому прийнятому закону 

та ті акти з теми проекту, які фактично втратили значення (входять до предмету регулювання нового 

закону). 

Закон може містити й перехідні положення. Такий розділ в нормативно-правових актах пе-

редбачається у разі, якщо є необхідність встановити положення, що у повному обсязі врегульовують 

відносини на певний період до вступу в дію всього закону. Проте таке регулювання запроваджується  

у виключних випадках. Наприклад, такі положення має Конституція України та Кримінальний ко-

декс України. 
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Внутрішня структура проекту залежить від його обсягу і змісту. Великі проекти поділяють-

ся на розділи (глави). В окремі розділи об'єднуються нормативні положення, які стосуються одного 

правового інституту або питання. 

Статті нормативно-правового акта, як правило, повинні мати назву, яка відображає їх зміст. 

Стаття позначається арабськими цифрами, після яких ставиться крапка. Назва статті пишеться у 

цьому ж рядку, наприклад: «Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря».  

Стаття, як правило, поділяється на частини. Коли стаття велика і містить декілька частин, во-

ни для зручності застосування також нумеруються. Але від цього частина статті пунктом не стає. 

Частини статті - це завжди правова норма, а пункт - окреме питання. 

Пункти нормативно-правового акта позначаються арабськими цифрами з крапкою і назви не 

мають. 

Підпункти нормативно-правового акта – це абзаци, які є складовою частиною пункту, позна-

чаються кількома арабськими цифрами з крапками після кожної з них (2.1.1). 

Абзаци нормативно-правового акта – це частина тексту, що характеризується змістовою 

єдністю. Абзац закінчується крапкою або крапкою з комою, якщо перший абзац закінчується дво-

крапкою. 

Глави нормативно-правового акта як структурні елементи позначають арабськими цифрами. 

Глави повинні мати назву, яка пишеться великими літерами у центрі рядка, наприклад: «Глава 1. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» 

Розділи нормативно-правового акта об'єднують його глави. Розділи нумерують римськими 

цифрами, після чого ставиться крапка. Назва розділу оформлюється великими літерами у цьому са-

мому рядку, наприклад: «Розділ VIII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯН-

НЯ» 

У підзаконних актах статті не виділяються. У них використовуються пункти, які мають 

наскрізну нумерацію. 

Розділи та підрозділи тексту повинні мати заголовки, які стисло виражають суть їх змісту59. 

Примітки до статей допускаються у виняткових випадках, коли відповідне положення не мо-

жна викласти в тексті статті без ушкодження його змісту. 

 

Особливості підготовки змін до законів України 

 

Юридичні клініки зазвичай формують ідеї проектів нормативно-правових актів в результаті 

виявлення під час правозастосування недоліків законодавства. Тому змістом переважної кількості 

Ваших ініціатив у сфері нормотворення буде зміна вже існуючих нормативно-правових актів, зокре-

ма законів України  (як найбільш розповсюджений приклад нормотворення).  

Загалом, зміна існуючих норм закону здійснюється у формі:  

1) нової редакції закону; 

2) нової редакції структурних підрозділів закону: розділів, глав, статтей, частин статтей, 

пунктів, підпунктів, абзаців, речень; 

3) виключення із закону окремих його структурних підрозділів: розділів, глав, статтей, частин 

статтей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень; 

4) доповнення закону розділами, главами, статтями, частинами статтей, пунктами, підпунктами 

тощо; 

5) виключення окремих слів або їх заміна (наприклад, «Українська РСР» на «Україна»). 

При підготовці законопроектів про внесення змін до законів існують певні особливості правил 

законодавчої техніки, які зумовлені нашою системою законодавства й полягають у досягненні зруч-

ності при роботі з цими законопроектами. 

1. Якщо законопроект стосується внесення будь-яких змін до закону, його назва має виглядати 

так: «Закон України «Про внесення змін до Закону України «назва закону».  

2. Проаналізуйте чи потрібна нова редакція закону перед початком роботи над нею. 

Загальне правило має бути таке:  

 якщо змінюється більшість правового матеріалу закону (більшість статтей) - готується нова 

редакція закону;  

                                                           
59 Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. – К.: Парламентське видавництво, 
2006. – С.261. 
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 якщо змінюється основний текст (більшість тексту) статті - дається її нова редакція60. 

3. При вказівці назви закону, до якого вносяться зміни, обов'язково вказується джерело його 

опублікування – Відомості Верховної Ради України, а також джерело опублікування наступних змін, 

які вносились до закону. Якщо закон ще не опублікований у Відомостях, то слід навести його номер 

і дату прийняття. У виключних випадках джерелом опублікування може бути визначено Офіційний 

вісник України. 

4. Якщо в законопроекті зазначається термін введення закону в дію, то законопроект має 

складатися із двох розділів. Перший — внесення змін до закону, другий — термін набрання чинності 

законом, що приймається, та доручення, що зумовлені прийняттям цього закону. Це правило не за-

стосовується, якщо закон викладається у новій редакції. Його структура має бути такою, як і в 

оригіналі закону. 

Приклади: 

а) Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про …":  

"Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : 

І. Внести до Закону України "Про …" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 28, ст. 

131; 1997 р., № 15, ст. 116) такі зміни: «…» 

“ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування"; 

б) Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про …" 

"Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : 

І. Внести до Закону України "Про …" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 6-7, ст. 

24) такі зміни: «…» 

“II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

Рішення, що прийняті на виконання Закону України "Про …" до набрання чинності цим За-

коном, вважаються чинними". 

 

5. Зміни вносяться до оригінального (первинного) закону, а не до закону про внесення змін до 

цього закону. 

 

6. При внесенні змін до статті, яка налічує декілька частин, пунктів, абзаців, слід обов'язково 

вказувати місце розташування цих змін. 

Приклади: 

а) статтю 7 Закону України “Про музеї і музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 

1995 р., № 25, ст. 191) доповнити частиною шостою такого змісту: 

"Порядок створення історико-культурних заповідників визначається Кабінетом Міністрів 

України"; 

б) Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства"  

"Статтю 46 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: 

"У роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого голосу бе-

руть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом 

органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу". 

У зв'язку із цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою". 

Доповнення норми чи речення словами здійснюється за такими ж правилами.  

7. Якщо зміни і доповнення вносяться до декількох законів, вони розташовуються в хроноло-

гічному порядку, причому, якщо в переліку актів, до яких вносяться зміни, є кодекси, вони ставлять-

ся на початку проекту. 

8. У разі доповнення закону новим розділом, главою, статтею нормативний матеріал розта-

шовується так само на початку. Нумерація в даному випадку не змінюється. Номер нових статтей 

(глав) складається з номеру статті, яка передує новій та цифрі 1 (і так по порядку), яка проставляєть-

ся через дефіс. 

Приклади: 

а) Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"  

“Доповнити Закон новою главою 3-І такого змісту: 

                                                           
60 Ткачук А.Ф. Законодавча техніка. Практичний посібник. Як готувати проекти законів. – К.: Інститут громадянського суспільства, 2004. – 
С.141-143. 
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"Глава 3-1 
Облігації зовнішніх державних позик України 

Стаття 14-1. Основні характеристики облігацій зовнішніх державних позик України"; 

б) Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопору-

шення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю"  

"Доповнити Кодекс статтею 212
2
 такого змісту: «…». 

9. У прикінцевих положеннях до проекту даються доручення виконавчій владі.  

У випадку, коли новий закон тягне за собою видання нових, зміни чинних підзаконних норма-

тивних актів чи їх скасування, у перехідних положеннях цього закону має міститись доручення ор-

ганам, які прийняли ці акти, щодо ухвалення нових актів, внесення до них зміни чи їхнього скасу-

вання. 

Мова і термінологія проектів нормативно-правових актів 

Текст проекту викладається стисло, простою літературною мовою, при можливості, коротки-

ми фразами. Не варто застосовувати фрази з багатьма підрядними реченнями.  

Підбір термінів для проекту здійснюється дуже ретельно.  

По-перше, потрібно визначити суміжні, узагальнюючі конституційні поняття, їхнє 

співвідношення.  

По-друге, вивчити термінологію міжнародних правових актів з цього питання.  

По-третє, виписати термінологію, що стосується даного питання, із законодавства України.  

Таким же чином визначається і доводиться необхідність введення нової правової терміно-

логії. 

Особливу увагу необхідно звертати на точність термінології. Визначення термінів повинно 

відповідати тому змісту, який міститься в літературній мові, спеціальних науках та чинному законо-

давстві, і має бути однаковим у всьому тексті закону. Якщо термінологія обмежується лише цим за-

коном, то дається відповідне застереження. Наприклад: "Для цілей цього Закону вживаються такі 

терміни і поняття …" або "У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні …". 

Якщо в тексті закону є посилання на статті, частини статей, пункти, абзаци тощо, слід 

пам'ятати, що номери статей, пунктів пишуться цифрами, а частин статей, абзаців - словами. Зазви-

чай використовуються такі стандартні фрази: відповідно до статті, відповідно до постанови, згідно зі 

статтею ... Закону України «Про...).  

 

6) Розробка супровідних матеріалів, що подаються із нормативно-правовими актами 

(на прикладі проектів законів) 

Обов’язковою умовою при подачі проектів законів України є наявність ряду супровідних до-

кументів, зокрема: 

 пояснювальної записки; 

 порівняльної таблиці; 

 супровідного листа; 

 авторського колективу. 

Якщо реалізація проекту вимагає видатків з Державного бюджету України, то необхідним су-

провідним  документом є також фінансово-економічне обґрунтування.  

В пояснювальній записці, зокрема, визначаються:: 

 обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону; 

 завдання проекту Закону; 

 загальна характеристика й основні положення проекту Закону; 

 стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання; 

 фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону; 

 прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону. 

Разом з проектом Ви маєте подати перелік авторів законодавчого акту. При внесенні про-

екту з цим переліком, за Вами залишається авторське право на текст проекту до його прийняття у 

першому читанні. Окрім цього це означає, що Ви можете підтвердити свою участь у розробці проек-

ту і взяти, при потребі, участь у його обговоренні у комітетах Верховної Ради України. 

Законопроект про внесення змін до чинного закону подається разом із порівняльною табли-

цею. До таблиці вносяться текст чинного закону, до якого пропонується внести зміни та текст про-

понованої редакції. Деколи дану таблицю готують з трьох колонок та додають посередині текст про-
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понованих змін. Якщо законопроектом викладається закон в новій редакції, то подається цілісний 

документ.  

 Для зручності у законопроекті, який вносить зміни, змінений текст слід виділяти жирним 

шрифтом. 

  

Приклад: 

 Чинна редакція Пропонована редакція 

Стаття 45.  Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 

Особа, яка вперше вчинила злочин 

невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона після вчинення 

злочину щиро покаялася, активно сприяла 

розкриттю злочину і повністю відшкодувала 

завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.  

 

Стаття 45.  Звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої 

тяжкості, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона після вчинення 

злочину щиро покаялася, активно сприяла 

розкриттю та розслідуванню злочину і повністю 

відшкодувала завдані нею збитки або усунула 

заподіяну шкоду.  

В супровідній записці суб’єкт законодавчої ініціативи підтверджує реалізацію свого права на 

подання проекту закону України, зазначаючи, які супровідні матеріали та на скількох аркушах ко-

жен додаються.  

Методичні матеріали з підготовки електронних копій проектів 

1. Електронна версія проектів законів, постанов та супровідних документів передаються 

суб'єктами законодавчої ініціативи до сектору реєстрації законопроектів Головного організаційного 

управління Апарату ВР України на дискеті (кожний проект на окремій дискеті).  

Відповідальність за зміст файлів несе суб’єкт законодавчої ініціативи. 

До прийняття проекту законодавчого акта у першому читанні всі редакції проектів, 

порівняльні таблиці до них є об’єктом авторського права суб’єкта законодавчої ініціативи та ав-

торського колективу, зазначеного у переліку.  

2. Назва файлу має таку структуру: 

ХХNNNN.rtf , де 

ХХ - код документа , що має відповідно такі значення: 

PD - Подання до Верховної Ради України, 

KD - проект Кодексу, 

ZP – проект Закону України, 

TP – порівняльна таблиця до законопроекту, 

PS – проект Постанови Верховної Ради України, 

SZ – супровідна записка до законопроекту, 

PZ – пояснювальна записка до законопроекту; 

FN – фінансово-економічне обґрунтування, 

AV – авторський колектив. 

 NNNN - це реєстраційний номер народного депутата України (його картки для 

голосування). 

Всі файли готуються і зберігаються у форматі Reach Text Format (rtf) , у тому числі і таблиці, 

що підготовлені в EXCEL. При необхідності архівування файлів використовується архіватор WinZip. 

3. Тексти проектів законодавчого акта та супровідних документів подаються українською мо-

вою з використанням текстового редактора Word версії 6.0 або наступних версій.  

Перед початком створення документа необхідно встановити параметри : 

 – формат аркуша А4; 

 – орієнтація тексту на сторінці “Книжна” (для порівняльної таблиці "Альбомна"); 

 – розмір полів : верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, прав – 1,5 см; 

 – шрифт Times New Roman; 

 – розмір шрифту основного тексту – 14 кегль; 

 – абзацний відступ – 1,27 см; 

 – міжрядковий проміжок – одинарний; 

 – вирівнювання тексту – по ширині; 

 –"Автоматичну розстановку переносів" відключити; 
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 – в "Автоформат при вводі" та "Автоформат" включена опція "Заміняти при вводі прямі кавички 

парними". 

Не допускається використання в кінцевій редакції документу опції "Виділити виправлення".  

 4. У правому верхньому куті першої сторінки законопроекту обов’язково вказується "Про-

ект". Після нього робиться міжабзацний відступ 6 пунктів. Якщо суб’єктом законодавчої ініціативи є 

народний депутат України чи група народних депутатів, то в наступному рядку зазначаються їхні 

ініціали та прізвища. 

5. Через рядок з вирівнюванням “по центру” великим літерами друкується назва одного із 

нижчезазначених типів документу: 
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ТЕМА 12 

КОНСУЛЬТУВАННЯ КЛІЄНТА 
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ПЛАН 

1. Консультирование как вид деятельности адвоката 

2. Концепция опоры на клиента 

 

1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 
ЛИДИЯ ВОСКОБИТОВА 

Северо-Кавказский государственный технический университет 
 Консультирование является составной частью деятельности любого юриста, независимо от сферы 

его профессиональных занятий и занимаемой должности. Сама профессия юриста как бы располага-

ет граждан обращаться к нему за консультацией. Но чаще всего дают консультации, конечно, адво-

каты. Поэтому в профессиональной подготовке студентов юридических вузов важное значение име-

ет выработка навыков и умения вести консультирование. 

Говоря о консультировании, следует различать разовую консультацию, когда проблема клиента раз-

решается в ходе единственной встречи с юристом, и консультирование с перспективой ведения дела 

клиента, в том числе и судебного процесса. 

Цели консультирования не зависят от названных отличий и всякий раз состоят в том, чтобы: 

1)     дать клиенту исчерпывающую правовую информацию по интересующему его вопросу; 

2)     выявить и разъяснить клиенту все возможные варианты решения его проблемы; 

3)     показать вероятные последствия каждого из решений; 

4)     помочь клиенту выбрать наиболее оптимальное решение; 

5)     в случае ведения дела, оказать правовую помощь в реализации принятого решения. 

 Практическая деятельность по консультированию клиента включает различные умения и 

навыки: 

             анализировать фактическую информацию с тем, чтобы выделять в ней юридически 

значимую, отличить главную от второстепенной; 

             ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для дачи 

консультации и решения проблемы; 

             выявить альтернативы действий клиента для достижения его цели; 

             четко, ясно и доступно разъяснить клиенту правовую сторону его проблемы и воз-

можных решений; 

             прогнозировать последствия действий клиента, в том числе не только правовые, но и 

иные, как положительные и полезные, так и негативные. Не менее важно уметь прогнози-

ровать и последствия своих консультаций на случай правильного или неправильного вос-

приятия их клиентом. 

Это умения, составляющие юридическую сторону этой деятельности. Но так как она пред-

ставляет собой особого рода коммуникацию, адвокат должен обладать и навыками общения. Кон-

сультация как форма общения отличается тем, что встречаются незнакомые или малознакомые лю-

ди; у них есть взаимный интерес и потребность друг в друге; предметом их общения являются об-

стоятельства, не очень приятные и радостные для клиента, поэтому нередко он с неохотой говорит о 

них; форма общения затруднена тем, что клиент не знаком со сферой права, и адвокат говорит как 

бы на другом языке. 

Все это, безусловно, влияет на те методы и приемы, которые использует адвокат при прове-

дении консультаций. Выбор методов зависит в значительной мере от личных качеств клиента. И в 

этом смысле можно предложить условную, образную типологизацию клиентов. Клиент может вести 

себя как «доверчивый ребенок», когда он заранее верит адвокату, готов делать все, что он скажет, и 

его любимая позиция — «Делайте, как Вы считаете лучше». Другая разновидность — «пассивный 

скептик», когда все разъяснения и предложения адвоката встречаются фразой: «Да все это бесполез-

но, у меня все равно ничего не получится». Встречаются клиенты-«упрямцы», которые требуют сво-

его, несмотря ни на какие разъяснения адвоката, и тогда все просьбы адвоката, его рекомендации как 

бы разбиваются о «твердолобость» клиента. Не менее сложны в работе и клиенты — «закрытая 

дверь»: они обладают информацией о фактических обстоятельствах, но не спешат поделиться ей с 

адвокатом, выдают ее маленькими порциями, и адвокат до конца не уверен, сказал ли ему клиент 

все, что нужно, сказал ли самое главное. 
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Самый идеальный вариант — когда клиент становится «сотрудником» адвоката. Поэтому 

коммуникативная задача адвоката при консультировании состоит в том, чтобы любого клиента пре-

вратить в «сотрудника». Только тогда, когда клиент поверит адвокату, а последний внушит ему веру 

в его собственные силы и возможности, можно добиться оптимального результата как в разовом, так 

и в длящемся консультировании. 

Само консультирование можно разделить на ряд технологических этапов: 

I.                 Подготовка к консультированию предполагает анализ фактов, сообщенных клиентом, 

и нормативной базы, необходимой в решении его проблем. Этим адвокат занимается чаще всего в 

отсутствие клиента. Однако не исключены и ситуации, когда консультация необходима сразу. В лю-

бом случае адвокат не может избежать этого этапа и должен, не стесняясь присутствия клиента, 

уточнить законы, проверить, правильно ли он помнит то или иное положение. 

II.               Встреча с клиентом для дачи консультации имеет важное значение для правильного 

выбора методов проведения консультации. В процессе интервьюирования адвокат уже получил до-

статочное представление о типе клиента. Для того, чтобы превратить его в своего «сотрудника» и 

тем самым обеспечить эффективность консультации, адвокату следует сразу же попытаться опреде-

лить и четко обозначить цели встречи и назвать те задачи, которые он собирается решить. Если 

предложения адвоката чем-то не устраивают клиента, есть возможность обсудить эти разногласия и 

уточнить цели и задачи встречи. 

III.             Разъяснение клиенту возможных вариантов решения его проблемы и анализ воз-

можных последствий каждого из них. Как правило, на этом этапе клиент пассивен и слушает мо-

нолог адвоката. Но это не означает, что ему нечего сказать или не о чем спросить. Поэтому очень 

важно и эту часть консультаций вести в диалоговой форме, время от времени задавая вопросы кли-

енту, прибегая к таким выражениям как: «если это Вас заинтересует…», «один из возможных вари-

антов…», «вероятнее всего…» и т.п. 

IV.             Помощь клиенту в выборе оптимального решения может стать завершающим этапом 

консультации. Как правило, этим заканчивается разовая консультация. Очень важно к этому этапу 

добиться активного соучастия клиента в выборе решения, потому что в позиции адвоката всегда 

остается опасность предложить клиенту вариант, оптимальный с точки зрения адвоката, но не отве-

чающий истинным желаниям клиента. Поэтому выбор решения должен быть выбором самого клиен-

та. Задача адвоката на этом этапе — помочь сделать выбор, и для этого у адвоката есть два средства: 

разъяснение правовых положений и прогноз возможных результатов. Необходимо подвести клиента 

к осознанному выбору. Если решение будет воспринято им как собственное, он сможет более после-

довательно и настойчиво претворять его в жизнь или содействовать в этом адвокату, представляю-

щему его интересы. 

V.               Определение стратегии и тактики реализации принятого решения становится завер-

шающим этапом для длящейся работы с клиентом, когда адвокат вступает в дело и берется пред-

ставлять далее интересы клиента. В таких случаях, выбрав само решение, адвокат продолжает об-

суждение и предлагает клиенту возможные варианты действий. Например, если клиент решил обра-

титься с иском в суд, можно обсудить с ним, когда целесообразно подать исковое заявление, к кому 

из судей пойти на прием, какие документы представить вместе с иском, а какие приберечь до судеб-

ного разбирательства, и т.п. 

Дальнейшая работа — это обсуждение конкретных действий по каждому из вариантов или по одно-

му, избранному клиентом. Эта работа может потребовать новых встреч с клиентом. Она предполага-

ет возможность появления новой или дополнительной информации и корректировки позиций, новых 

разъяснений клиенту. 

Консультирование будет тем успешнее, чем внимательнее и убедительнее будет адвокат. От него 

требуется откровенность с клиентом и, вместе с тем, определенная дистанция, которая позволит им 

обоим искать выход из проблемы совместными усилиями и обеспечит принятие решения, наиболее 

соответствующего целям и интересам клиента. 

1924-1 

Вторая летняя школа для студентов юридических вузов “Академия прав человека”. 21-28 августа 

1999 года. Тверь, Россия. Организатор – Тверской фонд поддержки юридического образования 

«Юрист» при содействии Фонда Форда. 
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2. КОНЦЕПЦИЯ ОПОРЫ НА КЛИЕНТА 
КОНЦЕПЦИЯ ОПОРЫ НА КЛИЕНТА 

(фрагменты) 

 Д. Байндер, П. Бергман, С. Прайс 

 1. ПОДХОД С ОПОРОЙ НА КЛИЕНТА В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯМИ О КЛИЕНТАХ И ИХ ПРОБЛЕМАХ 
[...] Сопоставьте концепцию опоры на клиента с более традиционными представлениями. Со-

гласно традиционной концепции юристы рассматривают проблемы клиентов прежде всего с точки 

зрения существующих теоретических категорий (например, гражданского права, уголовной проце-

дуры, торгового права). Предоставляемые сведения имеют значение главным образом в той степени, 

в коей эти данные соответствуют определенной теоретической категории, в которую юрист поме-

стил данную проблему. Более того, согласно традиционным представлениям юристы прежде всего 

пытаются найти наилучшее «юридическое» решение проблемы, не очень-то заботясь о том, насколь-

ко такое решение соответствует юридическим и неюридическим интересам клиента. 

Затем сопоставьте представления о клиентах с позиций опоры на клиента и традиционных 

концепций. Согласно концепции опоры на клиента большинство клиентов способны сами продумать 

и оценить свои проблемы во всей их сложности. В частности, данная концепция исходит из того, что 

клиенты лучше разбираются в экономических, социальных и психологических сторонах своих про-

блем, чем юристы. Кроме того, она исходит из того, что, поскольку любое решение той или иной 

проблемы сочетает в себе юридические и неюридические аспекты и соображения, клиент, как пра-

вило, в состоянии выбрать более подходящее для него решение, чем юрист. Более того, данный под-

ход учитывает то, что эмоции и чувства клиента являются неотъемлемой и естественной частью ре-

шаемых проблем, и их необходимо учитывать при предоставлении консультаций. Наконец, данный 

подход основан на допущении, что большинство клиентов пытаются достичь законных целей юри-

дическим путем и правовыми средствами. 

В рамках традиционной концепции клиенту отводится не столь значительная роль. От юри-

стов, придерживающихся традиционных взглядов, нередко можно услышать: «Юридическая прак-

тика — чудесное занятие, если б еще не клиенты». Такие юристы, как правило, считают себя экспер-

тами и полагают, что они могут и должны сами определять, какое решение является наилучшим, на 

основе собственных отвлеченно-рациональных соображений и при минимальном участии клиента. 

Юристы, придерживающиеся таких традиционных взглядов, как правило, считают: (1) что клиенты 

недостаточно разбираются в законах; (2) что клиенты погрязли в своих проблемах в эмоциональном 

плане; (3) что клиенты не в состоянии адекватно учитывать долгосрочные последствия (в том числе 

опасные последствия) тех или иных решений. 

Как вы понимаете, несмотря на указанные различия, представления о работе юриста, осно-

ванные на подходе с опорой на клиента и на традиционном подходе, имеют много общего. Напри-

мер, оба подхода основаны на признании первостепенной важности юридического анализа; в обоих 

случаях конечная цель — максимальное удовлетворение клиента. Кроме того, если юрист придер-

живается одной из концепций, это не значит, что он полностью исключает значение второго подхо-

да. Однако концепция, основанная на подходе с опорой на клиента, «дополняет» традиционный под-

ход тем, что подчеркивает наличие как юридических, так и неюридических аспектов проблем и при-

дает особое значение знаниями, идеям и ощущениям клиента в деле разрешения проблем. В услови-

ях ориентации на клиента и ведения дела с опорой на него вы должны обеспечить активное участие 

клиента в определении проблем, формулировании возможных вариантов решений и принятии реше-

ний. Таким образом деятельность адвоката с опорой на клиента основана на вере в самостоятель-

ность, разум, достоинство и глубокую нравственность отдельного клиента. 

Деятельность адвоката с опорой на клиента не означает, однако, что вы должны подчиняться 

любому капризу и любому требованию клиента. Действительно, данный подход может означать, что 

время от времени вам придется выражать поддержку таким нравственным ценностям и решениям 

клиента, с которыми вы не согласны. Но в случаях, когда клиент пытается выйти за рамки законно-

сти и справедливости, даже ориентация на мнение клиента не может вас заставить пренебречь базо-

выми правовыми концепциями и нравственными ценностями. Вы также не обязаны закрывать глаза 

или молчаливо взирать на попытки клиента избрать линию поведения, которая с высокой степенью 

вероятности приведет к краху. Наконец, когда нравственные ценности клиента вступают в противо-
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речие с основополагающими моральными заповедями и однозначными правовыми нормами, данный 

подход не означает, что вы должны стать слепым орудием в его руках. 

2. Основные признаки подхода с опорой на клиента 
В силу сложного характера человеческих взаимоотношений невозможно дать точное опреде-

ление понятия «деятельность адвоката с опорой на клиента». Однако подход с опорой на клиента 

минимально характеризуется следующими признаками. 

А. Адвокат помогает определить проблемы с точки зрения клиента 
Центральное место в данном подходе занимает идея о том, что вы окажете максимальную 

помощь клиенту, если с самого начала попытаетесь понять проблему с точки зрения клиента. Клиен-

ты бывают очень разными по таким параметрам, как культурно-религиозно-этнические признаки, 

социально-экономическое положение, финансовые потребности, наличие опыта общения с юриста-

ми и с правовой системой, готовность к риску, стремление выиграть дело, желание установить гар-

моничные рабочие отношения, желание доказать свою правоту, взять реванш или вовсе избежать 

конфликта, уровень беспокойства, гнева или депрессии, а также готовность учитывать как ближай-

шие, так и долгосрочные последствия. Такие факторы почти неизбежно влияют на представление 

клиента о стоящей перед ним проблеме, а также о возможных и реальных вариантах решений. Кроме 

того, и условия, в которых возникают проблемы, являются не менее уникальными, чем сами клиен-

ты. 

Б. Юрист активно вовлекает клиента в анализ возможных решений 
Данный аспект подхода с опорой на клиента характеризуется двумя важными чертами. Во-

первых, очень редки случаи, когда существует лишь один очевидный вариант решения, поэтому ва-

ша задача — заставить клиента рассмотреть наиболее широкий диапазон вариантов. Вы предлагаете 

возможные варианты решений и помогаете клиенту вырабатывать дополнительные собственные ва-

рианты. Во-вторых, вы должны помочь клиенту увидеть возможные неюридические последствия 

каждого из потенциально возможных решений, чтобы в результате было выработано решение, кото-

рое учитывает особые потребности и цели данного клиента. 

В. Юрист поощряет клиента к принятию решений, которые, вероятно, будут иметь 

определяющее юридическое или неюридическое значение 

В рамках подхода с опорой на клиента особую ценность и значимость имеет то обстоятель-

ство, что главная роль в принятии важных решений отводится именно клиенту. Это связано с двумя 

факторами. Во-первых, решения, имеющие важное значение для клиента, принимаются на основе 

анализа возможных вариантов решений с точки зрения их наибольшего соответствия интересам и 

запросам клиента. Во-вторых, поскольку у каждого клиента, как правило, имеются свои, особые 

ценности и цели, клиент зачастую способен сам выбрать наилучшее из возможных решений, и его 

выбор будет более обоснованным, чем решение юриста. 

Например, клиенты, как правило, лучше знают, сколько денег они готовы израсходовать и на 

какой риск пойти ради достижения той или иной цели. Допустим, человека уволили с работы, и он 

решает, стоит ли подавать на работодателя в суд за незаконное увольнение, а также стоит ли доби-

ваться восстановления на работе. Такое решение принимается с учетом следующих факторов: готов 

ли клиент платить адвокату, хочет ли он, чтобы данные о его трудовой деятельности обсуждались в 

открытом судебном заседании, согласен ли он жить в состоянии психологического дискомфорта, ко-

торое, вероятно, возникнет в связи с возвращением на работу на предприятие, где отношение к нему 

будет негативным. Каждый отдельный клиент решает подобные вопросы по-своему, поэтому такие 

основополагающие решения должен принимать сам клиент. 

Разумеется, вы не должны оставаться безучастным в процессе принятия решения. Вы должны 

давать оценку вероятных юридических (и даже неюридических) последствий тех или иных дей-

ствий. Собственно говоря, как указано в следующем разделе, порой вы даже можете рекомендовать 

клиенту предпринять те или иные действия. Однако главное остается неизменным. Как правило, 

только клиент в состоянии решить, насколько он готов пойти на риск и на затраты, связанные с тем 

или иными решениями и действиями. И поэтому насколько это практически возможно, важнейшие 

решения должен принимать сам клиент. 

Г. Юрист предоставляет консультации с учетом этических критериев клиента 
Как бы ни хотелось нам, чтобы все клиенты были независимыми личностями, способными 

принимать решения самостоятельно, на практике нередко получается так, что многие клиенты не 

могут спокойно принять решение без консультации с юристом. И поэтому, несмотря на то, что в оп-
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тимальном варианте клиенты сами должны принимать важные решения, концепция опоры на клиен-

та предполагает, что в ряде случаев вы можете давать советы и консультации. Однако ваши советы 

должны основываться на вашем понимании ценностей клиента. Если вы будете давать советы с уче-

том последствий, которые лично вам представляются важными, значит, вы навязываете клиенту 

свои собственные ценности, а это уже противоречит концепции опоры на клиента. 

Д. Юрист понимает чувства клиента и признает их важность 
Юридическое консультирование с опорой на клиента предполагает понимание и учет чувств 

клиента с вашей стороны. Юридические проблемы существуют не в бесчувственном вакууме. Эмо-

циональные реакции клиента на те или иные ситуации представляют собой столь же значимый ас-

пект проблемы, как и сами фактические обстоятельства, создающие проблему. Таким образом чув-

ства и эмоции представляют собой неотъемлемую часть юридических проблем. Беспокойство и оза-

боченность составляют основу проблем, именно они прежде всего и заставляют клиентов обращать-

ся за помощью. Неудивительно поэтому, что клиенты испытывают желание и потребность обсудить 

свои чувства. Следовательно, уделяя внимание как фактической стороне дела, так и эмоциональной 

реакции клиента, вы сможете достичь взаимопонимания с вашим клиентом, получить от него по-

дробную и точную информацию и помочь выработать решения, которые наилучшим образом соот-

ветствуют потребностям клиента. 

Е. Юрист постоянно выражает готовность помочь 
Есть еще один аспект концепции опоры на клиента. Аспект этот удивительно прост. Вы 

должны ясно дать клиенту понять, почувствовать, что вы искренне хотите ему помочь. Например, 

вы можете произнести такую фразу: «Я искренне хочу помочь вам решить, имеет ли смысл учре-

ждать компанию.» На первый взгляд такая рекомендация может показаться глупой. Разве клиент, 

обращаясь к вам, не предполагает, что вы должны ему помочь? Возможно. Но в рамках формальных 

отношений между адвокатом и клиентом у последнего не всегда возникает внутреннее ощущение, 

что вы испытываете искреннее желание и готовность помочь. Если вы просто и ясно выразите свое 

желание помочь, для многих клиентов это имеет большое значение, у них возникает состояние внут-

реннего комфорта, укрепляется мотивация. 

3. Преимущества концепции опоры на клиента 
В соответствии с описанными выше признаками концепция опоры на клиента способствует 

активному участию клиентов в описании и решении возникающих проблем. Анализ указанных при-

знаков указывает на то, что активное участие клиента в этой работе дает существенные выгоды и 

преимущества. Значительно повышается вероятность выработки удовлетворительных решений. Это 

происходит благодаря нескольким факторам: (1) благодаря учету юридических и неюридических ас-

пектов возникшей у клиента проблемы; (2) за счет использования опыта и квалификации как юриста, 

так и клиента для определения и оценки возможных вариантов решения проблемы; и (3) благодаря 

тому, что такой подход способствует принятию решений клиентам, которые зачастую лучше юри-

стов могут определить, насколько те или иные решения будут для них удовлетворительными. 

Кроме того, активное участие клиента в принятии решения обеспечивает уважение самостоятельно-

сти заинтересованного лица, ведь в конце концов речь идет о «его» проблеме. Клиент не лишается 

права принимать самостоятельные решения, имеющие огромное значение для всей его жизни, — 

просто потому, что обратился за юридической помощью к адвокату. 

Оценка консультирования 

 1. Объяснил ли адвокат, как будет проводиться заседа-

ние? 

0     1     2     3     4     5  

2. Объяснил ли адвокат, что предстояло выполнить на 

заседании, и какие решения там надо было принять? 

0     1     2     3     4     5  

3. Владел ли адвокат фактами дела? 0     1     2     3     4     5  

4. Продемонстрировал ли адвокат понимание применя-

емой правовой нормы? 

0     1     2     3     4     5  

5. Стремился ли адвокат добиться вклада со стороны 

клиента? 

0     1     2     3     4     5  

6. Указал ли адвокат разные направления решения  де-

ла? 

0     1     2     3     4     5  

7. Старался ли адвокат выяснить и установить приори-

тетность потребностей и ценностей клиента? 

0     1     2     3     4     5  
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8. Был ли ясным и точным прогноз адвоката в отноше-

нии юридических последствий? 

0     1     2     3     4     5  

9. Обсуждал ли адвокат психологические, социальные и 

экономические последствия разных альтернатив? 

0     1     2     3     4     5  

0. Пытался ли адвокат повлиять на решение клиента? 0     1     2     3     4     5  

1. Было ли принято окончательное решение на основе 

потребностей и ценностей клиента? 

0     1     2     3     4     5  

2. Казался ли адвокат сопереживающим и чутким? 0     1     2     3     4     5  

3. Вел ли адвокат диалог с клиентом на понятном для 

клиента языке? 

0     1     2     3     4     5  

4. Три момента для изменения в следующий раз:   

  

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

1924-2 

Клиническое юридическое образование. Методический семинар для преподавателей. Февраль 1999 

г. Ставрополь. Семинар организован Фондом Форда 
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ТЕМА 13 

ПРЕДСТАВНИЦТВО  ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА У РІЗНИХ ІН-

СТИТУЦІЯХ 
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ПЛАН 

 1. Представництво інтересів клієнта у судах 

 2. Допрос свидетелей при состязательном процессе 

 3. Допит свідка в суді 

 4. Искусство возражения в суді 

 5. Выступление в прениях 

 6. Несудове представництво інтересів клієна в юридичній клініці 

 7. Альтернативне розв’язання конфліктів 
 

1. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА У СУДАХ 
1.1.   Поняття та види судового представництва (М. Менджул) 

1.2. Особливості судового представництва та повноваження представників в цивільному, 

кримінальному та адміністративному процесі (М. Менджул) 

1.3. Докази і доказування в судовому процесі (М. Менджул) 

1.4. Методологія допиту свідків в суді (В. Єлов) 

1.5. Підготовка до виступу в судових дебатах (М. Менджул) 

1.6. Підготовка судової промови (М. Менджул)  

1.7. Особливості представництва в апеляційній та касаційній інстанціях. (М. Менджул) 

Єлов Віталій Андрійович,   

адвокат, керівник юридичної клініки         

«Ad Astra” при юридичному факультеті 

Волинського державного  

університету імені Лесі Українки 

1.1 Поняття та види судового представництва (М. Менджул) 

Кожній особі в Україні гарантується право на судовий захист її прав, свобод та законних інте-

ресів. Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих 

Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 

юридичних осіб, інтересів суспільства і держави (ст. 2 Закону України „Про судоустрій України”).61 

Відповідно до ст. 8 Конституції України звернення до суду для захисту конституційних прав та 

свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Стаття 6 

Кодексу адміністративного судочинства України також гарантує кожному право на захист його прав, 

свобод та інтересів незалежним і неупередженим судом. 

Слід зауважити, що ряд науковців не вважають право на захист самостійним правом, а до-

повненням інших прав, елементом будь-якого суб’єктивного цивільного права.626364 Інші вчені 

обґрунтовують, що право на захист являє собою самостійне охоронне суб’єктивне цивільне право. 

Право на захист включає, на думку Саприкіної І., три групи можливостей: самозахист майнових прав 

та інтересів; застосування до порушника цивільно-правових засобів оперативної дії; звернення до 

компетентного державного чи громадського органу за захистом свого права з вимогою застосувати 

до правопорушників засоби державно-примусового характеру.65 Штефан А. відзначає, що право на 

                                                           
61

 Великий енциклопедичний юридичний словник/ За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. –К.: ТОВ “Ви-

давництво “Юридична думку”, 2007.- С. 685.  
62

 Гражданское право: в 2 т.: Учебник / [В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. И. Коваленко та ін.] ; отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – . -  Том І. - С. 409. 
63

 Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / [А. Ю. Бабаскін, Т. В. Боднар, Ю. Л. Бошицький 

та ін.] ; за заг. ред. Я. М. Шевченко. - Т. 1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. - С. 75. 
64

 Ятченко Є. О. Поняття, основні засади та деякі способи захисту майнових прав релігійних організацій / Є. О. Ятченко 

// Юриспруденція: теорія і практика. - 2007. - № 7 (33). - С. 43. 
65

 Саприкіна І. Цивільно-правові способи захисту честі, гідності, ділової репутації у новому Цивільному кодексі України 

/ Ірина Саприкіна // Юридична Україна. - 2005. - № 9. - С. 55. 
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захист виникає не у кожної особи і не в будь-який момент, а виключно внаслідок порушення чи 

оспорювання або ж при створенні перешкод щодо здійснення нею своїх прав.66 

Правосуддя — це правозастосовна діяльність суду з розгляду і вирішення у встановленому за-

коном процесуальному порядку віднесених до його компетенції цивільних, господарських, кри-

мінальних та адміністративних справ з метою охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і 

законних інтересів юридичних осіб та інтересів держави.67 Відповідно до ст. 124 Конституції 

України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Утворення 

надзвичайних та особливих судів не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі пра-

вовідносини, що виникають у державі. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є 

обов'язковими до виконання на всій території України. Відповідно до ст. 129 Конституції України 

судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. 

Не всі громадяни взмозі особисто відстоювати свої права та законні інтереси в суді. Пов’язано 

це як із відсутністю часу, так із незнанням норм матеріального та процесуального права, невмінням 

логічно та послідовно викладати думки. У зв’язку з цим, громадяни вдаються до інституту судового 

представництва. 

На початкових етапах судове представництво мало на меті позбавити сторони від особистого 

ходіння по судам. Професійні представники перебували при судах та здійснювали свої функції по 

договору за окрему плату. В Росії після судової реформи 1864 року існували два види адвокатів: 

присяжні повірені, які були об’єднані в корпорацію та приватні повірені, які перебували при судах.68 

Діюче законодавство України (ст. 38 ЦПК України, ст. 56 КАС України) дозволяє особі вести 

свої справи в суді особисто і (або) через представника. 

Судове представництво – це інститут, який регламентує правовідносини, в силу яких одна осо-

ба (представник) здійснює в суді в межах наданих йому повноважень процесуальні дії від імені та в 

інтересах іншої особи з метою захисту її прав, свобод та законних інтересів. 

Судове представництво може виникати на підставі закону (ст. 39 ЦПК України, ст. 56 КАС 

України) та договору (ст. 42 ЦПК України, ст. 56 КАС України). Законне представництво встанов-

люється нормами закону. Так, відповідно до ст. 39 Цивільного процесуального кодексу України: 1) 

права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізич-

них осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені 

законом; 2) права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні 

батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом; 3) права, свободи та інтере-

си особи, яка визнана безвісно відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном; 4) 

права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщи-

на ще ніким не прийнята, захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо 

охорони спадкового майна. 

Договірним (або добровільним) називається представництво, засноване на угоді між стороною 

чи третьою особою в процесі та особою, що здійснює представницькі функції. Учасники юридичної 

клініки повинні укладати з клієнтом договір про надання правової допомоги, включаючи і представ-

ництво в суді. 

Крім того, в літературі виділяють також громадське представництво, яке за думкою деяких 

вчених процесуалістів (Комаров В.В.) являє собою третій вид представництва по юридичним фактам 

його виникнення. Громадське представництво полягає в тому, що профспілки та інші громадські ор-

ганізації створюють спеціалізовані юридичні консультації й надають правову допомогу своїм чле-

нам, в тому числі й представляють їх інтереси в суді.69 

Лужанський А.В. відзначає, що з урахуванням положень ч. 1 ст. 45 ЦПК об’єднання громадян, 

що мають статус юридичної особи, можуть звертатися до суду для захисту прав, свобод та інтересів 
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інших осіб.70 Право громадських організацій звертатися до суду за захистом прав та законних інте-

ресів своїх членів підтверджено і в ухвалах суддів Судової палати у цивільних справах Верховного 

суду України. Так, ухвалою від 31 жовтня 2007 р. у справі за позовом громадської організації „3.” в 

інтересах Г. до дочірнього підприємства компанії „Е.” про встановлення факту роботи на енерго-

блоці, за касаційною скаргою громадської організації „3.” на ухвалу Нетішинського міського суду 

Хмельницької області від 1 грудня 2006 р. та ухвалу колегії суддів судової палати у цивільних спра-

вах Апеляційного суду Хмельницької області від 18 квітня 2007 р., суд касаційної інстанції каса-

ційну скаргу громадської організації задовольнив частково, судові рішення судів першої та апе-

ляційної інстанцій скасував, а матеріали передав до суду першої інстанції для вирішення питання 

про відкриття провадження у справі, зазначивши, що згадана громадська організація зареєстрована у 

встановленому законом порядку, є юридичною особою та на підставі ст. 20 Закону № 2460-ХІІ, ста-

тей 5, 121 ЦПК та статуту має право подавати позови до суду в інтересах членів своєї організації.71 

Громадське представництво базується на нормах Закону України “Про об’єднання громадян”, 

статутів громадських організацій та виникає на підставі членства в певних громадських організаціях. 

Окремі науковці зазначають, що факту членства недостатньо для того, щоб виникали відносини по 

представництву, необхідно ще укласти відповідний договір доручення, в якому й проявляється во-

левиявлення члена відповідної організації. Саме тому, даний вид представництва має договірну при-

роду, його специфіка полягає в тому, що договір доручення укладається тільки з членами громадсь-

ких організацій.72 

За ступенем обов’язковості судове представництво поділяється на обов’язкове, для виник-

нення якого не потрібна згода особи, права та інтереси якої захищаються в суді та факультативне, 

яке може виникнути тільки при наявності волевиявлення довірителя. 

 Судове представництво також можна поділяти залежно від категорії справ на: судове 

представництво по цивільним справам, судове представництво по кримінальним справам, су-

дове представництво по господарським справам та судове представництво по адміністратив-

ним справам. Окремим видом судового представництва є представництво в Європейському 

суді з прав людини. 

1.2. Особливості судового представництва та повноваження представників в цивільному, 

кримінальному та адміністративному процесі (М. Менджул) 
Судова влада реалізується через цивільне, господарське, адміністративне та кримінальне судо-

чинство, яке здійснюється судами загальної юрисдикції. 

Приймаючи доручення від клієнта на представництво його інтересів в суді, студент-консультан 

юридичної клініки повинен бути впевненим у своїй компетентності по справі та переконатись, що 

відсутні обставини, які можуть перешкоджати об’єктивному веденню справи (конфлікт інтересів, 

особиста зацікавленість у результаті вирішення спору, велика завантаженість справ тощо). 

Студент-консультант юридичної клініки виступає в цивільному, господарському та адміністра-

тивному процесах як представник.  

Враховуючи вимоги ст. 40 Цивільного процесуального кодексу України, представником по ци-

вільній справі може бути тільки той студент-консультант юридичної клініки, який досяг вісім-

надцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на 

здійснення представництва в суді (наявність довіреності від фізичної особи, оформленої відповідно 

до вимог закону, або усної заяви фізичної особи, яка заноситься до журналу судового засідання). 

Відповідно до ст. 44 Цивільного процесуального кодексу України представник, який має пов-

новаження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесу-

альні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на вчинення 

певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності.  

Студент-консультант юридичної клініки може представляти права та інтереси однієї із сторін 

(позивача або відповідача) або третю особу. 
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Представник має право, відповідно до ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України: 

знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до 

справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати 

участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також 

свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення 

судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і 

заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового 

засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи 

неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з 

нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржува-

ти рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом. 

Відповідно до ч. 2 ст. 31 Цивільного процесуального кодексу України студент-консультант 

юридичної клініки, який є представником позивача, також має право протягом усього часу розгляду 

справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, 

відмовитися від позову. Якщо студент-консультант є представником відповідача, то він має право 

визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов. 

Студент-консультант юридичної клініки при представництві інтересів клієнта в суді повинен 

враховувати особливості розгляду цивільної справи в порядку позовного (розділ ІІІ ЦПК України), 

окремого (розділ ІV ЦПК України) та наказного провадження (розділ ІІ ЦПК України). Так, позовне 

провадження – це вид цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються спори про право.  

Відповідно до ст. 95 та ст. 96 ЦПК України наказне провадження є особливою формою цивіль-

ного судочинства, в результаті якого виноситься судовий наказ про стягнення з боржника грошових 

коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги. Судовий наказ 

може бути видано, якщо:  

1) заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі;  

2) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної 

плати;  

3) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, ди-

тини або транспортних засобів боржника. Судовий наказ може бути видано і в інших випадках, 

встановлених законом.  

Відповідно до ст. 234 Цивільного процесуального кодексу України окреме провадження - це 

вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про 

підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та 

інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або 

підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. 

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про: обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізич-

ної особи; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; усиновлення; встановлення фактів, що мають юри-

дичне значення; відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі; передачу 

безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність; визнання спадщини відумерлою; надання особі 

психіатричної допомоги в примусовому порядку; обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульоз-

ного закладу; розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та 

фізичних осіб. 

При позовному провадженні представник готує та подає до суду позовну заяву (ст. 118 та ст. 

119 ЦПК України), при окремому провадженні – відповідну заяву, а при наказному провадженні – 

заяву про видачу судового наказу (ст. 98 ЦПК України). 

На практиці позовні заяви складаються з урахування таких частин: вступної, яка включає пунк-

ти 1, 2 і 3 ст. 119 ЦПК; описово-мотивувальної, до якої входять пункти 5, 6, а також посилання на 

норми закону та мотивація на їх підставі обставин справи; прохальної частини, у якій підсумовуєть-

ся наведене із зазначенням норм матеріального та цивільного процесуального права, викладається 

зміст позову, а за необхідності також окремі прохання (про продовження строку позовної давності, 

про забезпечення позову, про призначення експертизи, про притягнення до участі у справі інших 

осіб тощо). Після цього у заяві зазначається інформація про додатки до заяви, а саме: про документи 
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(квитанцій про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення, копії доку-

ментів тощо) та доручення, що підтверджує повноваження представника.73 

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Кодексу адміністративного судочинства України повноваження пред-

ставників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі договору, на здійснення пред-

ставництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю чи усною заявою довірителя із занесенням 

її до журналу судового засідання. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом судді копії з них 

приєднуються судом до справи. 

Частина 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що справа 

адміністративної юрисдикції (далі - адміністративна справа) - переданий на вирішення адміністра-

тивного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, ор-

ган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює 

владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повно-

важень. Оскільки юридична клініка надає безкоштовну правову допомогу соціально-незахищеним 

верствам населення, то студент-консультант може бути представником по адміністративній 

справі тільки фізичної особи і, не може виступати представником суб’єкта владних повноважень. 

Відповідно до ч. 3 ст. 50 Кодексу адміністративного судочинства України відповідачем в 

адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим кодексом. А 

ч. 4. даної статті встановлює, що громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єдна-

ння, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за 

адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень:  

1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян;  

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;  

3) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України;  

4) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстра-

ції тощо);  

5) в інших випадках, встановлених законом.  

Студент-консультант, який представляє одну із сторін в адміністративному процесі має право 

(ч. 3 ст. 49 КАС України): 

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюють-

ся у справі та стосуються їхніх інтересів; 

2) знайомитися з матеріалами справи; 

3) заявляти клопотання і відводи; 

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання 

іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові за-

уваження до них; 

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії су-

дових рішень; 

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується інтересів особи, яку він представляє; 

11) користуватися іншими процесуальними правами. 

Відповідно до ст. 59 КАС України представник, який бере участь в адміністративному процесі 

на основі договору, має право повністю або частково відмовитися від адміністративного позову, 

визнати адміністративний позов, змінити адміністративний позов, досягнути примирення, передати 

повноваження представника іншій особі (передоручення), оскаржити судове рішення, якщо право на 

вчинення кожної із цих дій спеціально обумовлене у виданій йому довіреності. Повноваження пред-

ставника чинні протягом часу провадження у справі, якщо інший строк не зазначено у довіреності. 

Таким чином, на відміну від цивільного судочинства, представник, який бере участь в 

адміністративному процесі на основі договору, має диспозитивні права (передбачені ст. 59 КАС 

України) лише тоді, коли він ними спеціально наділений у виданій йому довіреності. 

                                                           
73
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давець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. - Кн. 1. – С. 506. 



 296 

Відповідно до ст. 44 Кримінально-процесуального кодексу України особа, яка є фахівцем в 

галузі права, в кримінальних справах є захисником, який уповноважений здійснювати захист прав і 

законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та нада-

вати їм необхідну юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі.  

 Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової 

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. У випадках і в порядку, передбачених КПК 

України, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, 

виправданого, його опікуни або піклувальники. Таким чином, обвинувачений, підсудний, засудже-

ний має право запросити захисника для участі у справі за власним вибором відповідно до ст. 59 Кон-

ституції України. 

 Слід відзначити, що представниками в кримінальному процесі можуть бути тільки ті учасни-

ки юридичної клініки, які є фахівцями в галузі права. Повноваження захисника, який є фахівцем у 

галузі права, на участь у справі стверджується угодою або дорученням юридичної особи. 

 Стаття 61 Кримінально-процесуального кодексу України встановлює, що захисником не може 

бути особа:  

1) яка брала участь у даній справі як дізнавач, слідчий, прокурор, суддя, секретар судового засідан-

ня, експерт, спеціаліст, перекладач, понятий, представник потерпілого, цивільного позивача, цивіль-

ного відповідача;  

2) яка відповідно до КПК України є свідком і в зв'язку з цим допитувалась або підлягає допиту;  

3) яка є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого із складу суду, по-

терпілого, цивільного позивача;  

4) щодо якої порушено кримінальну справу;  

5) визнана недієздатною чи обмежено дієздатною.  

 Особа не може брати участь у справі як захисник також у випадках:  

1) коли вона у даній справі надає або раніше надавала юридичну допомогу особі, інтереси якої супе-

речать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання юридичної допомоги;  

2) у разі зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або права на надання 

правової допомоги чи його анулювання у порядку, встановленому законодавчими актами України.  

 Одна і та ж особа не може бути захисником двох і більше підозрюваних, обвинувачених чи 

підсудних, якщо інтереси захисту одного з них суперечать інтересам захисту іншого. Не може бути 

захисником особа, яка, зловживаючи своїми правами, перешкоджає встановленню істини в справі, 

затягує розслідування чи судовий розгляд справи, а також особа, яка порушує порядок у судовому 

засіданні чи не виконує розпоряджень головуючого під час судового розгляду справи. 

 Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії процесу. Про допуск захисника до 

участі в справі особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд - 

ухвалу. 

 Стаття 45 Кримінально-процесуального кодексу України встановлює випадки при яких 

участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в 

суді першої інстанції є обов'язковою:  

1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, - з 

моменту визнання особи підозрюваною чи пред'явлення їй обвинувачення;  

2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не 

можуть самі реалізувати своє право на захист, - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй об-

винувачення або з моменту встановлення цих вад;  

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство - з моменту затримання особи 

чи пред'явлення їй обвинувачення;  

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув'язнення - з моменту за-

тримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення;  

5) при провадженні справи про застосування примусових заходів медичного характеру - з моменту 

встановлення факту наявності у особи душевної хвороби;  

6) при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного характеру - з моменту 

першого допиту неповнолітнього або з моменту поміщення його до приймальника-розподільника.  

 Відповідно до ст. 46 Кримінально-процесуального кодексу України підозрюваний, обвинува-

чений і підсудний мають право в будь-який момент провадження у справі відмовитися від запроше-



 297 

ного чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинува-

ченого чи підсудного і не позбавляє його права запросити того ж чи іншого захисника в подальших 

стадіях процесу. Заміна одного захисника іншим може мати місце в будь-якій стадії процесу і не 

тягне відновлення процесуальних дій, вчинених за участю захисника, якого замінено.  

 Стаття 48 КПК України встановлює, що захисник зобов'язаний використовувати передбачені 

в КПК України та в інших законодавчих актах засоби захисту з метою з'ясування обставин, які спро-

стовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого та надавати їм необхідну юридичну допо-

могу. З моменту допуску до участі у справі захисник має право:  

1) до першого допиту підозрюваного чи обвинуваченого мати з ним конфіденційне побачення, а 

після першого допиту - такі ж побачення без обмеження їх кількості та тривалості; 

2) мати побачення з засудженим чи з особою, до якої застосовано примусові заходи медичного чи 

виховного характеру; 

3) ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання підозрюваного чи обрання 

запобіжного заходу або пред'явлення обвинувачення, а після закінчення досудового слідства - з 

усіма матеріалами справи; 

4) бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого та при виконанні інших слідчих дій, 

виконуваних з їх участю або за їх клопотанням чи клопотанням самого захисника, а при виконанні 

інших слідчих дій - з дозволу дізнавача, слідчого; 

5) застосовувати науково-технічні засоби при провадженні тих слідчих дій, в яких бере участь за-

хисник, а також при ознайомленні з матеріалами справи - з дозволу особи, яка провадить дізнання, 

чи слідчого, а у суді, якщо справа розглядається у відкритому судовому засіданні, - з дозволу судді 

чи суду; 

6) брати участь в судових засіданнях; 

7) ставити в судовому засіданні питання підсудним, потерпілому, свідкам, експерту, спеціалісту, по-

зивачу і відповідачу, брати участь у дослідженні інших доказів; 

8) подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлювати в судовому засіданні свою думку 

щодо клопотань інших учасників судового розгляду, оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить 

дізнання, слідчого, прокурора і суду;  

9) виступати в судових дебатах;  

10) знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження;  

11) знати про принесені в справі подання прокурора, апеляції, подавати на них заперечення;  

12) брати участь в засіданнях суду при апеляційному розгляді справи;  

13) збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази в справі, в тому числі за-

питувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на 

підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян з необхідними документами, крім 

тих, таємниця яких охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що ви-

магають спеціальних знань, опитувати громадян.  

 Захисник зобов'язаний з'являтися для участі у виконанні процесуальних дій, в яких його 

участь є обов'язковою. У разі неможливості з'явитися у призначений строк, захисник зобов'язаний 

заздалегідь повідомити про це та про причини неможливості явки дізнавачу, слідчому, прокурору, 

суду. У разі неявки захисника, слідча дія, участь в якій захисника не є обов'язковою, виконується без 

нього.  

 Захисник не вправі розголошувати дані, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням його 

обов'язків.  

 Захисник зобов'язаний не перешкоджати встановленню істини в справі шляхом вчинення дій, 

спрямованих на те, щоб схилити свідка чи потерпілого до відмови від показань або до дачі завідомо 

неправдивих показань, схилити експерта до відмови від дачі висновку чи дачі завідомо неправдивого 

висновку, іншим чином сфальсифікувати докази у справі або затягнути розслідування чи судовий 

розгляд справи. Він також повинен дотримуватися встановленого порядку при розслідуванні та су-

довому розгляді справи.  

 Документи, пов'язані з виконанням захисником його обов'язків при участі в справі не підля-

гають огляду, розголошенню чи вилученню дізнавачем, слідчим, прокурором чи судом без його зго-

ди.  



 298 

Саме на стадії судового розгляду захисник може використати своє право заявляти клопотання: 

про допуск до судового розгляду справи; про ознайомлення зі справою; про колегіальний розгляд 

справи відповідно до ст. 17 КПК України (за необхідністю); про закриття провадження у справі в 

суді першої інстанції (якщо є підстави для подання такого клопотання);  про порядок до-

слідження доказів; про повне фіксування судового процесу технічними засобами тощо. Дані клопо-

тання можуть бути подані як окремими документами, так і поєднані в одному документі.74 

 Підготовка до захисту в судовому засіданні є доволі творчим та індивідуальним процесом, 

який залежить як від особи захисника, так і від характеру кримінальної справи. Але в усіх випадках 

робота по підготовці до захисту включає в себе: вивчення матеріалів справи; попереднє формування 

фактичної і правової позиції у справі; підготовку письмових клопотань; отримання нових доказів; 

підготовку альтернативних висновків спеціалістів; розробку тактики ведення захисту в судовому 

засіданні. Юристи-практики радять починати підготовку до судового засідання з ознайомлення з об-

винувальним висновком.75  

Судове представництво повинно базуватися на принципах: законності, довіри, конфіденцій-

ності, переваги інтересів клієнта над власними, професійності, сумлінності тощо. 

Під час судового розгляду справи представник (захисник) повинен суворо дотримуватися за-

конних методів представництва (захисту). Представник повинен сприяти суду у повному, 

об’єктивному та неупередженому розгляді справи. Тому сумнівною є практика по „приховуванню” 

певних доказів у справі, щоб потім „у зручний момент” оголосити їх у судовому засіданні чи навіть 

на стадії апеляційного чи касаційного оскарження судового рішення. Така практика є неприйнятною 

також і тому, що такі „приховувані” докази можуть мати істотне значення для прийняття правильно-

го і справедливого рішення суду.  

При наданні правової допомоги представник повинен забезпечити дотримання ділової репута-

ції як щодо себе, так і щодо юридичної клініки. До його поведінки пред’являються підвищені мо-

ральні вимоги під час виконання професійних обов’язків. Представник повинен адекватно реагувати 

на випадки обмеження чи порушення його професійних прав, зокрема, шляхом клопотання перед 

судом, висловлення заперечень, оскарження неправомірних рішень тощо. Представник при спілку-

ванні із процесуальними опонентами зобов’язаний дотримуватися правил етики, не забуваючи про 

те, що вони є колегами по роботі. Представник також несе моральну відповідальність за форму і 

зміст процесуальних документів, не лише підписаних ним, а також складених від імені його 

клієнта.76 

Представник також може відмовитися від прийнятого доручення. Підстави і порядок припи-

нення представництва за довіреністю визначаються статтями 248 - 250 Цивільного кодексу України. 

Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю має бути 

повідомлено суд шляхом подання письмової заяви або усної заяви, зробленої у судовому засіданні. У 

разі відмови представника від наданих йому повноважень представник не може бути у цій самій 

справі представником іншої сторони.  

У випадку вступу представника до виконання функцій представництва інтересів клієнта в суді 

він не має морального права відмовити йому у захисті до винесення рішення судом у справі по суті. 

Тому учасник юридичної клініки при інтерв’юванні клієнта, консультуванні та на стадії підготовки 

процесуальних документів може попередити клієнта про те, що він не буде представляти його інте-

реси у суді. У випадку відмови надавати послуги на стадії судового представництва без поважних 

причин представник може не тільки підірвати довіру клієнта, але і позитивний імідж юридичної 

клініки. 

 1.3 Докази і доказування в судовому процесі (М. Менджул) 

 В ході проведення інтерв’ю студент-консультант повинен роз’яснити клієнту, що обставини 

справи необхідно підтверджувати доказами. Загалом, доказами є будь-які фактичні дані, що мають 

значення для правильного вирішення справи. 
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Аналіз поняття терміну “докази”, закріпленого в ЦПК України (ст. 57), ГПК України (ст. 32), 

КАС України (ст. 69), показав що під доказами розуміють будь-які фактичні дані, на підставі яких 

суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, 

та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 

 Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному зако-

ном порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небез-

печного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи (ст. 65 КПК України). 

Будь-які докази характеризуються єдністю: 

1) змісту (яким є фактичні дані, що інформують про обставини, необхідні для правильного вирішен-

ня справи); 

2) процесуальної форми (це визначені процесуальним законом засоби доказування, в яких закріплю-

ються фактичні дані); 

3) процесуального порядку одержання, дослідження і оцінки змісту і процесуальної форми (до-

казової інформації і засобів доказування).77 

Засобами доказування в цивільних справах (ст. 57 ЦПК України) та адміністративних справах 

(ст. 69 КАС України) є: пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків; по-

казання свідків; письмові докази, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи; висновки експертів. 

Відповідно до ст. 32 ГПК України засобами доказування  в господарських справах є: письмові та ре-

чові докази, висновки судових експертів; пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть 

участь в судовому процесі.  

Засобами доказування в кримінальних справах є: показання свідка, потерпілого, підозрювано-

го, обвинуваченого; висновок експерта; речові докази; протоколи слідчих і судових дій, протоколи з 

відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-

розшукових заходів, та інші документи (ст. 65 КПК України).  

Докази повинні бути належними, допустимими та достовірними. Належними є докази, які 

містять інформацію щодо предмета доказування.78 Допустимість доказів залежить від дотримання 

процесуального порядку отримання, дослідження й оцінки змісту і процесуальної форми доказу. По-

рушення вимог закону, що пред'являються до порядку формування засобів доказування як процесу-

альної форми судових доказів, тягне недопустимість цих засобів доказування, неможливість викори-

стання фактичних даних, які містяться в них, для встановлення істини у справі.  

Допустимість доказів означає, що: 

- фактичні дані як докази одержані уповноваженим на те суб'єктом; 

- фактичні дані одержані з відомого, перевіреного та не забороненого законом джерела; 

- фактичні дані одержані у встановленому законом порядку з дотриманням процесуальної форми, 

яка гарантує захист прав та законних інтересів громадян; 

- фактичні дані та сам процес їх одержання належним чином закріплені та засвідчені; 

- обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не мо-

жуть підтверджуватись іншими засобами доказування; 

- зібрані докази та інші матеріали справи в цілому дозволяють здійснити перевірку достовірності та 

законності одержання фактичних даних.79 

Достовірність доказів означає відповідність їх змісту тому, що мало місце в дійсності. До-

стовірність передбачає відомість, перевіреність та добротність як самого джерела, так і способу одер-

жання фактичних даних, надійність процесуального носія та засобів фіксації. Забороняючи викори-

стання в доказуванні інформації, джерело якої невідоме або сумнівне, а також встановлюючи суворий 

порядок одержання доказових даних, закон тим самим турбується про використання в доказуванні не 

будь-яких, а тільки достовірних фактичних даних. 

Докази можуть класифікуватися за різними підставами. Класичним вважається поділ доказів на 

групи за такими критеріями: 
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1) за характером зв'язку змісту доказів з фактами, що підлягають встановленню: 

 а) прямі докази - безпосередньо вказують на факт, який підлягає встановленню (наприклад, пока-

зання свідка-очевидця щодо факту заподіяння шкоди); 

 б) непрямі (побічні) докази - не вказують безпосередньо на факт, який підлягає встановленню, 

проте вказують на інші факти, що дозволяє зробити вірогідний висновок про шуканий факт (напри-

клад, показання свідка про те, що одна із сторін при укладенні договору не усвідомлювала значення 

своїх дій); 

2) за способом утворення фактичних даних: 

 а) первісні докази - фактичні дані, одержані з першоджерела (показання свідка-очевидця, оригінал 

документа тощо); 

 б) похідні докази - фактичні дані, отримані з джерела, що відтворює інший засіб доказування 

(наприклад, копія документа, показання свідків зі слів інших осіб); 

3) за джерелом отримання фактичних даних: 

 а) особисті докази - фактичні дані, джерелом отримання яких виступає людина (містяться у пока-

заннях свідків, поясненнях сторін, третіх осіб, їх представників); 

 б) речові докази - фактичні дані, джерелом отримання яких виступає матеріальний об'єкт (за-

кріплені у письмових доказах, речових доказах); 

 в) змішані докази - фактичні дані, джерелом отримання яких одночасно є людина і матеріальний 

об'єкт (містяться у висновку експерта).80 

 Студент-консультант, який прийняв доручення на представництво інтересів клієнта в суді, ви-

ступає в цивільному, господарському та адміністративному процесах як представник, який відповідно 

до ст. 44 ЦПК України може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх 

має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної 

дії мають бути застережені у виданій йому довіреності. 

 Представник відповідно до ст. 27 ЦПК України має право подавати докази та брати участь у 

дослідженні доказів. При цьому учасник юридичної клініки, повинен враховувати, що при представ-

ництві інтересів однієї із сторін, він повинен довести ті обставини, на які він посилається як на 

підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків звільнення від доказування (не підлягають доказу-

ванню: обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі; обставини, 

визнані судом загальновідомими; преюдиційні факти). 

Водночас відповідно до ст. 71 КАСУ в адміністративних справах про протиправність рішень, 

дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого 

рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністратив-

ного позову. Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та ма-

теріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд 

витребовує названі документи та матеріали. Крім того, в адміністративних справах суд може збирати 

докази з власної ініціативи. Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть 

докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує спра-

ву на основі наявних доказів.  

В процесі зібрання та подання доказів по цивільній справі студент-консультант повинен вра-

ховувати, що всі докази слід подати чи повідомити про них суд до або під час попереднього судово-

го засідання у справі. Докази подаються у строк, встановлений судом з урахуванням часу, необхід-

ного для подання доказів. Докази, подані з порушенням цих вимог не приймаються, якщо студент-

консультант не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин. 

У випадку, коли студент-консультант вважає, що подання потрібних доказів є неможливим 

або є складнощі в поданні цих доказів, він має право заявити клопотання до суду про забезпечення 

цих доказів як до, так і після пред’явлення позову. Способами забезпечення судом доказів є допит 

свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місце-

знаходженням. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення 

доказів.  

КПК України (стаття 66) покладає обов’язок збирання доказів на особу, яка провадить 

дізнання, слідчого, прокурора і суд. Докази можуть бути подані також підозрюваним, обвинуваче-
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ним, його захисником, обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем і їх 

представниками, а також будь-якими громадянами, підприємствами, установами і організаціями.  

Дослідженням доказів є діяльність юриста щодо безпосереднього сприйняття і вивчення фак-

тичних даних, що обґрунтовують вимоги чи заперечення сторін по справі.  

Науковець Т.В. Цюра пропонує розмежовувати поняття “доказування” та “доведення”. 

Визначити поняття “доказування” лише як зміст таких процесуальних дій як збирання (в тому числі 

витребування доказів адвокатами і прокурорами) і надання суду доказів особами, що беруть участь в 

справі. Всі інші дії, що спрямовані на забезпечення сприятливого для сторони рішення суду, необ-

хідно вважати процесом доведення, а не доказування. Поняття “доведення” є більш ширшим і таким, 

що включає поняття “доказування”.81 

Оцінка доказів юристом - це розумова діяльність юриста, що ґрунтується на законах логіки та 

правових нормах і спрямована на формування у нього думки щодо достовірності обставин, якими 

клієнт обґрунтовує вимоги чи заперечення по справі.  

Аналіз класифікації оцінки доказів в теорії цивільного процесуального права дає можливість 

зробити висновок, що оцінка доказів юристом є рекомендаційною (проявляється у формі пояснень, 

клопотань, заперечень тощо).82  

 Методологія допиту свідків в суді (В. Єлов) 

Основи організації  допиту. Відбір свідків. Черговість їх допиту.  

Багато починаючих юристів впевнені в тому, що допит – сама проста із професійних навичок 

юриста. І лише після того, як зробивши чимало помилок та отримавши розчарування від своєї впев-

неності, вони приходять до переконання, що цій навичці потрібно обов’язково вчитися. 

Студентам чи починаючим юристам вчитися проведенню допиту можна по-різному. 

Можна відвідувати судові засідання, що часто практикують  викладачі процесуалісти щодо 

своїх студентів, спостерігаючи роботу кращих адвокатів, прокурорів, а потім проводити обговорення 

та коментування побаченого та почутого, і на цьому досвіді виробляти свій стиль. 

Можна, організовувати спеціальні заняття в аудиторіях, де моделювати ситуації по конкретних 

справах в суді і таким чином  навчатися специфіці допиту.  

А можна, після глибокої та детальної підготовки , під керівництвом викладача чи юриста-

практика, безпосередньо брати участь у представництві інтересів клієнта в судах де  вдосконалювати 

свою майстерність допиту в суді. 

 Відповідно до вимог статті 41 Цивільного процесуального кодексу України свідком може бути 

кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що відносяться до справи. Свідок зобов’язаний 

з’явитися до суду і дати правдиві показання про відомі йому обставини.  

Не можуть бути свідками особи, нездатні через свої фізичні або психічні вади правильно 

сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати про них правильні показання. Не 

можуть бути свідками також представники по цивільній справі або захисники в кримінальній справі 

по обставинах, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків представника або захисника 

(ст.42 ЦПК України). 

Виклик свідків , по цивільних справах, як правило,  проводиться за заявою сторони по справі 

чи її представника, в якій повинно зазначатися його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та 

обставини, що він може ствердити (ст.43 ЦПК України). 

Саме тому, при підготовці до участі в судовому розгляді юрист, який представляє інтереси сто-

рони в суді, перш за все,  повинен вирішити для себе:  кого саме потрібно викликати в суд як свідків. 

На практиці часто трапляється, коли сторона заявляє, що наведені нею обставини може 

підтвердити багато свідків.  Але треба пам’ятати, що бажання викликати велику кількість свідків для 

підтвердження одних і тих же обставин часто не оправдовує себе. Багаточисельні показання свідків, 

з одного і того ж предмету, можуть затягти процес, і навіть дезорієнтувати  суддю. Адже чим більше 

свідків викликано для дачі показів, тим більше вірогідні невідповідності в їх версіях відносно однієї і 

тієї ж події [1-1].  
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Отже на цій стадії, завданням юриста, який представляє сторону по справі,  є вибрати і запро-

сити в суд самих кращих свідків, звичайно, при цій умові, що в нього є вибір. 

До кращих свідків слід віднести тих, кому випала можливість спостерігати за подіями і хто 

може відтворити побачене, представивши суду ясну, колоритну та вражаючу картину. Крім цього, 

свідок повинен бути особистістю, викликати довіру і переконливо говорити.  Такий свідок не пови-

нен піддаватися впливам,  мати дратівливих привичок , нервових жестів і предвзятої думки [1-2]. 

Не менш важливим питанням організації допиту – є черговість представлення та допиту свідків 

в суді. Частіше всього питання черговості допиту вирішується в силу обставин, що складаються.  

Але тим не менше, черговість повинна відповідати правилу “першого і останнього факту”. 

Теорія “першого і останнього факту” говорить про те, що люди запам’ятовують краще всього те, що 

бачать в першу та останню чергу. Таким чином, виходячи із даної теорії, самих кращих свідків слід 

викликати на початку і в кінці судового розгляду.  Слабких та ненадійних свідків слід викликати 

всередині судового розгляду. 

Прямий та перехресний допит, їх суть. 

Відповідно до вимог ст.182 Цивільного процесуального кодексу України, допит свідка 

починається з пропозиції головуючого розповісти все, що йому особисто відомо по даній 

справі, після чого першим йому ставить запитання особа, за заявою якої викликано свідка, а 

потім інші особи, які беруть участь у справі. Свідкові , викликаному за ініціативою суду, пер-

шим ставить запитання позивач. Судді вправі ставити запитання свідку в будь-який час його 

допиту. 

Метою прямого допиту є отримання стороною, яка викликала свідка,  інформації  на 

підтримку позову або на захист від аргументів  представлених  супротивною  стороною. 

 А метою перехресного допиту є виявлення фактів та сумнівів, які б спростовували ре-

зультати прямого допиту. 

Прямий допит свідка по справі проводить сторона яка викликала його до суду для дачі показів 

на її користь. Лише потім, після завершення прямого допиту, протилежній стороні надається право 

провести перехресний допит цього свідка. А після закінчення перехресного допиту, сторона, яка 

викликала свідка отримує можливість провести повторний прямий допит. Потім може відбутися і 

повторний перехресний допит. Але все це уже вирішує суддя. 

Прямий допит. 

В ході прямого допиту перед юристом ставиться мета дати суду можливість почути з перших 

вуст наявну у свідка інформацію і одночасно познайомитися з ним для того, щоб визначитися 

наскільки йому можна довіряти. 

Повторний прямий допит надає можливість стороні поправити “шкоду” спричинену в ході пе-

рехресного допиту її свідка. Наприклад, якщо свідок неточно та неповно висловився, тощо.  

 

Практика допиту свідків,  дає підстави стверджувати, що для  ефективного допиту 

свідка слід забезпечити його певну послідовність, яка включає в себе 4 етапи допиту: 

 акредитацію свідка; 

 вияснення місця , часу та обставин  події та пов’язаність іх із свідком; 

 вияснення послідовності події; 

 фінал (підсумок показів свідка)[1-6]. 

Акредитація свідка. 

В цій частині допиту свідку задаються питання, направлені на те, щоб у судді склалося 

враження про свідка , як  особистість. Задаючи такі запитання юрист, отримує можливість 

представити  свідка як людину, і тим самим підвищити до нього довіру. Тобто, свідку слід за-

дати певну кількість запитань особистого характеру для того, щоб суддя усвідомив, що являє 

собою ця людина. Як правило, ці питання стосуються місця проживання , освіти, трудової зай-

нятості та сім’ї , стосунків із учасниками процесу. На цьому етапі допиту встановлюється 

зв’язок між подіями і самим свідком 

Крім цього ці питання спрямовані для адаптації свідка до умов судового засідання. 

Вияснення учасників, змісту, місця , часу і обставин події та пов’язаність їх із свідком. 

 Це досягається з допомогою запитань до свідка відносно учасників, змісту,  місця , часу 

і обставин події . Задаючи ці питання, слід суду довести компетентність і  поінформованість 
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свідка з питань про які він дає покази перед судом. Таким чином розкривається основа показів 

свідка. 

В процесі отримання від свідка інформації від нього вимагається дати відповідь на 

п’ять основних питань: 

ХТО? 

ЩО? 

ДЕ? 

КОЛИ? 

ЧОМУ? ЯК? ЯКИМ ЧИНОМ? 

З цього і починається більшість запитань, які задаються в ході прямого допиту свідків. 

Правильна побудова прямого допиту важлива і необхідна для того, щоб скласти у судді 

чітку уяву про події, які описує свідок.   

Покази свідка повинні бути детальними та послідовними і побудовані так, щоб суддя розумів ті 

події, про які йде мова, і схилявся до висновків, які б відповідали позиції по справі сторони та її 

представника. 

Для досягнення такого ефекту необхідна глибока попередня підготовка.  При цьому слід 

пам’ятати, що важливі факти не повинні загубитися серед великої кількості несуттєвих обставин 

справи.  

Вияснення послідовності події. 

Такі покази, як правило,  даються в хронологічному порядку. Хронологічний порядок є 

зручним для судді, оскільки легше сприймається.  

Але, треба пам’ятати, що вдаючись до хронологій події, можна втратити її гостроту, а покази 

впорядковані з точки зору важливості подій, набагато більше вражають і переконують. Це також 

підтверджується теорією “першого та останнього факту”, з якої випливає, що про самі важливі та 

переконливі факти слід згадувати в першу та останню чергу в кожному показі свідка. 

Фінал (підсумок показів свідка) 

Він складається із трьох-чотирьох завершальних запитань, які підводять підсумок по-

казам свідків. Визначається суть показів, а переконливість самих показів залишається на по-

гляд судді. Ці запитання слід планувати наперед так, щоб відповіді виявляли бажаний вплив. 

Методи та прийоми прямого допиту. 

Навідні та уточнюючі питання при прямому допиті. 

Серед юристів твердо встановилась думка, що навідні питання при допиті свідків в суді 

заборонені. 

Разом з тим нині діючий Цивільний процесуальний кодекс України (ст.182) не передба-

чає заборони задавати навідні питання. А новий Цивільний процесуальний кодекс України, 

прийнятий 18.03.2004 року , який вступає в силу з 1 січня 2005 року  (п.9 ст.180) уже надає пра-

во головуючому, за заявою осіб, які беруть участь у справі , знімати питання, поставлені 

свідку, якщо вони є навідними.  

Таким чином прямої заборони задавати навідні питання свідку цивільно-

процесуальний  закон не вміщує. 

Кримінально-процесуальний кодекс України ( ст.143 ч.6, 167 ч.4, 171 ч.2 ) зазначає, що 

при допиті слідчим обвинуваченого, свідка, потерпілого,  забороняється ставити запитання, у 

формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні запи-

тання). 

В Америкканській судовій системі існує правило, яке забороняє адвокату задавати навідні 

питання своєму свідку. Дане правило сформульовано так: “ Заборонено управляти компетент-

ним свідком, який до вас завчасно схильний, щодо питань, які спірні, неоднозначні, принци-

пово важливі при процесі і про які ще не згадувалось при прямому допиті”.  

На наш погляд,  виходячи із логіки допиту, а також із змісту вищезазначеного правила,  

до навідних питань слід відносити питання що стосуються  предмету, про який ще не згадува-

лось ні у вільній розповіді свідка про обставини справи , ні при прямому його допиті. 

До уточнюючих питань – слід відносити запитання які спрямовані на уточнення отриманої 

від свідка інформації в процесі його вільної розповіді про обставини справи  або при прямому 

його допиті. 
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Через це , спочатку слід отримати від свідка хоча би загальну інформацію із необхідного 

предмету,    а  лише після цього задавати уточнюючі запитання. В разі , якщо свідок про якісь 

обставини справи ще не повідомив, то уточнюючі питання з цього предмету слід віднести до 

навідних. 

Іноді навіть важко визначити чи є питання навідним.  

Як правило, якщо питання починається зі слів: “Хто...”, “Що...”, “Де...”, “Коли...”, 

“Чому...”, “Який...”, “Яким чином...” і не тягне за собою однозначної відповіді, то воно не є 

навідним. 

Якщо питання передбачає альтернативу і не дає готової відповіді, то воно також не є 

навідним, наприклад: “Це був А. чи Б.?”. 

Питання, які починаються зі слів: “Розкажіть ....” чи інших синонімічних виразів, також 

не є навідними [ 1-2].   

На наш погляд , від постановки навідних питань слід утримуватися, оскільки вони можуть 

бути зняті головуючим, за заявою іншої сторони, а також саме навідне питання знецінює 

відповідь і негативно налаштовує суддю. 

Справа в тому, що якщо юрист управляє свідком, у судді складається враження, що сам 

свідок нездатний давати покази самостійно, без керівництва, без додаткової допомоги юриста, 

який веде прямий допит. Таким чином, такий свідок перестає викликати довір’я і всі його по-

кази суддя може порахувати видумкою та не прийняти до уваги.  

Тому, в разі виникнення потреби у постановці навідних питань, слід подумати як їх пере-

вести в уточнюючі, оскільки вони  більш ефективні і практично правових підстав для їх знят-

тя немає. На відміну від навідних, уточнюючі питання пов’язуються із уже даними показами 

свідка. 

Темп прямого допиту. 

Від правильного обраного темпу залежить рівень довіри до показів свідка. Досягти цього 

можна, якщо вмисно вповільнити хід прямого допиту з допомогою вповільненої мови та по-

становки великої кількості запитань з метою деталізації показів свідка.  

При такому підході, у судді буде складатися враження, що подія , про яку свідок 

розповідає на допиті , насправді була досить тривалою, а тому у свідка було достатньо часу для 

того щоб помітити всі її деталі. 

Принцип петлі при прямому допиті. 

Ефективний прямий допит покликаний управляти увагою суду та аудиторії. Невід’ємною 

частиною такого допиту є продумана комбінація уточнюючих  і загальних питань.  

Розповідь свідка можна направити в бажане русло з допомогою питань, що об’єднані в 

особливу послідовність. Цей прийом називається “принципом петлі” (“loоping”) і дозволяє 

управляти увагою судді на допиті. 

“Принцип петлі” полягає в наміреному багатократному згадуванні конкретних фактів в 

кожному із поставлених питань. З допомогою цього прийому питання об’єднуються  в одну 

послідовність і концентрують увагу свідка на суті справи, а судді - на особливо важливих фак-

тах. 

Прикладом цього може бути допит по справі Гака свідка Сас Івана, який з ініціативи  

директора школи підписав акт про допущення прогулу  Гаком М.Й. (позначення: А-адвокат; 

С-свідок). 

А. Чи залучав Вас директор школи до перевірок дотримання персоналом школи тру-

дової дисципліни? 

С. Так. 

А. Коли і щодо яких працівників? 

С. Лише один раз з приводу виконання трудових обов’язків сторожем Гаком? 

А. Чим це було викликано? 

С. Наскільки я зрозумів,  це було викликано тим, що директор не виявив на робочому 

місці сторожа Гака і попросив мене прибути на територію школи? 

А. Коли це саме було? 

С. Це було 14 вересня пізно ввечері десь біля 23 години . 

А. Чи були перед викликом директора у Вас заняття в школі, і коли Ви залишили її? 

С. Так були. Я залишив в цей день школу десь о 16 годині. 
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А. Скільки часу Ви перебували на території школи після виклику директора? 

С. Десь пів години. 

А. Яким чином ви перевіряли виконання трудових обов’язків сторожем? 

С. Ми обійшли всю територію, але ніде Гака не було. 

А. Чи підписували Ви акт з приводу відсутності Гака на робочому місці? 

С. Так. В цей же вечір, десь біля 24 години , після появи на робочому місці Гака. 

А. Що саме було зафіксовано в акті? 

С. Що Гака не було на робочому місці. 

А. Чи вказувалось в акті на те, з якого по який час він був відсутній на робочому місці? 

С. Я не пригадую. 

А. Що пояснював Гак з приводу своєї відсутності? 

С. Він пояснював, що ходив в лікарню до дружини і відлучився всього на пів-години. 

(Підкреслені запитання вказують на те, що вони є уточнюючими). 

Планування питань про час події. 

Цей прийом полягає в плануванні питань з метою вияснення часу події і покликаний 

зорієнтувати свідка, а також сконцентрувати увагу судді на самих важливих фактах, які ма-

ють відношення до опису часових рамок.  

Використання запитань про час не дає свідку можливості розказувати довгу історію. 

Прикладом цього може бути допит свідка Сацюк Ірини по справі Гака. 

А. В який період часу сторож повинен перебувати у школі? 

С.  З 20 години вечора до 8 години ранку. 

А. Чи був сторож Гак на роботі в день, коли проводилася перевірка директором ? 

С.  Так. 

А.  Де знаходиться робоче місце сторожа? 

С.  В  сторожці , біля фойє. Але він періодично повинен відлучатися і оглядати всю те-

ритоторію школи. 

А. Коли закінчили роботу Ви в цей день.? 

С. О 21.00 год. 

А. О котрій годині і де  Ви бачили в цей день Сторожа Гака? 

С. Десь о 21.00, уже коли закінчила роботу, в фойє школи. 

А. Ще хто бачив сторожа на роботі в цей день? 

С. Моя подруга, яка зайшла до мене на роботу. 

А. Як прізвище Вашої подруги і де вона проживає? 

С. Гаргола Марія, м.Луцьк, вул. Винниченка.26 

А. Чи поверталися Ви в школу в цей день після 21 години? 

С. Ні. 

А. Чи бачили Ви в цей день директора школи, коли саме, і де ? 

С.  Бачила після 20 години. Він розшукував сторожа Гака, але я йому не могла пояснити 

чи він є чи немає,  оскільки я його не бачила.  

А. Чи давав Вам директор в цей день підписувати  акт про відсутність Гака на роботі? 

С. Ні цей акт я підписала наступного дня. 

А. Чи ознайомлювалися ви із змістом цього акту. 

С.  Так. 

А. Яким чином? 

С. Директор сам повідомив що в акті йдеться про те, що сторож Гак був відсутній на ро-

боті в робочий час і попросив підтвердити це шляхом підпису під актом. 

А. Чи інформував Вас директор, про те, з якого по який час сторож Гак в цей день був 

відсутній на роботі. 

С. Ні. Я вважала , що в акті було зафіксовано, що він був відсутній з 20 до 21 години, 

оскільки я в цей період сторожа не бачила. 

(Підкреслені запитання спрямовані на вияснення  часових рамок). 

 

Такі слова як, “коли закінчили роботу ..?” , “ коли  і де Ви бачили в цей день директора..?, “..з 

якого по який час в цей день сторож Гак був відсутній на роботі...? та інші фрази , що посилаються 
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на часові рамки, нагадують свідку та звертають увагу судді на те,  про які саме події і про який саме 

момент свідок повинен дати покази. 

   Посилання на тему, предмет розмови (“НЕАD NOTING”). 

Дуже часто приходиться закликати свідка концентруватися безпосередньо на суті його 

показів з певних питань. Це дуже простий спосіб, і полягає він в тому, що юрист звертається до 

свідка з такими уточнюючими запитаннями: “Чи бачили Ви в цей день директора....”, “Чи ін-

формував Вас директор....”, “Хто ще бачив сторожа...”. 

Такі уточнюючі питання, шляхом нагадування в них про конкретну  тему  , спрямову-

ють покази свідка до неї і максимально концентрують увагу свідка та судді  на суті показів  з 

даної теми.  

Використання  інших доказів при прямому допиті. 

Відповідно до вимог ст.27 Цивільного процесуального кодексу України, прийнятого 

18.07.1963 року, доказами в цивільній справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких у 

визначеному законом порядку суд встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрун-

товують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи. 

Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, показання-

ми свідків, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів. 

При прямому допиті свідка іноді виникає питання про підсилення чи спростування його 

показів іншими доказами, які приєднані до справи, або які сторона чи її представник  хочуть 

подати суду для їх приєднання та дослідження. 

В такому випадку зразу ж після прямого допиту свідка, або в процесі його допиту, слід 

зробити заяву про подання такого доказу суду оскільки він підтверджує чи спростовує покази 

свідка і клопотати про його дослідження тут же в присутності свідка. А в разі, якщо такий до-

каз уже приєднаний до справи, то клопотати лише про його негайне оголошення чи до-

слідження.  

А після дослідження такого доказу судом, продовжити допит свідка уже в врахуванням 

дослідженого доказу. 

Прикладом такого прийому може бути використання  під час допиту свідка Сацюк Іри-

ни по справі Гака, такого доказу як “Акту про допущений прогул сторожем Гаком” з метою 

встановлення, що підписання свідком Сацюк Іриною  цього акту проводилось неусвідомлено, 

оскільки вона вважала, що в акті фіксується відсутність Гака з 20 до 21 години, а фактично 

було відображено  його відсутність з 20.30 до 23.30. 

З метою реалізації такого прийому, юристу , який представляє в судовому засіданні Га-

ка, після допиту свідка Сацюк Ірини, яка пояснила, що вона підписуючи акт про відсутність 

Гака на робочому місці  “ вважала , що в акті було зафіксовано, що він (Гак) був відсутній з 20 

до 21 години..), слід заявити клопотання про оголошення в судовому засіданні раніше приєд-

наного до справи “Акту про допущений прогул сторожем Гаком” ,  в якому насправді зафіксо-

вано, що Гак на робочому місці був відсутній з 20.30 по 23.30 год.  

Після оголошення цього письмового доказу юристу  з приводу його оголошення слід 

продовжити прямий допит свідка, з тим щоб закріпити щойно отримані пояснення свідка. Та-

кими питаннями можуть бути:  Чи читали Ви щойно оголошений  акт перед його підписан-

ням?  Чи можете Ви стверджувати, що Гак був відсутній на робочому місці з 20.30 по 23.30. , як 

це зазначено в акті? 

Скоріше всього, що свідок, яка при прямому допиті дала пояснення , що вона підписую-

чи акт “ вважала , що в акті було зафіксовано, що він (Гак) був відсутній з 20 до 21 години..), 

спростує записи зроблені в акті про те, що Гак на робочому місці був відсутній з 20.30 по 23.30. 

Перехресний допит. 

Прийняття рішення про перехресний допит. 

Юристу, який намірений проводити перехресний допит свідка слід дуже серйозно по-

ставитись до цього питання.  

По-перше, юристу слід зважити , чи варто його проводити? 

Є старе прислів’я, яке гласить, що перехресний допит частіше всього самовбивство, а не вбив-

ство. Це означає, що адвокат частіше втрачає, ніж набуває при проведенні перехресного допиту. Ось 

чому вважають, що самий кращий перехресний допит – це відсутність перехресного допиту. 
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При прийнятті рішення відносно проведення перехресного допиту, юрист повинен відповісти 

на наступні запитання: 

 Чи зашкодив справі своїми показами свідок?  Якщо ні – краще залишити його в спокої, 

оскільки він це може зробити на перехресному допиті; 

 Чи важливий цей свідок і чи підніметься його значення при перехресному допиті? Якщо 

свідок не важливий – краще відмовитись від перехресного допиту. 

 Чи викликає цей свідок довіру та чи підвищиться до нього рівень довіри під час перехрес-

ного допиту? Якщо свідок не викликає довіри – краще відмовитись від перехресного допиту; 

 Чи дав свідок на прямому допиті   показів менше ніж від нього очікувалось? Якщо так, то 

чи зможе він на перехресному допиті поповнити ним недоказане; 

 Чи є у вас вміння, з допомогою яких Ви зможете провести перехресний допит?  Якщо ні – 

краще не проводьте; 

 Чи зможе свідок повідомити корисну інформацію на перехресному допиті? Якщо зможе – 

то є шанс ризикнути; 

По-друге, юристу слід задуматися над тим, що йому дасть перехресний допит, оскільки кожен 

перехресний допит повинен мати чітко визначену мету, якою може бути: 

 дискредитація свідка; 

 використання показів свідка з метою дискредитації інших свідків чи доказів; 

 використання показів свідка з метою підтвердження показів інших свідків; 

 отримати нові покази в підтримку версії свого довірителя. 

По-третє, якщо юрист не визначився з метою перехресного допиту, то взагалі його не 

слід проводити. 

А якщо визначився - то йому слід пам’ятати  про  те, що в процесі перехресного допиту 

свідок може спричинити ще більше шкоди, ніж та, яку він спричинив при прямому допиті.  А 

іноді перехресний допит тільки підвищує довіру до свідка [1-11]. 

Методики перехресного допиту. 

Методики перехресного допиту обираються в залежності від того, які сумніви щодо по-

яснень свідка виникли під час його допитуа  на прямому допиті.  

До них належать:  

 недостатньо уважне спостереження; 

 недостатньо чітке згадування; 

 невірна  поінформованість; 

 предвзята думка і пережитки; 

 кримінальне минуле; 

 суперечливі покази; 

 відсутність джерел інформації.      

Недостатньо уважне спостереження. 

 Такий перехресний допит ставить за мету довести, що у свідка не було можливості ба-

чити і чути те, про що він дає покази, тобто, дескридитувати його покази. 

При такому перехресному допиті слід довести, що при події свідок перебував там, звідки 

фактично він не мав можливості бачити і чути те, що, за його словами, він бачив і чув. 

Тут слід задати запитання про віддаль, перепони, освітлення, концентрацію уваги, мож-

ливість бачити і чути, про те, чи були в його житті помилки у впізнанні будь-чого та інші пи-

тання, які зможуть викликати сумніви відносно фактичної можливості почути, побачити і 

добре запам’ятати те, що, за його словами, він бачив і чув. 

Недостатньо чітке згадування. 

Даний прийом перехресного допиту використовується, якщо ясно, що свідок не міг за-

пам’ятати те, що, за його словами, він запам’ятав. 

В основі цього прийому лежить припущення, що звичайно люди не запам’ятовують надовго 

звичайні поточні події,  як зустріч з конкретною людиною у певний час і у певному місці, якщо, зви-

чайно, ця подія не була безпосередньо пов’язана з іншою значною  і хвилюючою подією. 

Невірна  поінформованість. 

Даний прийом перехресного допиту використовується  з метою дискредитувати покази свідка, 

який вивчив історію і за чиїмось проханням просто переказує її. Це видно з того, що його розповідь 
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неправдоподібно досконала, або свідок користується словами , які є нехарактерними для його зви-

чайної мови. 

Метою цього перехресного допиту в даному випадку буде визначити походження цих показів 

та особу яка надала свідку цю інформацію. 

Предвзята думка та забобони. 

Іноді свідки дають покази в силу своєї ненависті до клієнта юриста, або або з метою от-

римати особисту вигоду від результату процесу. В таких випадках при перехресному допиті 

слід свідомо поставити свідка в незручне становище, або сильно перебільшити його спроби до-

помогти протилежній стороні. 

Кримінальне минуле.  

У деяких свідків є кримінальне минуле або їм раніше пред’являлось звинувачення 

пов’язане із їх порядністю. Якщо це буде виявлено під час перехресного допиту, то довір’я до 

них буде знижено. 

Суперечливі покази. 

Якщо є інформація , що раніше свідок робив заяви, які є протилежними його свідчен-

ням в суді , і про ці заяви знають інші люди, то необхідно про це запитати свідка при перехрес-

ному допиті. 

Якщо навіть свідок і заперечить це, то все рівно це кине тінь підозри на його покази. Крім цьо-

го необхідно клопотати про виклик в судове засідання свідків, які зможуть підтвердити ці обставини 

чи витребування якихось доказів. 

Джерела інформації. 

Якщо свідок дає покази і не називає джерела цієї інформації, то при перехресному допиті по-

трібно встановити, що ви не володіє інформацією із першоджерела відносно подій про які він дає 

свідчення в суді.  

Методики формулювання запитань.  

При цьому слід використовувати прийом, коли своїми показами свідок викликає у судді 

асоціації із знайомими йому явищами. При дачі показів свідку слід уникати спеціальних термінів. Це 

означає, що слова, повинні використовуватися в питаннях так, щоб свідок чітко усвідомлював про 

які саме події, деталі його допитують. 

Також рівень довір’я до показів свідка залежить і від правильно вибраного темпу. Темп допиту 

слід планувати так, щоб у судді скласти враження , що події про які свідок розповідає , в дійсності 

тривали протягом часу, наближеного до реального. А звідси, у свідка було достатньо часу, щоб 

замітити всі деталі. 

При використанні цього прийому, сам допит може зайняти більше часу, ніж ті події про які йде 

мова. 

Адвокату при допиті слід уникати заперечувальних чи складних питань, а також таких лишніх 

фраз , як наприклад: “.. чи приходилось Вам...”   , “...чи не могли б Ви розповісти про...”.  Замість 

цих фраз запитання бажано починати просто: “Ви...?”. 

1.5 Підготовка до виступу в судових дебатах (М. Менджул) 

  Судові дебати - це одна із підстадій судового розгляду справи, що складається з про-

мов осіб, які беруть участь у розгляді справі. Порядок проведення судових дебатів чітко врегульова-

ний процесуальними нормами. 

 Виступ представника (захисника) в судових дебатах це одне з найвідповідальніших завдань 

юриста у суді першої інстанції, оскільки у своїй промові представник (захисник) повинен підвести 

підсумок розгляду справи по суті, дати оцінку обставинам справи, доказам, які їх підтверджують або 

спростовують, запропонувати норму, на підставі якої суд повинен вирішити справу. Тим самим 

представник допомагає суду у встановленні фактичних обставин справи, зробити правильні виснов-

ки у своєму рішенні, які будуть спрямовані на реальний захист особи, яка звернулась до суду за за-

хистом своїх порушених прав та інтересів. 

 Відповідно до ст. 193 ЦПК України та ст. 152 КАС України у судових дебатах виступають з 

промовами особи, які беруть участь у справі. У цих промовах можна посилатися лише на обставини і 

докази, досліджені в судовому засіданні. 

 У судових дебатах по цивільній та адміністративній справах першим надається слово позива-

чеві та його представникові, а потім - відповідачеві, його представнику. Треті особи без самостійних 

вимог виступають у судових дебатах після особи, на стороні якої вони беруть участь. Третя особа, 
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яка заявила самостійні позовні вимоги щодо предмета спору, та її представник у судових дебатах ви-

ступають після сторін. За клопотанням сторін і третіх осіб у судових дебатах можуть виступати ли-

ше їхні представники. 

 Суд не може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом. Головуючий може зупи-

нити промовця лише тоді, коли він виходить за межі справи, що розглядається судом, або повто-

рюється. З дозволу суду промовці можуть обмінюватися репліками. Репліки - це необов'язкова скла-

дова судових дебатів, це право, а не обов’язок сторони та її представника. Загалом репліки можуть 

мати місце тоді, коли аргументи сторони та представника у судових дебатах зачіпають іншу сторону, 

є неаргументованими, не ґрунтуються на законі, тому необхідно уточнити, доповнити сказане. Право 

останньої репліки завжди належить відповідачеві та його представникові. 

 Відповідно до ст. 318 КПК України по закінченню судового слідства суд переходить до судо-

вих дебатів. Дебати по кримінальній справі полягають у промовах прокурора, потерпілого і його 

представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників, захисника, підсуд-

ного. 

 Учасники судового розгляду мають право в судових дебатах посилатися тільки на ті докази, 

які були досліджені в судовому засіданні. Якщо під час судових дебатів виникне потреба подати нові 

докази, суд відновлює судове слідство. Після закінчення відновленого судового слідства суд знову 

відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин. Як в цивільній справі, так і в 

кримінальній справі суд не вправі обмежувати тривалість судових дебатів певним часом, головую-

чий зупиняє учасників судових дебатів лише в тих випадках, коли вони в промовах виходять за межі 

розглядуваної справи. Після закінчення промов учасники судових дебатів мають право обмінятися 

репліками. Право останньої репліки належить підсудному. 

 Після промови захисника або підсудного головуючий, відповідно до ст. 319 КПК України, 

оголошує судові дебати закінченими і надає підсудному останнє слово. Суд не вправі обмежувати 

тривалість останнього слова підсудного певним часом. Задавати питання підсудному під час його 

останнього слова не дозволяється. Коли підсудний в останньому слові повідомить про нові обстави-

ни, які мають істотне значення для справи, суд з своєї ініціативи, а також за клопотанням прокурора 

чи інших учасників судового розгляду відновлює судове слідство. По закінченні відновленого судо-

вого слідства суд відкриває дебати з приводу додатково досліджених обставин і надає останнє слово 

підсудному. 

1.6 Підготовка судової промови. (М. Менджул) 

 Судова промова у цивільній справі - це промова, звернена до суду та інших учасників цивіль-

ного судочинства і присутніх при розгляді цивільної справи, в якій містяться висновки щодо справи, 

яка розглядається судом. Перш ніж юрист писатиме судову промову йому слід провести ряд про-

цесуальних дій: зібрати усі матеріали справи; 

проаналізувати зібрані матеріали; систематизувати усі матеріали; письмово підготувати судову про-

мову.83 

 По кримінальній справі захисник готує захисну промову. Захисна промова - це промова в су-

дових дебатах, у якій з точки зору захисту підсудного дається аналіз доказів, викладаються мірку-

вання по суті обвинувачення, кваліфікації злочину, пропозиції про міру покарання, інші питання, які 

мають значення для правильного вирішення справи.84 

 Студент-консультант юридичної клініки повинен серйозно поставитися до підготовки судової 

промови, оскільки вона є квінтесенцією усієї процесуальної діяльності представника (захисника), яка 

була спрямована на доведення тих обставин, що сприяли встановленню істини по справі та винесен-

ню правосудного рішення. Тому судова промова повинна бути обґрунтованою, переконливою, юри-

дично грамотною, лаконічною. Метою будь-якої судової промови є її зрозумілість для тих, до кого 

вона звернена, тобто суд та інші учасники процесу мають сприйняти її без зайвих зусиль. Судова 

промова повинна бути чіткою та змістовною. 

 Щодо стилістики, то не потрібно зловживати іноземними словами, не вставляти слова-

паразити, правильно робити наголос у словах, особливо юридичних термінах. Наприклад, замість 
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слова „позови”, не вживати слово „позиви”, а замість слова „аліменти” – „еліменти”. Не потрібно ба-

гато разів повторювати одні і ті самі факти.  

 При проголошенні промови юрист не повинен забувати про темп промови. Вона не повинна 

бути надто швидкою, і не дуже повільною. Є основне правило, яке повинен запам'ятати майбутній 

юрист при проголошенні судової промови - спочатку слід заволодіти аудиторією та зуміти утримати 

її увагу до кінця проголошення промови, довести суду факти та обставини, якими його довіритель 

обґрунтовував вимоги або заперечення та впевнити суд у правильності його правової позиції у 

справі, а тим самим у задоволенні позовних вимог чи відмові у позові.85 

 Науковці та юристи-практики не можуть виробити єдину універсальну структуру судової 

промови, адже жоден процесуальний закон не містить вимог до структури судової промови і кожна 

справа є унікальною. Проте, практики вважають, що підготовка до судової промови в кожній новій 

справі повинна бути з індивідуальним підходом. При цьому судова промова буде залежати від об-

ставин справи, наявних доказів, норм матеріального права та судової практики розгляду подібних 

справ, позиції по справі, інтересів та цілей клієнта, а також від досвіду та професійних навичок 

представника (захисника). Ми також можемо рекомендувати молодим юристам письмово викладати 

промови.  

 Схематично промова може складатися з таких частин: вступна частина; встановлення фак-

тичних обставин справи, аналіз та оцінка доказів; заключна частина (прохальна частина з посилан-

ням на норми матеріального права). Захисна промова повинна також містити заперечення факту зло-

чину або обґрунтування кваліфікації злочину, характеристику особи підсудного та міру покарання. 

1. 7 Особливості представництва в апеляційній та касаційній інстанціях. (М. Менджул) 

 Апеляція - це перегляд вищою інстанцією рішення (вироку) суду першої інстанції, який не 

вступив у законну силу. Апеляційною інстанцією у цивільних справах є судові палати у цивільних 

справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий 

суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується. Відповідно до ст. 184. КАС України судом апе-

ляційної інстанції в адміністративних справах є апеляційний адміністративний суд, у межах тери-

торіальної юрисдикції якого знаходиться місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як 

адміністративний суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення.  

 Студент-консультант, який є представником сторони по справі, а також особи, яка не брали 

участі у справі, але суд вирішив питання про її права та обов'язки, має право оскаржити в апе-

ляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.  

 При апеляційному оскарженні рішення суду по цивільній справі та постанови суду по 

адміністративній справі, відповідно до ст. 294 ЦПК України та ст. 186 КАС України, необхідно про-

тягом десяти днів з дня проголошення рішення (постанови) подати заяву про апеляційне оскаржен-

ня. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про 

апеляційне оскарження. Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути 

подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається 

протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.  

 Стаття 295 ЦПК України та ст. 187 КАС України встановлює вимоги до форми і змісту заяви 

про апеляційне оскарження та апеляційної скарги. Так, заява про апеляційне оскарження та апе-

ляційна скарга подаються у письмовій формі. У заяві про апеляційне оскарження мають бути зазна-

чені:  

1) найменування суду, до якого подається заява;  

2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження, а також 

номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) рішення (постанова) або ухвала, що оскаржуються.  

 В апеляційній скарзі мають бути зазначені:  

1) найменування суду, до якого подається скарга;  

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження, а також 

номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;  

4) дата подання заяви про апеляційне оскарження;  
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5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлен-

ня обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які ма-

ють значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх 

дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення 

відповідно до встановлених судом обставин правовідносин);  

6) нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, 

обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти до-

казів, використаних судом першої інстанції;  

7) клопотання особи, яка подала скаргу;  

8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.  

 Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскар-

ження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.  

 Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга підписуються особою, яка їх подає, 

або її представником. До заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги, поданих пред-

ставником, повинна бути додана довіреність, що посвідчує повноваження представника, якщо ці до-

кументи раніше не подавалися. До заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги також до-

даються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть 

участь у справі.  

 Відповідно до ч. 4 ст. 187 КАС України в апеляційній скарзі на постанову суду по адміністра-

тивній справі зазначається, чи особа бажає взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної ін-

станції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності.  

 Студенти-консультанти юридичної клініки повинні пам’ятати, що заява про апеляційне 

оскарження та апеляційна скарга подаються апеляційному суду через суд першої інстанції, який 

ухвалив оскаржуване судове рішення.  

 Відповідно до ст. 191 КАС України особи, які беруть участь у справі, мають право подати до 

адміністративного суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу в письмовій формі 

протягом встановленого судом апеляційної інстанції строку. Заперечення на апеляційну скаргу має 

містити:  

1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції;  

2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу, а також 

номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;  

3) номер адміністративної справи в адміністративному суді апеляційної інстанції, якщо він повідом-

лений судом апеляційної інстанції;  

4) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;  

5) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу;  

6) перелік матеріалів, які додаються. 

 Стаття 300 ЦПК України надає право особі, яка подала апеляційну скаргу, доповнити чи 

змінити її протягом строку на апеляційне оскарження. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має пра-

во відкликати її до початку розгляду справи в апеляційному суді, а друга сторона має право визнати 

апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині. Особа, яка подала апе-

ляційну скаргу, має право протягом усього часу розгляду справи відмовитися від неї повністю або 

частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і закриття у зв'язку з цим апе-

ляційного провадження вирішується апеляційним судом, що розглядає справу, в судовому засіданні. 

 Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше п'ятнадцяти днів 

після закінчення дій підготовки справи до розгляду. Юристи повинні враховувати межі розгляду 

справи апеляційним судом. Так, відповідно до ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апе-

ляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої ін-

станції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції. Апеляційний 

суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням встановленого по-

рядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також нові докази, неподання яких до 

суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами. Апеляційний суд не обмежений дово-

дами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування 

норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою 

для скасування рішення. Якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна неза-
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конність або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого провадження, 

апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі. 

 За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд 

має право:  

1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;  

2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;  

3) змінити рішення;  

4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у 

справі або залишення заяви без розгляду;  

5) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення суду першої інстанції і направити 

справу на новий розгляд до суду першої інстанції.  

 Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення.  

 Відповідно до ст. 347 КПК України апеляція у кримінальних справах може бути подана:  

1) на вироки, які не набрали законної сили, ухвалені місцевими судами;  

2) на постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного ха-

рактеру, ухвалені місцевими судами.  

3) на ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом, про закриття справи або направлення справи на 

додаткове розслідування;  

4) на окремі ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом;  

5) на інші постанови місцевих судів у випадках, передбачених КПК України. 

 Право подати апеляцію, відповідно до ст. 348 КПК України, мають засуджений (у частині, що 

стосується інтересів засудженого), виправданий (у частині мотивів і підстав виправдання), обви-

нувачений (у частині мотивів і підстав закриття справи, направлення справи на додаткове розсліду-

вання), їх захисники, потерпілий, цивільний позивач (відповідач), їх представники та інші особи. 

 В апеляції на вирок суду зазначаються (ст. 350 КПК України):  

1) назва суду, якому адресується апеляція;  

2) особа, яка подає апеляцію;  

3) вирок, ухвала чи постанова, на які подається апеляція, і назва суду, який їх постановив;  

4) вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали, постанови та доводи на її обґрунту-

вання;  

5) прохання особи, яка подає апеляцію;  

6) перелік документів, які додаються до апеляції.  

 При обґрунтуванні захисником необхідності зміни чи скасування вироку, ухвали, постанови 

апеляція повинна містити посилання на відповідні аркуші справи.  

 Про надходження апеляції суд першої інстанції оповіщає прокурора, інших зазначених осіб, 

інтересів яких стосується апеляція, направленням відповідних повідомлень та шляхом поміщення 

оголошення на дошці об'яв суду. Протягом п'яти діб з часу поміщення оголошення зазначені особи 

мають право одержати в суді копію апеляції або ознайомитися з нею в суді. Одночасно з врученням 

копії або з ознайомленням з апеляцією їм роз'яснюється право протягом п'яти діб з цього часу пода-

ти свої заперечення на апеляцію. Засудженому, що утримується під вартою, повідомлення про над-

ходження апеляції та її копія вручаються через начальника відповідної установи. Одночасно йому 

роз'яснюється право протягом п'яти діб з часу вручення цих документів подати свої заперечення на 

апеляцію. Заперечення на апеляцію додаються до справи або передаються безпосередньо до суду 

апеляційної інстанції. 

 Стаття 354 КПК України встановлює, що подання апеляції на вирок, ухвалу чи постанову су-

ду зупиняє набрання ними законної сили та їх виконання, за винятком передбачених у КПК України 

випадків.  

 Апеляції на вирок суду розглядаються апеляційними судами:  

1) апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і 

Севастополя - на судові рішення районних (міських) судів та міжрайонних (окружних) судів;  

2) Військовими апеляційними судами регіонів і Військово-Морських Сил - на судові рішення війсь-

кових судів гарнізонів.  

 Апеляційний суд повинен розглянути справу у день, визначений судом першої інстанції. Не 

пізніш як за три дні апеляційний суд оповіщає заінтересованих осіб шляхом поміщення оголошення 
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на дошці об'яв суду про час і місце розгляду справи. Засудженому, який утримується під вартою, про 

день розгляду справи повідомляється через начальника відповідної установи.  

 Вирок, ухвала чи постанова суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом в межах 

апеляції. Якщо розгляд апеляції дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, щодо яких апе-

ляції не надійшли, апеляційний суд зобов'язаний прийняти таке рішення.  

 У результаті розгляду апеляцій на вирок суду апеляційний суд:  

1) виносить ухвалу про залишення вироку чи постанови без зміни, а апеляції - без задоволення; ска-

сування вироку чи постанови і повернення справи прокуророві на додаткове розслідування або на 

новий судовий розгляд в суд першої інстанції; скасування вироку чи постанови і закриття справи; 

зміну вироку чи постанови;  

2) постановляє свій вирок, скасовуючи повністю чи частково вирок суду першої інстанції;  

3) постановляє свою постанову, скасовуючи повністю чи частково постанову суду першої інстанції. 

 Касаційною інстанцією у цивільних та кримінальних справах є Верховний Суд України. 

Відповідно до ст. 210 КАС України судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Вищий 

адміністративний суд України. 

 Відповідно до ст. 324 ЦПК України студент-консультант юридичної клініки, який є представ-

ником сторони та іншої особи, яка бере участь у справі, а також особи, яка не брала участі у справі, 

якщо суд вирішив питання про її права, свободи чи обов'язки, має право оскаржити у касаційному 

порядку:  

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апе-

ляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;  

2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 частини першої статті 293 ЦПК України, після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апе-

ляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.  

 Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального 

права чи порушення норм процесуального права.  

 Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили 

рішенням (ухвалою) апеляційного суду безпосередньо до суду касаційної інстанції. У разі пропу-

щення даного строку з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка 

подала скаргу, може поновити цей строк.  

 Відповідно до ст. 326 ЦПК України касаційна скарга подається у письмовій формі та повинна 

містити:  

1) найменування суду, до якого подається скарга;  

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;  

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;  

4) рішення (ухвала), що оскаржується;  

5) в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм 

процесуального права;  

6) клопотання особи, яка подає скаргу;  

7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.  

 Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної 

скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність, що посвідчує повноваження пред-

ставника. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до 

кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та 

апеляційної інстанцій.  

 Відповідно до ст. 333 ЦПК України у касаційному порядку справа розглядається колегією у 

складі п'яти суддів без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності особи, які 

брали участь у справі, можуть бути викликані для надання пояснень у справі. Головуючий відкриває 

судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду розгля-

дається. Суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст оскаржуваного рішення суду та до-

води касаційної скарги. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, дають свої пояснення, 

першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну скаргу. Якщо рішення оскаржили обидві сто-

рони, першим дає пояснення позивач. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для 

всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судово-

го засідання. У своїх поясненнях сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть наводити 
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тільки ті доводи, які стосуються підстав касаційного розгляду справи. Вислухавши пояснення осіб, 

які беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати. У разі потреби під час розгляду справи 

може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.  

 Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги пра-

вильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуаль-

ного права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені 

в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншо-

го доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Касаційний суд перевіряє законність судових 

рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. Суд не обмежений довода-

ми касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм 

матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для 

скасування рішення.  

 Відповідно до ст. 336 ЦПК України за наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд 

касаційної інстанції має право:  

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін;  

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий 

розгляд до суду першої або апеляційної інстанції;  

3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове рішення 

суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом;  

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити 

заяву без розгляду;  

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, не передаючи справи на 

новий розгляд.  

 Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо визнає, що рішення ухвалено з до-

держанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і 

справедливе рішення з одних лише формальних міркувань.  

 Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх оголошення. 

З моменту оголошення рішення або ухвали судом касаційної інстанції скасовані рішення та ухвали 

суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу.  

 Відповідно до ст. 383 КПК України у касаційному порядку можуть бути перевірені:  

1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції;  

2) вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку.  

3) вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів у справах про застосування примусових за-

ходів виховного чи медичного характеру, інші постанови (ухвали), які перешкоджають подальшому 

провадженню у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків, постанов (ухвал), 

крім випадків, коли апеляційною інстанцією зазначені рішення скасовано, а справу направлено на 

нове розслідування чи новий судовий розгляд.  

 Стаття 385 КПК України встановлює, що касаційні скарги розглядаються:  

1) колегією суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України - на судові 

рішення, постановлені Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами об-

ластей, міст Києва та Севастополя, вироки районних, районних у містах, міських та міськрайонних 

судів;  

2) колегією суддів Військової судової колегії Верховного Суду України - на судові рішення, поста-

новлені військовими судами регіонів і Військово-Морських Сил, судові рішення військових судів 

гарнізонів.  

 Касаційні скарги на вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як су-

дом першої інстанції; можуть бути подані протягом одного місяця з моменту проголошення вироку 

чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який перебуває під вартою, - 

в той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи постанови. Касаційні скарги на вироки і по-

станови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку, можуть бути подані протягом 

шести місяців з моменту набрання ними законної сили.  

 Касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення за наявними в 

справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене. Суд касаційної 

інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого 

чи виправданого. Якщо задоволення скарги чи подання дає підстави для прийняття рішення на ко-
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ристь інших засуджених, від яких не надійшли скарги або щодо яких не внесено подання, касацій-

ний суд зобов'язаний прийняти таке рішення.  

 Відповідно до ст. 396 КПК України у результаті касаційного розгляду справи суд приймає 

одне з таких рішень:  

1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні скарги чи подання - без задоволення;  

2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове розслідування або новий судовий 

або апеляційний розгляд;  

3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;  

4) змінює вирок, постанову чи ухвалу.  

 У разі відкликання касаційних скарг касаційний суд виносить ухвалу про закриття касаційно-

го провадження, якщо іншими учасниками судового розгляду рішення не було оскаржене в каса-

ційному порядку.  

 Студент-консультант повинен роз’яснити клієнту, що касаційний суд не вправі посилити по-

карання або застосувати закон про більш тяжкий злочин. Обвинувальний вирок, постановлений апе-

ляційним чи місцевим судом, ухвалу апеляційного суду щодо вироку місцевого суду може бути ска-

совано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжкий злочин або більш суворе пока-

рання лише у разі, коли з цих підстав вніс подання прокурор або подав скаргу потерпілий чи його 

представник. Виправдувальний вирок, постановлений апеляційним чи місцевим судом, ухвалу апе-

ляційного суду щодо вироку місцевого суду може бути скасовано не інакше як за поданням проку-

рора, скаргою потерпілого чи його представника, а також за скаргою виправданої особи з мотивів 

виправдання.  

 

2. ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Джуди Поттер, профессор 

Университет штата Мэн, юридическая школа 

Материал подготовлен специально для юридической клиники юридического факультета По-

морского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) 

Воспроизведение любой части представленных материалов возможно только с письменного 

разрешения автора. 17 сентября 2000г. 

ВСТУПЛЕНИЕ  

В последнее время судопроизводство России претерпевает значительные изменения особенно 

в отношении уголовных дел. Судебный процесс постепенно отходит от инквизиторской модели и тя-

готеет к состязательной. Таким образом, все чаще в последнее время адвокаты приглашают в суд 

свидетелей и сами же их допрашивают. Для многих адвокатов это совершенно новый опыт. Данные 

материалы помогут адвокатам овладеть основными навыками, которые необходимы при прямом до-

просе своих свидетелей и при перекрестном допросе свидетелей оппонента. Здесь же можно ознако-

миться с навыками публичного выступления в зале суда. 

ПРЯМОЙ ДОПРОС  (допрос своих свидетелей) 

По мнению многих адвокатов, мастерством проведения прямого допроса овладеть труднее 

всего.  В данном пособии будут представлены вопросы и темы, имеющие непосредственное отноше-

ние к процедуре прямого допроса свидетелей:  

Выбор  свидетелей;  

Наводящие вопросы;  

Максимально эффективный прямой допрос;  

Принцип «Петли»;  

Составление и использование вопросов о времени происшествия;  

Ссылка на тему обсуждения;  

Порядок допроса;  

Использование вещественных доказательств;  

Использование неприятных свидетельских показаний;  

Повторный прямой допрос. 

1. ВЫБОР СВИДЕТЕЛЕЙ 

При подготовке к судебному процессу адвокат, прежде всего, должен решить для себя кого 

именно стоит вызывать в суд в качестве свидетелей. Иногда случается так, что множество вызван-

ных свидетелей дают показания по одному определенному вопросу. Желание вызвать абсолютно 
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всех свидетелей часто не оправдывает себя. Многочисленные свидетельские показания, неоднократ-

но повторясь, могут затянуть процесс и даже запутать судью. 

Необходимо также помнить, что чем больше свидетелей вызвано для дачи показаний, тем бо-

лее вероятны несоответствия в их версиях относительно одного и того же происшествия. Соответ-

ственно, адвокат должен выбрать и пригласить в суд только самых лучших свидетелей, конечно, при 

том условии, что у него есть выбор. Лучшими свидетелями считаются те, кому представилась самая 

хорошая возможность понаблюдать за событиями, запомнить их и те, кто сможет впоследствии 

представить в суде ясную, колоритную, впечатляющую картину. Помимо перечисленных факторов 

хороший свидетель должен обладать яркой личностью, внушать доверие и убедительно звучать;  он 

не должен поддаваться убеждениям со стороны; такой свидетель не должен быть манерным, не дол-

жен иметь раздражающих привычек и нервных жестов. Самыми убедительными являются свидете-

ли, которые располагают надежной информацией из первых рук, у которых были лучшие возможно-

сти наблюдать за ходом событий, и те, у которых нет предвзятого мнения.  

Как только Вы приняли решение кого именно вызывать в качестве свидетелей, нужно занять-

ся важным вопросом очередности их появления в суде. Чаще всего вопрос очередности решается в 

силу сложившихся обстоятельств. И тем не менее, очередность должна соответствовать правилу 

«первого и последнего факта». Теория «первого и последнего факта» гласит, что люди запоминают 

лучше всего то, что видят в первую и в последнюю очередь. Таким образом, следуя этой теории са-

мых лучших свидетелей нужно вызывать в суд первыми и последними. Слабых и не очень надежных 

свидетелей вызывайте посреди допроса.  

Темп и ход самого процесса также во многом предопределяют очередность вызова свидете-

лей в суд. Обращайте внимание на темп. Процесс должен быть логичным и проходить организован-

но. Нужно избегать скуки и утомительности, как, впрочем, повторений и переформулировок. Про-

цесс должен проходить так, как если бы вы писали захватывающий рассказ, где каждый новый сви-

детель добавляет что-то новое к показаниям предыдущего. Хотя, как правило, очередность вызова 

свидетелей по принципу хронологии в большинстве случаев является лучшим выбором, все же вос-

пользуйтесь тем, что было сказано выше, когда принимаете решение относительно очередности.  

2. НАВОДЯЩИЕ И НЕНАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРЯМОМ ДОПРОСЕ 

В Американской судебной системе существует правило, которое запрещает адвокату задавать 

наводящие вопросы своему свидетелю, за исключением некоторых оговоренных случаев. Данное 

Американское правило против наводящих вопросов при прямом допросе гласит: «Запрещено управ-

лять компетентным свидетелем, который к вам заранее предрасположен, в отношении вопросов, ко-

торые спорны, неоднозначны, принципиально важны при процессе и о которых еще не упоминалось 

при прямом допросе». Не смотря на то, что в России такого правила нет, адвокатам все же стоит ему 

следовать при допросе своих свидетелей. Дело в том, что, если адвокат управляет своим свидетелем, 

судье начинает казаться, что сам свидетель неспособен дать показаний самостоятельно, без руковод-

ства, без дополнительной помощи адвоката, который и ведет прямой допрос. Таким образом, такой 

свидетель перестает внушать доверие и все его свидетельские показания сочтут вымыслом. У судьи 

не должно складываться такого впечатления.  

Иногда трудно даже определить является ли вопрос наводящим. Как правило, если вопрос 

начинается со слов: «Когда … », «Почему … », «Что … », «Где …», «Кто … », «Который … », «Ка-

ким образом … » и не предполагает однозначного ответа, то он не является наводящим. Далее, если 

вопрос предполагает альтернативу и не дает готового ответа, то он тоже не является наводящим, 

например: «Это был А или Б?». Вопросы, начинающиеся с «Расскажите … » или с других синони-

мичных выражений, также не являются наводящими. Многие писатели и преподаватели по праву 

настаивают на том, что при прямом допросе нужно пользоваться только ненаводящими вопросами. 

Тем не менее, прямой допрос, основанный на серии многочисленных ненаводящих вопросов, пред-

ставляется скучным, утомительным, несвязанным и не задевает чувств. Хороший прямой допрос -  

это удачная комбинация наводящих и ненаводящих вопросов, связанных воедино при помощи таких 

приемов как: ссылка на тему, принцип «петли», и всегда производит впечатление захватывающей 

истории. Управлять можно только там, где речь идет о незначительных деталях, а также о событиях, 

которые уже были представлены на прямом допросе. Используется такое управление для того, что-

бы связать свидетельские показания и представить их понятными и  убедительными.  
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3. МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЯМОЙ ДОПРОС 

Правильное построение прямого допроса важно и необходимо для того, чтобы у судьи сло-

жилось четкое представление о событиях, которые описывает свидетель. Показания должны быть 

подробными и интересными. Преподносить показания необходимо так, чтобы судья понимал те со-

бытия, о которых идет речь, и склонялся к выводам, которые соответствовали бы адвокатской кон-

цепции иска. Достижение такой цели требует тщательной подготовки. Важные факты не должны за-

теряться среди огромного количества несущественных мелочей. При любом удобном случае нужно 

использовать вещественные доказательства и наглядные материалы. Удачным считается прием, ко-

гда своими показаниями свидетель вызывает у судьи ассоциации со знакомыми ему веща-

ми/явлениями. В своей речи как адвокату, так и свидетелю нужно избегать специальных терминов. 

Экспертов, приглашенных для дачи показаний нужно заранее просить использовать только знако-

мые широкой аудитории слова вместо узкоспециализированной терминологии. Адвокат должен 

предвидеть вероятные вопросы/проблемы, чтобы показания не были впоследствии исключены из 

протокола, а также, чтобы прямой допрос не был прерван возражениями другой стороны. 

ТЕМП   

От правильно выбранного темпа зависит уровень доверия показаниям очевидца. Достичь это-

го можно, намеренно замедляя ход прямого допроса с помощью медленной речи и большого количе-

ства вопросов о малейших деталях. Складывается впечатление, что события, о которых свидетель 

рассказывает на допросе, на самом деле тянулись достаточно долго. Таким образом, выходит, что у 

свидетеля было достаточно много времени на то, чтобы заметить все детали. При использовании 

этого приема сам допрос занимает больше времени, чем те события, о которых идет речь - соответ-

ственно, складывается впечатление, что свидетель достаточно долго наблюдал за происходящим.  

Следует избегать отрицательных и сложных вопросов. В каждом вопросе должен быть только 

один факт, за исключением тех случаев, когда адвокату необходимо добиться от свидетеля краткого, 

но красочного описания конкретного эпизода. Сложные и объемные свидетельские показания нужно 

представить как серию последовательных эпизодов, каждому из которых посвящен отдельный во-

прос. При прямом допросе адвокат должен избегать таких лишних фраз как например: 

«…приходилось ли Вам…», «…не могли бы Вы нам рассказать о…», вместо этого начните вопрос 

просто: «Вы… ?» 

4. ПРИНЦИП ПЕТЛИ ПРИ ПРЯМОМ ДОПРОСЕ 

Как было сказано выше, хороший прямой допрос призван управлять вниманием аудитории. 

Он должен быть логически связан и легок для восприятия. Неотъемлемой частью такого допроса яв-

ляется продуманная комбинация наводящих и общих вопросов. Свидетеля можно направлять с по-

мощью вопросов, объединенных в особую последовательность – этот прием называется «принципом 

петли» («looping») и позволяет управлять вниманием судьи на допросе. Принцип петли заключается 

в намеренном многократном упоминании конкретных фактов из вопроса в вопрос. С помощью этого 

приема вопросы объединяются в одну последовательность и фокусируют внимание свидетеля на су-

ти дела, а кроме этого они фокусируют внимание судьи на особо важных фактах.  

Предположим, что адвокату нужно доказать, что свидетель видел не обвиняемого, а какого-то 

постороннего человека, причем тот вел себя очень подозрительно около продовольственного мага-

зина расположенного на центральной улице г. Архангельска и впоследствии ограбленного 21 января 

2000г. около 18,00 часов.  

Прямой допрос в таком случае должен выглядеть так: (подчеркнут реализованный прием пет-

ли). 

ВОПРОС: Что Вы делали в пятницу 21 января 2000г. около  18.00?  

ОТВЕТ: Я ехал домой с работы.  

В: По пути с работы домой в 18 часов в тот день – какой вы выбрали маршрут?  

О: Я ехал по центральной улице по направлению от центра города к его окраинам.  

В: Пока Вы ехали по центральной улице, Вы делали остановки?  

О: Да. 

В: Где вы останавливались?  

О: Напротив продовольственного магазина.  

В: Зачем вы там остановились?  

О: Чтобы почистить дворники своей машины. 

В: Сколько было времени, когда вы остановились напротив продовольственного магазина?  
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О: Около 18 часов.  

В: Когда Вы остановились напротив того продовольственного магазина около 18 часов 21 ян-

варя – что вы увидели?  

О: Я увидел подростка в кожаной куртке, он смотрел в окно.  

В: Этот подросток присутствует сегодня в зале суда?  

О: Нет.  

В: Как долго вы наблюдали за подростком в кожаной куртке, стоявшим около продоволь-

ственного магазина?  

О: Примерно 3 или 4 минуты. 

В: Почему вы смотрели на подростка 3 или 4 минуты? 

О: Казалось, что он ведет себя подозрительно, и я хотел убедиться, что он не будет прибли-

жаться к моей машине.  

В: Что было подозрительного в его поведении?  

О: Он вглядывался в окно и крутил входную ручку.  

В:  В какое окно? 

О: В окно того продовольственного магазина.  

В: Какую дверную ручку? 

О: Ручку того продовольственного магазина. 

В: Что делали вы, когда наблюдали за подростком, который вел себя подозрительно напротив 

продовольственного магазина?  

О: Чистил дворники.  

В:  Насколько далеко вы находились от вызывающего подозрения подростка, пока чистили 

дворники?  

О: На расстоянии примерно 7 футов. 

В:  Насколько хорошо был освещен тот участок, где Вы находились? 

О: Повсюду горели уличные фонари, к тому же над входом в магазин также горел свет. 

В: Насколько хорошо вы разглядели подозрительно выглядящего подростка?  

О: Очень хорошо.  

В: Насколько хорошо Вы разглядели его лицо?  

О: Очень хорошо.  

В: Опишите, как он выглядел.  

О: У него были светлые волосы, очки и светлая бородка.  

В: Как долго Вы смотрели на его лицо?  

О: Около двух или трех минут.  

В: Что Вы стали делать после того, как закончили чистить дворники?  

О: Сел в машину и уехал.  

В: Когда вы в последний раз посмотрели на светловолосого подростка с бородкой, того, ко-

торый по-вашему подозрительно себя вел напротив продовольственного магазина, чем он был занят?  

О: Все еще пристально смотрел в окно и вертел дверную ручку.  

В: Сколько было времени (примерно) в тот момент, когда вы отъезжали?  

О: Около 18.05. 

 

При этом кратком допросе не раз утверждалось, что подросток, который совсем не похож на 

подзащитного, вел себя подозрительно напротив продовольственного магазина в 18.00 23 января 

2000г. Таким образом, использование принципа «петли» помогает не только ориентировать свидете-

ля в том, что он должен и/или не должен говорить о времени и месте события, но и связывает вопро-

сы в определенную последовательность. Более того, таким способом фокусируется внимание судьи 

на самых важных деталях свидетельских показаний.  

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ О ВРЕМЕНИ   

Еще один полезный прием, призванный ориентировать свидетеля, без непосредственного ру-

ководства им,  а также фокусировать внимание судьи на самых важных фактах – заключается в пла-

нировании вопросов о времени / дате и т.п. Это означает, что слова, имеющие отношение к описа-

нию временных рамок, должны использоваться в вопросах так, чтобы свидетель четко осознавал о 

каких именно событиях/деталях его допрашивают, а он в свою очередь дает свидетельские показа-

ния в ответ на конкретные вопросы. Если свидетеля спрашивают, чем он занимался или что он видел 
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утром какого-нибудь числа, он может знать, а может и растеряться, как ему нужно ответить. Он мо-

жет начать длинный и непоследовательный рассказ обо всем, что произошло в то самое утро. Ис-

пользование вопросов о времени не дает свидетелю возможности рассказать длинную историю. Та-

кие слова как: во-первых, последний, следующий, сразу после, непосредственно накануне, как раз 

до, в тот самый момент, и другие фразы, ссылающиеся на временные рамки, сообщают свидетелю и 

суду о каком именно событии и каком именно моменте свидетель должен давать показания. Давайте 

возвратимся к сценарию с продовольственном магазином, где адвокат мог бы применить вопросы, 

ссылающиеся на время.  

В: Как только вы вышли с работы, что Вы стали делать?  

О: Я пошел к своей машине.  

В: Непосредственно после того, как вы подошли к машине, что Вы стали делать?  

О: Поехал по направлению к дому.  

В: Когда вы ехали домой, какой путь Вы выбрали?  

О: Я ехал по Центральной улице.  

В: Как только Ваша машина пересекла  «…» улицу, что оказалось справа? 

О: Продовольственный магазин.  

В: Когда Вы приблизились к продовольственному магазину, что Вы сделали?  

О: Я остановил машину и вышел, чтоб почистить дворники.  

В: После того, как Вы закончили чистить дворники, какой следующий шаг Вы предприняли?  

О: Я сел в машину и завел мотор.  

 

Адвокат должен готовить свои материалы так тщательно, чтобы суметь поддерживать кон-

такт со свидетелем и судом на протяжении всего процесса. При подготовке к процессу адвокату сле-

дует письменно составить план-конспект судебного разбирательства таким образом, чтобы к нему 

можно было обратиться в любой момент и мгновенно воспользоваться. Адвокату нужно разработать 

свою собственную систему скорописи либо цветовой кодировки, которые позволят ему мгновенно 

находить искомую информацию. В таком конспекте обязательно нужно оставлять много места для 

поправок, заметок, исправлений и самых последних дополнений.  

6. ССЫЛКА НА ТЕМУ /  ПРЕДМЕТ РАЗГОВОРА («HEAD NOTING») 

Очень часто приходится призывать свидетеля концентрироваться непосредственно на сути 

его показаний. Этот прием называется «Ссылка на тему/ предмет разговора». Способ достаточно 

простой и заключается в словах адвоката, адресованных свидетелю: «А сейчас я хочу спросить Вас о 

… », «А теперь хочу обратить Ваше внимание на … ». Такие наводящие вопросы очень эффективно 

сводят все свидетельские показания к одной определенной теме, с помощью упоминания темы как 

таковой. В этом случае и свидетель и судья будут максимально сконцентрированы на заданном 

предмете.  

7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ ПРИ ПРЯМОМ ДОПРОСЕ. 

Прямой допрос должен состоять из 4 определенных частей. В первой части необходимо ак-

кредитовать свидетеля. В этой части допроса адвокат задает вопросы, направленные на то, чтобы у 

судьи сложилось впечатление о свидетеле как личности. Когда адвокат задает такие вопросы, он по-

лучает возможность представить свидетеля как человека, как личность, и тем самым повысить к 

нему доверие. Свидетелю нужно задать определенное количество вопросов личного характера. Та-

кой опрос проводится в самом начале прямого допроса, чтобы судья решил для себя, что представ-

ляет собой данный человек. Обычно такие вопросы касаются местожительства, образования, трудо-

вой занятости и немного семейного уклада.  Эти вопросы также призваны с самого начала успокоить 

свидетеля относительно дачи свидетельских показаний. Если в качестве свидетеля выступает экс-

перт, то именно в этой части допроса нужно установить его профессиональную квалификацию.  

Непосредственно после аккредитации свидетеля адвокату следует определить место действия 

событий, о которых будут даваться свидетельские показания. На этом этапе допроса адвокат уста-

навливает связи между событиями и самим свидетелем. Это достигается с помощью вопросов к сви-

детелю относительно времени, места и хода событий. Обычно для этой цели используют такие при-

емы как: ссылка на тему/предмет и вопросы о дате/времени. В основе данного этапа допроса лежит 

доказательство осведомленности/компетентности свидетеля в вопросах, о которых он дает показа-

ния перед судом. Таким образом, выстраивается основание свидетельских показаний. Именно на 

этом этапе прямого допроса предоставляется возможность понаблюдать за тем, что свидетель, по его 
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словам, видел своими глазами. Соответственно вопросы на данном этапе будут касаться, прежде 

всего, места действия, освещения, внимания свидетеля и его наблюдательности. На этом этапе нуж-

но доказать насколько хорошо и почему свидетель осведомлен о событиях, которые интересуют суд. 

Если при рассмотрении дела вы пользуетесь диаграммой или другими наглядными материалами – 

самое время доказать их достоверность.  

Третья часть прямого допроса заключается в свидетельских показаниях относительно после-

довательности событий. Такие показания обычно, но не всегда, даются в хронологическом порядке. 

Хронологический порядок удобен для судьи, поскольку легче воспринимается. Тем не менее, следуя 

хронологии, можно потерять остроту событий. Показания, упорядоченные с точки зрения важности 

события, гораздо больше впечатляют и убеждают. Также, поскольку прямой допрос основывается на 

теории «первого и последнего факта», самые драматичные и важные факты нужно упоминать в 

первую и последнюю очередь в каждом из свидетельских показаний.  

Часто эффективен прием, когда свидетель описывает важное событие, о котором, дает пока-

зания. Тем самым он добавляет детали, которые впоследствии затмевают событие как таковое. Та-

ким образом, вниманием судьи можно завладеть с самого начала, и он будет заинтересован в том, 

чтобы выслушать детали.  При использовании этого способа свидетелю задаются вопросы, побуж-

дающие его описывать критическое событие.  Определенные факты впоследствии воспроизводятся 

адвокатом в деталях. Данный подход особенно эффективен, когда судебное разбирательство враща-

ется вокруг одного драматического события типа автокатастрофы или преступления. Помните, что 

адвокат должен максимально осторожно задавать вопросы, побуждающие свидетеля к описанию. 

Причина, по которой нужно быть осторожным проста – в ответ на слишком общие вопросы свидете-

ли часто пускаются в запутанные и непоследовательные рассказы. Помните, общий характер долж-

ны носить вопросы об максимально ограниченном предмете.  

Четвертая часть прямого допроса – это финал. Он состоит из трех – четырех заключительных 

вопросов, которые подводят итог свидетельским показаниям. Определяется суть показаний, а прав-

дивость и убедительность самих показаний оставляется на усмотрение судьи. Адвокат должен пла-

нировать эти вопросы заранее так, чтобы ответы оказывали желаемое воздействие.  

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

ПРИ ПРЯМОМ ДОПРОСЕ. 

Существует два вида вещественных доказательств, представляемых в суде: вещи, которыми 

непосредственно воспользовались при происшествии, и наглядные материалы. Наглядные материа-

лы, несмотря на то, что не использовались при происшествии, могут эти события иллюстрировать. 

Есть смысл заранее потренироваться в том, как это будет выглядеть на суде, чтобы впоследствии 

сделать это автоматически. Сделайте это для того, чтобы предотвратить нежелательный ход событий 

при предоставлении таких вещественных доказательств. Также важно, чтобы адвокат не отвлекался 

на обдумывание фраз, которые будут сопровождать появление этих предметов в суде. Адвокат дол-

жен заранее решить, какие именно вещественные доказательства он будет представлять, и сразу 

продумать надежность каждого из этих предметов. Таким образом, в суде нужно будет намеренно 

задавать вопросы с целью доказательства подлинности и достоверности предъявленных веществен-

ных доказательств. Другими словами, нужно будет предоставить обоснование этих доказательств. 

Существует много видов наглядных материалов для демонстрации в суде. Это могут быть фотогра-

фии, подборки документов, слайды, видеопленки, аудиозаписи, компьютерная графика. В наше вре-

мя высоких информационных технологий разновидности наглядных вещественных доказательств 

ограничиваются только кругозором, состоятельностью и познаниями самого адвоката.  

Не стоит и говорить о том, что нужно постоянно внимательно следить за демонстрацией этих 

предметов в суде. Особую важность это правило приобретает, когда количество наглядных материа-

лов значительно. Нужно составить список этих предметов и включить его в конспект судебного раз-

бирательства. Если предметы соответствуют присвоенным заранее номерам – эти номера нужно ука-

зать в списке. Также необходимо начертить 3 колонки и озаглавить соответственно: «предложено», 

«принято» и «исключено». Как только начинается рассмотрение каждого из предметов, нужно по-

ставить знак в соответствующей колонке. В конце каждого дня адвокат должен просматривать этот 

список и удостовериться, что все вещественные доказательства представлены надлежащим образом. 

Если таких предметов много, то их следует перечислить в специально составленных 4 книжках: для 

судьи, противоположной стороны, для себя и для клиента. В книжках должны быть перечислены, 

пронумерованы и обозначены все вещественные доказательства.  
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Очевидно, что невозможно удачно представить вещественное доказательство без предвари-

тельной репетиции со свидетелем. Во время такой репетиции свидетель должен хорошо ознакомить-

ся с предметами, которые будут фигурировать в его показаниях на суде. Если свидетель будет рисо-

вать или писать на карте/диаграмме – это нужно попробовать сделать заранее. Если свидетелю при-

дется покинуть своё место, чтобы обратиться к вещественному доказательству, то вопросы, связан-

ные с этим предметом, нужно будет задавать только после того, как он приблизится к нему. Такая 

подготовка не позволяет свидетелю хаотично и неловко передвигаться по залу суда, то приближаясь 

к предмету, то отдаляясь от него. Когда свидетель находится около карты/диаграммы, он не должен 

вставать к ней лицом, иначе, отвечая на вопросы, он будет обращен спиной к судье. Если он все-таки 

не последует этому совету, он затруднит восприятие своих показаний. Его будет трудно услышать, 

более того, он заслонит часть диаграммы, о которой идет речь. Таким образом, свидетелям нужно 

предварительно объяснять, как становиться рядом с диаграммой так, чтобы судья мог слышать их 

показания и видеть карту. Свидетель должен быть обращен лицом к судье и указывать на карту той 

рукой, которая к ней непосредственно ближе. Если предмет вещественного доказательства имеет от-

ражающую поверхность, адвокату нужно принять это во внимание и расположить его так, чтобы на 

предмете не было бликов, затрудняющих восприятие.  

Если в качестве вещественного доказательства представлена диаграмма, и свидетелю нужно 

делать на ней пометки – лучше всего использовать метод «наклеивания этикетки». Этот способ поз-

воляет судье легко воспринимать информацию. Свидетель в таком случае должен использовать сим-

волы и знаки, обозначая определенное месторасположение, тогда как простые буквы несут минимум 

смысловой нагрузки. Так, диаграмма превращается в своеобразный мультфильм. Например, в случае 

с ограблением продовольственного магазина можно было использовать диаграмму/схему где свиде-

тель подписал бы слово «подросток» в том месте, где напротив продовольственного магазина он 

увидел подростка, также он мог бы написать инициалы подростка. Там, где была припаркована ма-

шина, нужно было написать слово «машина», продовольственный магазин обозначить надписью 

«продовольственный», место, где были фонари, нужно было пометить значком, изображающим 

лампу/фонарь.  Все это гораздо предпочтительней, чем использовать одиночные буквы, или, что еще 

хуже, ставить по всей схеме многочисленные знаки «Х», а потом долго вспоминать, что именно они 

обозначали. Когда адвокат заранее объясняет свидетелю, что при пояснении схемы необходимо 

наносить  только значимые символы, судья в любой момент процесса, всего лишь взглянув на карту, 

может сразу вспомнить, какие факты она иллюстрирует, и, соответственно, легко отследить ход со-

бытий.  

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРИЯТНЫХ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ  

ПРИ ПРЯМОМ ДОПРОСЕ 

Иногда, в определенные моменты необходимо использовать неприятные свидетельские пока-

зания при прямом допросе. Примером могут послужить случаи, когда адвокат знает, что противопо-

ложная сторона поднимет на обсуждение эти неприятные показания при перекрестном допросе. 

Привлекая внимание к ним на прямом допросе, можно попытаться перехватить инициативу и мини-

мизировать их отрицательное влияние на перекрестном. Прежде чем брать такие показания, нужно 

решить для себя несколько вопросов. Адвокат должен задуматься, насколько важны такие показания 

и какова вероятность того, что оппонент в курсе этих событий и вероятность того, что он о них заго-

ворит на перекрестном допросе. Кроме того, адвокат должен предусмотреть возможную реакцию 

судьи на эти показания вне зависимости от того, где они заслушаны на прямом или перекрестном 

допросе.  

Обычно, если показания важны, непосредственно связаны с процессом и если оппонент 

непременно будет о них упоминать, то предпочтительнее заговорить о них при прямом допросе и 

свести к минимуму их отрицательное воздействие. По возможности это достигается путем успокаи-

вающих комментариев.  Даже если успокаивающих комментариев вы не предоставите, само появле-

ние неприятных показаний может побудить свидетеля к большей прямоте и честности, чем, если об 

этом упомянули бы позже. Сам по себе этот факт уже оправдывает использование неприятных сви-

детельских показаний при прямом допросе, в случае, если впоследствии они непременно будут фи-

гурировать при перекрестном. Следуя теории «первого и последнего факта» ни в коем случае не 

представляйте неприятные показания в первую и последнюю очередь, упомяните о них в середине.  

10. ПОВТОРНЫЙ ПРЯМОЙ ДОПРОС 
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Повторный прямой допрос дает адвокату шанс реабилитировать своего свидетеля после пере-

крестного допроса. Повторный прямой допрос ограничивается темами, затронутыми на перекрест-

ном.  Таким образом, такой допрос не следует рассматривать как возможность задать вопросы, о ко-

торых адвокат ранее забыл при первом прямом допросе. Считается, что очень опасно приберегать 

некоторые темы вплоть до повторного прямого допроса в качестве стратегического приема. Зача-

стую повторный прямой допрос даже не проводится. И это правильно, если свидетель не был оскоб-

лен при перекрестном допросе. Если свидетель не сделал никаких ошибок до сих пор, то не следует 

давать ему такого шанса на повторных прямом и перекрестном допросах. 

Не стоит затягивать повторный прямой допрос. Но, конечно, не стоит его превращать и в 

простую перефразировку содержания прямого допроса. Повторный прямой допрос нужно ограни-

чить только самыми важными темами, которые позволят адвокату вызвать у судьи доверие к свиде-

телю, а также реабилитировать свидетеля, которого оскорбили при перекрестном допросе. Обычно в 

таком случае методично переходят от темы к теме. Особенно здесь полезен прием «ссылки на тему» 

с целью ориентирования свидетеля. Зачастую при повторном прямом допросе у свидетеля появляет-

ся возможность дать свою точку зрения, которую он пытался высказать, но ему не было позволено 

на перекрестном допросе. Вот почему, при таком допросе очень часто употребляются вопросы о 

причинно-следственных связях типа: «почему?», «зачем?».  

В первую очередь при повторном прямом допросе задаются вопросы о самых важных и са-

мых неприятных показаниях, представленных на перекрестном допросе. Адвокату нужно кратко об-

судить каждое из всех тех важных и самых неприятных показаний, которые были заслушаны на пе-

рекрестном допросе. Последовательность вопросов должна основываться на принципе важности, 

чтобы по возможности быстро и максимально приглушить негативное впечатление от перекрестного 

допроса. Как правило, хороший перекрестный допрос заканчивается на самом неприятном факте и 

оставляет очень негативное впечатление относительно дела, которое рассматривается в суде. В обя-

занности адвоката входит изменить это настроение как можно скорее с помощью своих самых пер-

вых вопросов на повторном прямом допросе. Вот почему адвокат должен начинать этот допрос с то-

го, что уязвило позиции свидетеля более всего. Только после этого можно приступать к менее важ-

ным вопросам. После этих шагов адвокат должен завершить повторный прямой допрос одним – 

двумя очень запоминающимися вопросами, которым невозможно возразить, и которые расставят ак-

центы на самых важных и убедительных фактах.  

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДОПРОС 
Большинство американских адвокатов считают, что перекрестный допрос проще прямого. 

Тем не менее, если адвокат намеревается успешно провести такой допрос, он должен тщательно от-

работать несколько приемов. Далее мы обсудим следующие темы:  

1) Стоит ли вообще проводить перекрестный допрос  

2) Общепринятый подход к перекрестному допросу  

3) Способы проведения перекрестного допроса 

4) Использование переходов при перекрестном допросе  

5) Использование «принципа петли» при перекрестном допросе 

6) Контроль за свидетелем 

7) Основные правила перекрестного допроса 

 

1. СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДОПРОС?  

 Первый вопрос, которым должен задаться адвокат – это стоит ли вообще проводить 

перекрестный допрос. Есть старая поговорка, которая гласит, что перекрестный допрос это чаще 

всего самоубийство, а не убийство. Это означает, что адвокат чаще теряет, чем приобретает при про-

ведении перекрестного допроса. Вот почему считается, что самый лучший перекрестный допрос – 

это отсутствие перекрестного допроса.  

До того как принять решение стоит ли проводить перекрестный допрос или нет, адвокат дол-

жен задуматься о том, чего он сможет достичь с его помощью. Каждый перекрестный допрос дол-

жен иметь четко поставленную цель. Такой целью может стать желание:  

1. дискредитировать свидетеля 

2. использовать свидетельские показания с целью дискредитировать других свидетелей 

3. использовать свидетельские показания с целью оказать поддержку другим свидетелям 

4. получить желаемые свидетельские показания 
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Если Вы ничего не выигрываете с помощью перекрестного допроса – его не следует прово-

дить совсем. Нужно всегда помнить, что свидетель может причинить еще больше вреда в результате 

перекрестного допроса, чем тот вред, который он нанес при прямом. Иногда перекрестный допрос 

только повышает доверие к свидетелю.  

Вы должны задать себе следующие вопросы при принятии решения относительно проведения 

перекрестного допроса:  

1) Навредил ли делу своими показаниями свидетель? Если нет, оставьте его в по-

кое. Он еще может это сделать, если вы предоставите ему шанс на перекрестном допросе.  

2) Важен ли был этот свидетель? Повысится ли значимость этого свидетеля при 

перекрестном допросе? Если свидетель не был важен, лучшим решением будет отказаться от 

перекрестного допроса. 

3) Вызывает ли свидетель доверие? Повысится ли к нему доверие во время пере-

крестного допроса? Часто свидетель вызывает больше доверия, когда во время перекрестного 

допроса к нему обращаются с искренностью и прямотой.  

4) Возможно, свидетель дал меньше показаний при прямом допросе, чем от него 

ожидалось? Если так, то сможет ли он на перекрестном допросе восполнить все недосказан-

ное? Обычно так происходит, когда адвокат, проводивший прямой допрос, упустил что-то 

важное. Например, адвокат, проводивший прямой допрос, забыл задать особый вопрос, кото-

рый был принципиально необходим. Проводя перекрестный допрос с этим свидетелем, адво-

кат должен дать ему возможность восполнить все недосказанное. Если по какой-то причине 

<это должна быть значительная причина> адвокат все еще хочет провести перекрестный до-

прос с этим свидетелем, лучше всего воздержаться и по возможности совсем не упоминать ту 

тему, о которой не получилось ранее заговорить.  

5) Есть ли у Вас средства, с помощью которых вы сможете провести перекрест-

ный допрос? Если нет, то не проводите его.  

6) Сможет ли свидетель сообщить полезную информацию на перекрестном допро-

се? Если сможет, то проводите такой допрос.  

7) Проанализируйте и решите, принес ли этот свидетель больше пользы, чем вреда 

в целом? Если так, то адвокат, проводящий перекрестный допрос может и воздержаться от 

шагов, которые бросят тень сомнения на достоверность свидетельских показаний, или смогут 

навредить делу в целом. 

2. МЕТОДИКА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДОПРОСА 

 

В методике перекрестного допроса существует множество подходов в зависимости от показа-

ний, которые свидетель дал при прямом допросе. Вот несколько общих тем для перекрестного до-

проса:  

1.  Недостаточно внимательные наблюдения. Такой перекрестный допрос ставит целью 

доказать, что у свидетеля не было возможности увидеть и услышать то, о чем он дает показания. Все 

приемы, которые здесь описаны, обычно используются для того, чтобы дискредитировать показания 

очевидца. При таком перекрестном допросе нужно доказать, что при происшествии очевидец нахо-

дился там, откуда фактически не было возможности увидеть и услышать то, что, по его словам, он 

видел и слышал. Нужно задать вопросы о расстоянии, препятствиях, освещении, концентрации вни-

мания, возможности видеть и слышать, о том были ли в его жизни ошибки в опознании чего-либо и 

другие вопросы, которые вызовут сомнения относительно фактической возможности расслышать, 

разглядеть и хорошо запомнить то, что, по его словам, он видел и слышал.  

Другой способ, который также применяется в данной ситуации, - это намеренное ускорение 

событий, о которых свидетель дает показания. События ускоряются до такой степени, что складыва-

ется впечатление, что свидетель просто не мог разглядеть и расслышать то, что, по его словам, он 

видел и слышал
86[1]

. Таким образом, на перекрестном допросе нужно задавать вопросы, которые со-

                                                           
86[1] Как было сказано ранее при обсуждении процедуры прямого допроса, на прямом допросе Вы пы-

таетесь вызвать доверие к показаниям свидетеля, здесь же нужно вспомнить тот подход и сделать 

наоборот. Когда на прямом допросе свидетеля допрашивают о конкретном происшествии, адвокат 

может попытаться внушить доверие к этому человеку, медленно допрашивая его обо всех деталях по 

очереди. Таким образом, детальные показания о каждой увиденной и услышанной мелочи занимают 
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кратят временной промежуток при помощи исключения деталей и концентрации на том, как факти-

чески быстро происходили события и насколько удивительными они показались свидетелю.  

Еще один широко распространенный способ заключается в том, что свидетеля нужно отвле-

кать от сути дела. Многие свидетели пытаются внушить максимум доверия, как только получают та-

кую возможность. Они доказывают, что запомнили каждую деталь происшествия. Если, например, 

ограбили сотрудницу продовольственного магазина, и она будет свидетельствовать, что может опо-

знать вора по внешности, то на перекрестном допросе нужно показать насколько мало у нее было 

времени на то, чтобы посмотреть на грабителя, а затем показать, как много других деталей рассмот-

рела эта женщина, как много действий она успела совершить, за такой ограниченный промежуток 

времени. Как было сказано выше,  большинство неискушенных свидетелей полагают, что они уви-

дели и запомнили абсолютно все, что происходило при ограблении в ограниченный промежуток 

времени, тогда как на самом деле все было наоборот. Например, допустим, что обвиняемый среднего 

роста и телосложения. В этом случае у жертвы оставалась только одна возможность впоследствии 

опознать его. Опознать такого человека можно только если Вы рассмотрели и запомнили его лицо. 

Таким образом, адвокат, производящий перекрестный допрос, сначала должен отметить, насколько 

ограничен был временной промежуток, на протяжении которого жертва могла смотреть на преступ-

ника. Такого эффекта можно достичь при  помощи вопросов, целью которых стоит максимальное 

сокращение временного промежутка. Далее, адвокат, производящий перекрестный допрос, должен 

задавать наводящие вопросы, и тем самым доказывать, что жертва рассмотрела и запомнила, во что 

был одет преступник вплоть до ботинок и носков; что было надето на всех присутствующих при 

ограблении и чем именно они занимались во время ограбления; что было в руках у преступника, 

включая бумажный пакет; и как именно выглядело оружие, которым он воспользовался. Таким обра-

зом, при перекрестном допросе задаются вопросы обо всем, что сделала жертва за тот ограниченный 

промежуток времени, что происходило ограбление. Это так называемый косвенный перекрестный 

допрос. Адвокат ни разу не спрашивает о том, видела ли она лицо грабителя, но концентрируется на 

всем остальном, что она успела заметить за тот ограниченный промежуток времени. Единственный 

вывод, к которому можно прийти после такого перекрестного допроса, заключается в том, что у 

жертвы фактически не было времени на то, чтобы по-хорошему приглядеться к лицу грабителя.  

2.  Недостаточно четкие воспоминания. Данный прием перекрестного допроса использует-

ся, если ясно, что свидетель не мог запомнить то, что, по его словам, он запомнил. В основе этого 

приема лежит допущение, что обычно люди не запоминают надолго обыкновенные текущие собы-

тия, как-то: встреча с конкретным человеком в определенный час и в определенном месте, если, ко-

нечно, это событие не было непосредственно связано с другим значительным или волнующим про-

исшествием. Если, например, администратор гостиницы свидетельствует, что он четко помнит, как 

обвиняемый регистрировался в его отеле 2 года назад под вымышленным именем и по фальшивым 

документам, то такие показания можно оспорить, сообщив, что, в среднем, в отеле регистрируется 

около 100 человек в день, то есть 36 500 человек за 365 дней каждого года. Следовательно, если с 

этой давней регистрацией обвиняемого в отеле не связано какое-то выдающееся событие, то скорей 

всего администратор не мог запомнить этого человека из 36 499 других зарегистрированных клиен-

тов в том году.
87[2]

 

Следующий прием применяется на тех перекрестных допросах, где требуется дискредитиро-

вать свидетеля, обеспечивающего алиби обвиняемому. Допустим, друг обвиняемого свидетельству-

ет, что обвиняемый был с ним год назад именно в тот самый день и час, когда ограбили продоволь-

ственный магазин. Также он заверяет, что помнит расстояние, которое отделяло продовольственный 

магазин и место их встречи. На его взгляд, обвиняемый не смог бы успеть преодолеть это расстояние 

до продовольственного магазина, чтобы поспеть ко времени ограбления. Ни один человек не может 

вспомнить где и с кем он был в определенный день и час год назад. Исключение составляют такие 

события, как празднование, трагедия или другое необычное происшествие. Такие события отпечаты-

ваются в памяти навсегда, тогда как все остальное забывается. Таким образом, спрашивая свидетеля 

                                                                                                                                                                                                                

больше времени, чем само происшествие. Все события соответственно представлены с точки зрения 

того, как это увидел и услышал свидетель, с максимальной точностью.  
87[2]

Если обвиняемый был карликом, или имел волосы фиолетового цвета, или был наряжен в клоунский костюм, все об-

стояло бы по-другому, потому как такая регистрация существенно выделялась бы на фоне других, и администратор за-

помнил бы этот волнующий для него опыт. 
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о том, где и с кем он был в другие дни прошедшего года, адвокат, производящий перекрестный до-

прос, может доказать, что свидетель может и не помнить того, что, по его словам, он помнит.
88[3]

 

3.  Неполная информированность.  Иногда при прямом допросе становится ясно, что свиде-

тель заучил историю или по чьей-то просьбе просто пересказывает чужие слова. Это становится по-

нятно в тех случаях, когда рассказ неправдоподобно совершенен, либо свидетель пользуется слова-

ми, которые нехарактерны для его обычной речи. Целью перекрестного допроса в данном случае бу-

дет определить происхождение этих показаний и установить личность человека, который предоста-

вил эту информацию. 

4.  Предвзятое мнение и предрассудки. Иногда адвокат сталкивается со свидетелями, кото-

рые либо ненавидят его/её клиента, либо пытаются извлечь выгоду из определенного исхода процес-

са. В таких случаях нужно воспользоваться некоторыми из известных приемов. Иногда при пере-

крестном допросе стоит намеренно поставить свидетеля в неудобное положение, либо сильно пре-

увеличить его попытки помочь противоположной стороне. Примером может послужить ситуация, 

когда свидетель делает все возможное, чтобы обвиняемого признали виновным в обмен на свое бо-

лее мягкое наказание или избежание такового вообще. Такой свидетель обычно заявляет, что теперь 

решил(а) стать законопослушным гражданином и что он(а) говорит правду; а то, что его собственное 

наказание будет смягченным или не будет вынесено вообще, совсем не влияет на правдивость его 

показаний. Известен сценарий, при котором свидетель является сокамерником обвиняемого и свиде-

тельствует, что обвиняемый признался ему в преступлении, тогда как сам обвиняемый отрицает этот 

факт и сообщает о мотивах сокамерника. Он сообщает, что сокамерник добивается смягчения выне-

сенного наказания. Если такого свидетеля прямолинейно спросить о его предвзятости и мотивах, он 

будет отрицать негативную мотивацию. Однако, если при перекрестном допросе использовать так-

тику запутывания, предвзятое мнение и негативная мотивация сразу становятся очевидными. Свиде-

теля нужно спросить обо всех самых неприятных и ужасных деталях пребывания в тюрьме. Спроси-

те его о том, что именно его раздражает, как редко он видит свою семью, детей, пр., сколько ему бу-

дет лет, когда он выйдет на свободу, то есть обо всех возможных деталях жалкого пребывания в за-

ключении. В конце концов, задайте такой вопрос: «Там настолько плохо, что Вы сделали бы все, 

чтобы выбраться?». К этому моменту сам ответ уже не будет важен, так как мотивация свидетеля аб-

солютна ясна. 

5.   Криминальное прошлое.  У некоторых свидетелей есть криминальное прошлое либо им 

ранее предъявлялись обвинения. Если, со специального разрешения, таковых вызовут на перекрест-

ный допрос, доверие к ним будет заранее невелико.
89[4]

  Такую биографию можно обсуждать только 

в рамках, установленных судьей. 

6.  Противоречивые показания. Очень часто происходит так, что свидетель ранее делал 

устные или письменные заявления, которые противоречат его показаниям в суде. Эти заявления ста-

ли достоянием друзей, знакомых, полицейских. Вы можете задать вопросы об этих заявлениях и, тем 

самым, бросить тень подозрения на правдивость свидетельских показаний. Если свидетель отрицает, 

что ранее делал такие заявления, то необходимо доказать, что они все-таки были. Это можно сделать 

с помощью вызова в суд человека, который их слышал, либо предоставления документа, содержи-

мое которого противоречит последним показаниям свидетеля. 

7.  Источники информации. Иногда, свидетель располагает информацией не их первых рук 

и при этом пытается давать показания в суде. На самом деле он(а) просто где-то слышал(а) об этом 

из чьих-то уст или какого-то источника. Если вы столкнулись с таким случаем, то при перекрестном 

допросе нужно установить, что он(а) не владеет ситуацией и не располагает информацией из перво-

источника относительно тех событий, о которых свидетельствует в суде.  

КАК ПРОВОДИТЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДОПРОС. 

Процедурой перекрестного допроса нужно управлять. Другими словами, каждый вопрос 

должен изначально подразумевать желаемый ответ. Причина заключается в том, что, как правило, 

адвокат знает и готов к тому, что свидетель оппонента не захочет ему помогать при перекрестном 

                                                           
88[3]

 Поскольку при перекрестном допросе это распространенный прием атаки на свидетеля, обеспечивающего алиби об-

виняемого, оппоненту стоит задуматься и еще при прямом допросе отметить, почему свидетель помнит то, что, по его 

словам, он помнит. 
89[4]

 Если это так, и судья намерен заслушать криминальную биографию, адвокату лучше представить ее на прямом до-

просе вместе с комментариями на эту тему самого свидетеля. Таким образом, можно по возможности снизить негатив-

ный эффект. Это будет гораздо предпочтительнее, чем скрывать плохие факты вообще. 
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допросе. Соответственно такой свидетель добровольно не будет давать желаемые ответы, если толь-

ко его не подтолкнуть к ним с помощью вопросов.  

Многие американские адвокаты строят свои вопросы следующим образом: 

На светофоре горел красный свет, не так ли? 

Не правда ли, что светофор был красный? 

Прав ли я, полагая, что светофор был красный? 

Светофор был красный, это так?  

Другими словами, адвокат сам делает заявление, которое хочет услышать от свидетеля, а за-

тем добавляет вопросительные слова в начале или в конце этой фразы. 

Однако все большее количество опытных адвокатов в Америке избегают этих вопроситель-

ных слов, и задают вопросы с помощью одной только интонации. Этот способ проведения пере-

крестного допроса называется «разговор с самим собой» (“soliloquy cross”
90[5]

). При таком допросе 

вопрос является утверждением и не имеет вопросительных слов вообще. Например, вышеупомяну-

тый вопрос можно было задать так: 

“Светофор был красным”;  в ответ на это заявление можно ответить только “Да”. В этом во-

просе совсем нет вопросительных слов. Вопросы такого типа должны быть короткими. Каждый во-

прос должен содержать только один факт. Такой вопрос должен подразумевать только «Да» или 

«Нет», в случае, если это необходимо адвокату, или «Я не знаю», если именно это хочет услышать 

адвокат. Лишите свидетеля возможности давать длинные обстоятельные ответы с множеством пояс-

нений. Они принесут только вред. Задавайте вопрос так, чтобы на него можно было ответить только 

«Да», «Нет» или «Я не знаю».    

Одно из самых распространенных разногласий между адвокатом и свидетелем при пере-

крестном допросе заключается в том, что свидетель желает дать длинный и запутанный ответ на во-

прос, а адвокат не хочет об этом слышать. Эту проблему можно решить совместными усилиями при 

помощи четкой формулировки наводящих вопросов на точно заданную тему.
91[6]

 

Существует проблема с тем, что свидетеля нужно подготовить к тому, что заявления – это и 

есть вопросы. Решить ее можно с помощью фразы, которую адресуют свидетелю  в самом начале 

допроса: «Сейчас я задам Вам несколько вопросов, Вы понимаете это?». На этот вопрос свидетель 

ответит утвердительно. Таким образом, свидетель заранее предупрежден, что все реплики адвоката – 

это вопросы, на которые нужно дать ответ. Использование приема «разговор с самим собой» позво-

ляет адвокату, проводящему перекрестный допрос, четко изложить свою точку зрения относительно 

процесса, причем свидетель будет усиливать все впечатление, подтверждая эти слова. Таким обра-

зом, при перекрестном допросе эти заявления [вопросы] адвокат должен делать вдумчивым и заво-

раживающим голосом в сопровождении жестов, которые будут пояснять ход его мысли. Так факты, 

изложенные в суде на перекрестном допросе, звуча убедительно, запоминаются судье по неволе.  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДОВ ПРИ ПЕРЕКРЕСТНОМ ДОПРОСЕ 

Как и при прямом допросе использование переходов при перекрестном представляется очень 

важным. Причина в том, что использование переходов дополнительно поясняет судье, о чем будет 

говорить адвокат; поясняет свидетелю, на чем именно хочет сконцентрироваться адвокат; и в целом 

способствует тому, чтобы судья понимал суть показаний. Также они упорядочивают весь ход пере-

крестного допроса. Как и при прямом допросе, примером переходов может послужить ссылка на те-

му. При перекрестном допросе, прежде чем спрашивать свидетеля о конкретном факте, нужно за-

явить следующее: «А сейчас я хочу задать Вам несколько вопросов относительно_________, Вы по-

нимаете это?». Такой прием четко указывает как судье, так и свидетелю, на то, что является предме-

том разговора. Также это служит дополнительным напоминанием свидетелю, что заявления, кото-

рые он услышит, это фактически вопросы. Использование ссылки на тему особенно полезно, когда 

нужно сконцентрировать внимание свидетеля на определенном времени, дате и месте происшествия. 

                                                           
90[5]

 Считается, что первым этому приему проведения перекрестного допроса стал обучать Теренс МакКарти из Феде-

рального Управления Обороны в Чикаго, штат Иллинойс. С того момента, как автор ознакомился с ним, он использует 

его на практике.  В некотором смысле, лекции г-на МакКарти и послужили источником информации для раздела «Как 

проводить перекрестный допрос». 
91[6]

 Некоторые судьи и оппоненты могут воспротивиться таким формулировкам, потому что чувствуют, что вопросы 

фактически не задаются и что адвокат просто делает заявления. В таком случае адвокат может всегда обратиться к во-

просам, описанным выше – тем, что содержат вопросительные слова. Для примера см. использование приема «разговор с 

самим собой» при процессе в Американском Верховном Суде по делу штат Огайо против Робертса № 448 U.S. 56, 70-71 

(1980).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА “ПЕТЛИ”  

ПРИ ПЕРЕКРЕСТНОМ ДОПРОСЕ 
При перекрестном допросе, как и при прямом, адвокату следует пользоваться приемом «пет-

ли», чтобы акцентировать самые важные моменты. Другими словами, адвокат должен помнить важ-

ные фразы из предыдущих вопросов и вставлять их во все последующие. Таким образом, внимание 

акцентируется на этих деталях. Для привлечения особого внимания можно повторять один и тот же 

вопрос с разными интонациями. Например, если адвокат хочет доказать, что жертва ограбления на 

темной улице не могла разглядеть вора, он может использовать принцип «петли» и строить свое до-

казательство следующим образом: 

ВОПРОС: Вы шли по улице. 

ОТВЕТ: Да.  

            В: В полночь.  

О: Да.  

            В: Одна. 

О: Да. 

            В: И несли сумочку. 

О: Да.  

           В: На небе не было луны. 

О: Нет, не было. 

 В: На улице не было освещения. 

О: Нет. 

            В: В домах на этой улице не горел свет. 

О: Нет, не горел. 

            В: Было темно.  

О: Да.  

            В: Кто-то шел за Вами. 

О: Да. 

            В: В полной темноте. 

            О: Да. 

В: Вы его слышали. 

О: Да. 

В: Вы его слышали, но при этом не видели. 

О: Да.  

            В: Этот человек ограбил Вас. 

О: Да. 

            В: Напав на вас сзади. 

  О: Да.  

В: Потом этот человек толкнул Вас. 

О: Да. 

            В: сзади.  

О: Да.  

            В: Вы упали посреди темной улицы. 

О: Да. 

 В: Вы пролежали в темноте 5 минут. 

О: Да. 

            В: Пока не почувствовали себя в безопасности. 

О: Да. 

  В: Потому что Вы не могли видеть удалился ли грабитель. 

О: Да. 

В: Затем стали звать на помощь. 

О: Да. 

Обратите внимание на то, что при данном перекрестном допросе использовались краткие за-

явления в форме вопросов, в каждом «вопросе» содержался один единственный факт. Все «вопросы» 

были наводящими. Все «вопросы» подразумевали только «Да» или «Нет» и не требовали никаких 

объяснений. Кроме того, с помощью этих вопросов удалось сократить время непосредственного 
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контакта жертвы и грабителя, ограничив его 2 вопросами и усилив эффект многочисленным повто-

рением ключевых фраз относительно достоверности показаний: т.е. о темноте и о том, что на жертву 

напали сзади.  

КОНТРОЛИРОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЯ 

Свидетеля, который по каким-то причинам не хочет отвечать на вопросы так, как нужно ад-

вокату,  можно держать под контролем разными путями.  Во-первых, это касается самих вопросов, 

которые, конечно, нужно задавать правильно. Вопросы должны быть наводящими. В каждом вопро-

се должен содержаться один единственный факт и предполагать только такие ответы: «Да», «Нет», 

«Я не знаю». Если свидетель не поддается контролю, то это, безусловно, вина адвоката, а не свиде-

теля. Однако, если допустить, что не смотря на продуманную корректную постановку вопроса сви-

детель реагирует отказом отвечать, можно воспользоваться следующими приемами. Адвокат, прово-

дящий перекрестный допрос, может, например, сказать: «Мне жаль, что я привел Вас в замешатель-

ство. Позвольте я задам вопрос еще раз» и задать вопрос повторно. В этом случае адвокат может не 

менять постановки вопроса, но произнести его более четко и медленно. Если изначально вопрос был 

задан не очень корректно, при повторном его воспроизведении можно внести поправки, но сделать 

вид, что Вы были правы как в первый, так и во второй раз. Запомните, что если свидетель совсем не 

поддается влиянию адвоката и, более того, несправедливо с ним обходится, он потеряет доверие 

судьи. И все же будет лучше, если адвокат сможет контролировать свидетеля на протяжении всего 

допроса. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕКРЕСТНОГО ДОПРОСА 

Существует несколько основных непреложных правил перекрестного допроса. Некоторые их 

них имеют исключения, о которых ниже будет сказано дополнительно. 

1.Изложите несколько важных фактов и выдержите паузу. Не отвлекайтесь на детали и не-

значительные дополнения, так как они отвлекут внимание аудитории от принципиально важных 

фактов. Не поддавайтесь искушению одерживать мелкие победы. 

2. Самые важные заявления делайте в начале и в конце процедуры перекрестного допроса. В 

самом начале допроса свидетель еще не сконцентрирован и легко поддается влиянию. Кроме того, 

согласно теории «первого и последнего факта» (о которой было сказано выше в разделе, посвящен-

ном прямому допросу) лучше всего судья запомнит то, что он(а) услышал(а) от свидетеля в самом 

начале и в самом конце. 

3. Не повторяйте того, о чем уже было сказано на прямом допросе, за исключением тех фак-

тов, которые еще при прямом допросе принесли Вам много пользы. Как правило, пользы это не при-

носит. Лучше всего не проводить перекрестного допроса вообще, чем просто повторять сказанное 

при прямом допросе, который проводился исключительно для того, чтобы нанести Вам удар.  

4.  Не задавайте вопросов, на которые невозможно дать ответ. Единственным значительным 

исключением является случай, когда положение адвоката безнадежно, дело изначально обречено на 

провал и когда терять уже нечего. Такие рискованные вопросы задаются в надежде на внезапную 

удачу, что, конечно, является редкостью в судебных разбирательствах. Как правило, ответы на такие 

вопросы приносят очень много вреда. Если  адвокат, проводящий перекрестный допрос, вынужден 

задать вопрос, на который неизвестен ответ, ему стоит воспользоваться особыми приемами. Поста-

новка вопроса будет зависеть от того, насколько этот вопрос рискован. Риск может быть высокой, 

средней и низкой степени. Вопросы с низкой степенью риска можно задавать в том случае, если ад-

вокат непосредственно располагает вещественными доказательствами или у него есть истинный от-

вет. Это могут быть ранее сделанные свидетелем заявления или показания другого свидетеля. Во-

просы со средней степенью риска обычно рассчитывают на ответ в соответствии с законами логики 

и общечеловеского опыта. Таким образом, любой ответ, несоответствующий концепции адвоката, 

автоматически противоречит всему общечеловеческому опыту и вызывает подозрение. Свидетель в 

этом случае выглядит лгуном.  

Все остальные вопросы о несущественных фактах, ответ на которые адвокат предсказать не 

может, имеют высокую степень риска.  Если вы задаете вопросы с высокой степенью риска, вос-

пользуйтесь приемом, который позволяет адвокату создать своеобразный тыл. Суть приема состоит 

в том, что к критическому факту нужно подходить постепенно, посредством предварительных во-
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просов. Такие вопросы не должны быть связаны напрямую с тем фактом, о котором адвокат намерен 

говорить на перекрестном допросе. Эти предварительные вопросы должны задаваться в порядке 

возрастания важности. Если адвокат получает желаемые ответы на эти предварительные вопросы, он 

может продолжать допрос, постепенно приближаясь  к своей главной цели. Как только адвокат по-

лучает нежелательный ответ, он должен сразу прекратить обсуждение этого вопроса и перейти к 

другой теме, понимая, что желаемых ответов он уже не услышит и что любая попытка продолжать 

обсуждение приведет к провалу. С помощью таких предварительных вопросов свидетеля «загоняют 

в угол». Это необходимо сделать, для того чтобы в тот момент, когда, в конце концов, адвокат задаст 

свой самый важный вопрос, а свидетель не станет на него отвечать так, как нужно адвокату, все ре-

шат, что он лжет. Это просто объяснить. Дело в том, что ответ на важный вопрос будет противоре-

чить всем остальным ответам,  которые он ранее давал на предварительные вопросы, и никто не бу-

дет задумываться о том, что, по сути, они имеют слишком мало общего.   

При использовании этого приема очень важно следить за тем, чтоб свидетель не понимал, чем 

закончится этот разговор, и, соответственно, не мог воспользоваться самозащитой. Как правило, в 

тех случаях, когда Вам ясно, что свидетель, зная, о чем будет перекрестный допрос, будет лгать на 

суде, нужно постараться скрыть от него цель перекрестного допроса. Вы сможете это сделать, если 

будете задавать вопросы без определенного порядка и, время от времени, спрашивать о том, что во-

обще к делу  не относится. Хотя произвольный порядок вопросов также введет в заблуждение су-

дью, который не поймет цели такого перекрестного допроса, есть надежда, что все прояснится по 

окончании допроса. 

 

5. Когда при прямом допросе оппонент задает свидетелю вопросы – внимательно их  заслу-

шайте. Также внимательно слушайте ответы свидетеля на вопросы, заданные при перекрестном до-

просе. Некоторые адвокаты так увлекаются собственными записями, что в тот момент, когда свиде-

тель дает показания на прямом допросе, у них нет времени на него смотреть и слушать его ответы. 

Очень часто можно видеть, как в это время адвокат переговаривается со своим подзащитным или с 

кем-нибудь советуется во время прямого допроса, или же обдумывает нечто, абсолютно не связан-

ное с тем, что происходит в зале суда. Так адвокат может пропустить важные слова, произнесенные 

свидетелем
92[7]

. Это значит, что фактически он не слышит того, что говорит свидетель. Очень часто 

свидетель говорит не то, что от него ожидают на прямом или перекрестном допросе. Если свидетель 

произносит что-то неожиданное на прямом допросе, если он пропускает что-то важное, то впослед-

ствии нужно будет внести изменения в перекрестный допрос, чтоб отметить эти показания. При пе-

рекрестном допросе очень часто приходится отказываться от заранее спланированных блоков только 

потому, что свидетель не затронул нужной темы. Обычно адвокаты письменно составляют план пе-

рекрестного допроса до суда. Это хорошая привычка и говорит о том, что к суду они готовятся зара-

нее. Тем не менее, тщательно подготовленный и написанный план перекрестного допроса может 

привести к провалу. Это происходит в тех случаях, когда адвокат не слышит ответов свидетеля при 

прямом допросе и впоследствии переходит к процедуре перекрестного допроса согласно своим за-

писям, как будто прямого допроса не было совсем. Этот подход считается поверхностным и очень 

опасным, поскольку адвокаты касаются рискованных тем, хотя на прямом допросе о них даже не 

упоминалось.   

Кроме того, свидетель может давать совершенно непредсказуемые ответы при перекрестном 

допросе. Он может отвечать на вопросы совсем не так, как предполагал адвокат. Адвокат может 

услышать такие ответы, которые придется комментировать, особо отмечать, пояснять или допол-

нять. Адвокат не сможет этого сделать, если будет методично следовать заранее составленному пла-

ну, практически не слушая ответов свидетеля, максимально концентрируясь на заготовленной схеме. 

Следовательно, нужно помнить о том, что, хотя перекрестный допрос и требует предварительной 

подготовки, адвокат должен подходить к его проведению гибко и пользоваться всеми благоприят-

ными возможностями, которые ему дает свидетель. Помните, что свидетель может сказать при пря-

мом или перекрестном допросе совсем не то, что Вы от него ожидали. Если адвокат невнимательно 

слушает свидетеля, он(а) думает, что он(а) услышал(а) то, что и планировал(а) услышать, а не то, что 

фактически произнес свидетель. 

                                                           
92[7]

 То же самое относится к адвокатам, которые тщательно отслеживают последовательность вопросов при прямом до-

просе. Просто удивительно, как много адвокатов не слышат того, что происходит в зале суда.  
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6.  Не спорьте со свидетелем.  Часто бывает так, что адвокат, проводящий перекрестный до-

прос не согласен со свидетелем. Но ведь именно поэтому оппонент и пригласил этого свидетеля в 

суд. Когда так происходит, лучшее что Вы можете сделать, это сменить тему. Никогда не спорьте со 

свидетелем. При споре адвокат выглядит с плохой стороны и теряет свое лицо. 

7.  Не позволяйте свидетелю объяснять что-либо, за исключением тех случаев, когда Вам это 

на пользу. Другими словами, при перекрестном допросе не стоит задавать вопросов типа “Почему … 

?”, “Зачем … ?”, за исключением тех случаев, когда ответ на них дать невозможно. Это правило 

важно соблюдать, потому что, как правило, все объяснения идут на пользу только тому, кто их дает, 

и совсем бесполезны, а чаще всего опасны для адвоката, проводящего перекрестный допрос.   

8.  Не задавайте один и тот же вопрос много раз, даже если он важен. Самый важный и спор-

ный вопрос отложите до того момента, когда свидетелю будет слишком поздно объяснять что-либо. 

Это  правило похоже на правило, запрещающее задавать вопросы “Почему … ?” и “Зачем … ?”. Оно 

запрещает задавать вопросы, провоцирующие свидетеля на объяснение того, почему в свете других 

событий, о которых он уже упоминал, его показания все же являются достоверными. Пример такого 

вопроса можно обнаружить при процедуре перекрестного допроса по делу об ограблении на темной 

улице, описанном выше. После того, как адвокат, проводящий перекрестный допрос, при помощи 

наводящих вопросов доказал, что в ту ночь на улице было слишком темно, что грабитель прибли-

зился к жертве со спины, напал на нее сзади, украл сумочку, толкнул женщину и скрылся, он не 

должен говорить свидетелю: «То есть грабителя Вы не видели, не так ли?», в надежде на то, что 

произведет большое впечатление на судью. В 9 из 10 раз свидетель будет подробно объяснять, что, 

конечно же, разглядел лицо грабителя, потому что имел с собой фонарик или что-то подобное, что 

вдруг выглянула луна и ярко посветила, что было не так и темно и т.п. Такие ответы Вас погубят. 

Адвокат должен прислушиваться к своему внутреннему голосу, и, если он говорит, что определен-

ный вопрос задавать не нужно, стоит задуматься.  

9.  Когда задаете вопросы, не искажайте факты. Никогда не упоминайте факты, достоверность 

которых не установлена.  

10.  На перекрестном допросе не пытайтесь объяснять двусмысленные факты, за исключени-

ем тех случаев, когда объяснение поможет выиграть дело. Если груз объяснений лежит на Вашем 

оппоненте, двусмысленные факты на перекрестном допросе Вам будут только на руку. 

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ,  

ПРИМЕНИМЫЕ В СУДЕ 

В данном разделе будущие адвокаты могут ознакомиться с основными навыками публичного 

выступления, применимыми в суде. Для успешной работы адвокату нужно овладеть следующими 

навыками: Установление контакта со свидетелем; Осознание того, что зал суда – это в некотором 

роде театр; Язык жестов в зале суда; Фокусирование внимания в зале суда. 

1.УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА СО СВИДЕТЕЛЕМ 

Взаимоотношения адвоката со своим свидетелем или свидетелем оппонента во время допроса 

чрезвычайно важны. Они создают особую атмосферу в зале суда и оказывают определенное влияние 

на судью. Он решает верить или не верить тому, что слышит. Эти отношения должны меняться в за-

висимости от того, какого эффекта хочет добиться адвокат. Адвокат выбирает и демонстрирует 

определенную позицию по отношению к свидетелю, которая впоследствии передается судье. Если 

адвокат холоден и безразличен к свидетелю, скорей всего и судья будет испытывать те же чувства. 

Очень часто судьи настраиваются на одну волну с адвокатом, как позитивную, так и негативную. 

Например, если Вы холодны и сдержанны по отношению к свидетелю, которого согласно иску неза-

конно осудили, у судьи, в конце концов, сложится впечатление, что адвокату не нравится собствен-

ный свидетель. Если адвокат снизошел до свидетеля, скорей всего так сделает и судья. С другой сто-

роны, если адвокат сопереживает, поддерживает, и симпатизирует свидетелю, который попал в 

трудную ситуацию, судья может почувствовать то же самое. При допросе свидетеля-эксперта адво-

кат должен постараться произвести впечатление спокойной уверенности и уважения в отношении 

свидетеля. И напротив, холодное, сдержанное и скептичное отношение к свидетелю оппонента мо-

жет заставить судью усомниться в правдивости его показаний. Часто при перекрестном допросе по-

пытка выразить симпатию и сочувствие оказываются удачным приемом. Главное, помнить о том, 

что отношение к свидетелю должно быть всегда продумано. Адвокат должен задаться вопросом: 

«Какое отношение судьи я хочу вызвать к свидетелю» и продемонстрировать это отношение.  
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Это означает, что в те моменты, когда свидетель допускает ошибку или оговаривается, адво-

кат ни коим образом не должен выражать свое пренебрежение. Исключение составляют случаи, ко-

гда адвокат намеренно ставит свидетеля в трудное положение и пытается извлечь пользу из его про-

вала. Таким образом, адвокату не стоит снисходительно обвинять собственного свидетеля за ошиб-

ку. Вместо этого адвокат должен извиниться перед свидетелем и попытаться перефразировать свои 

вопросы или использовать другие приемы, чтобы помочь свидетелю вспомнить происшествие. С 

другой стороны, бывают случаи, когда при перекрестном допросе нужно продемонстрировать явное 

отвращение, снисхождение и сарказм. И все же, не смотря на то, что можно увидеть по Американ-

скому ТВ, адвокат, производящий перекрестный допрос, должен воздержаться от проявления крайне 

негативного отношения к свидетелю. Исключение составляют случаи, где негативное отношение 

судьи к свидетелю уже предопределено. 

2. ЗАЛ СУДА – СВОЕОБРАЗНЫЙ ТЕАТР 

Когда вы выступаете в суде, помните, что это своеобразный прямой эфир. Таким образом, ад-

вокат должен следить за выражением своего лица, за позой, жестами, движениями, поскольку в ком-

плексе они производят впечатление самоуверенности, тревожности или привлекательности. При вы-

ступлении все невербальные знаки сообщают определенную информацию. Эту информацию можно 

контролировать. Избегайте мрачного вида, не делайте недовольное или разочарованное лицо, не 

бросайте устрашающих взглядов. Все жесты и движения должны быть осмысленны, обоснованны и 

выразительны. Ни в коем случае не позволяйте себе жестов, отвлекающих внимание аудитории. Из-

бегайте навязчивых повторяющихся движений, поскольку это раздражает. Адвокат должен постоян-

но контролировать себя, чтобы не допустить манерности и нервных движений, таких как скручива-

ние запястий или поигрывание ручкой. Не стоит бесполезно повторять каждое слово, произнесенное 

свидетелем. Такое поведение сообщает аудитории, что адвокату неприятно находиться в зале суда и 

что по какой-то причине он себя неуютно чувствует. Ни один адвокат не захочет производить такое 

впечатление, а значит, он должен противостоять подсознательным проявлениям, которые мешают 

выступлению и сбивают с мысли. Добейтесь предельной концентрации на цели своего выступления 

в зале суда.   

Адвокат должен готовить свои материалы настолько тщательно, чтобы впоследствии во вре-

мя процесса он мог постоянно поддерживать непосредственный контакт, как с судьей, так и со сви-

детелем. При подготовке нужно составить специальный удобный конспект (“trial notebook”), к кото-

рому можно было бы обратиться в любой момент. Адвокату стоит разработать свою собственную 

систему скорописи или цветовой кодировки, которые впоследствии позволят ему быстро ориентиро-

ваться в своих записях. Составить этот конспект нужно так, чтобы максимально облегчить задачу 

поиска информации. Оставьте большие поля, чтобы вносить самые последние изменения и поправ-

ки. 

Ваше передвижение по залу суда всегда привлекает внимание. Поэтому любое движение, 

предпринятое адвокатом должно быть обоснованно. Нельзя бесцельно двигаться вперед и назад, 

или, например, из стороны в сторону. Такое передвижение отвлекает присяжных и судью от самого 

главного – от Вашего выступления. Они не смогут уделить Вашим словам достаточно внимания, не 

поймут и не поверят Вашей точке зрения. Двигаться нужно только в том случае, если Вы таким об-

разом повышаете интерес к своим словам, если пытаетесь разнообразить монотонную речь и расста-

вить акценты на самых важных моментах выступления. Адвокату не стоит передвигаться во время 

того, как он произносит речь. Нельзя передвигаться тогда, когда говорит свидетель. Исключение со-

ставляют случаи, когда это делается преднамеренно, например, во время паузы или для смены темы 

или темпа выступления. Все жесты и движения в зале суда должны быть осмысленны и обоснованы. 

Если в этих жестах нет особой необходимости, откажитесь от них совсем. 

Если адвоката перебивают, ему нельзя обижаться и раздражаться по этому поводу и тем бо-

лее проявлять свое негативное отношение. Напротив, любой ценой сохраняйте спокойствие, будьте 

по-прежнему вежливы и дружелюбны. Вне зависимости от того, что происходит в зале суда, адвокат 

всегда должен выглядеть заинтересованным, оживленным и приятным. Никто не сможет догадаться 

о его подлинных сомнениях, страхах, злобе, удивлении, разочаровании или несогласии, если только 

он не сообщит о них своим сознательным или подсознательным поведением или языком жестов. 

Помните, адвокат не должен выдавать своими движениями и речью, что теряет свои позиции. Не-

сдержанность только ухудшит его положение, укрепит позиции оппонента и непременно сообщит 

судье, что он, бесспорно, находится в затруднительном положении. 
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При подготовке адвокат должен тщательно продумать, где именно он будет находиться, что-

бы судья и оппонент могли его хорошо видеть. Кроме этого, нужно сделать так, чтобы они хорошо 

видели свидетеля и все предложенные вещественные доказательства, например, диаграммы и схемы. 

Такая подготовка требует осведомленности о материально-технических условиях и особенностях 

конкретного зала суда. Большую помощь может оказать предварительный визит в пустой зал суда, 

где можно посидеть на месте судьи и оценить обстановку с этой позиции. 

Адвокат должен помнить, что допрос это не набор вопросов, которые задаются одним и тем 

же невозмутимым голосом вне зависимости от темы обсуждения. Нужно пользоваться ярким образ-

ным языком, полным сравнений и примеров. Это позволит преподнести факты, о которых даются 

показания, как увлекательное и запоминающееся зрелище. Пользуйтесь простыми, выразительными 

словами, которые задевают чувства. Для расстановки акцентов и привлечения дополнительного 

внимания делайте паузы, особенно после очень важного ответа свидетеля. Адвокат должен владеть 

своим голосом и умело  им пользоваться при каждом выступлении. В зависимости от смысла и важ-

ности сообщения нужно выбирать соответствующий тон, громкость и темп речи. 

При допросе адвокат должен проявлять гибкость. Очень редко все происходит согласно за-

планированному графику. Нельзя полностью зависеть от подготовленной схемы и списка вопросов, 

иначе на суде Вы не сможете своевременно и адекватно реагировать на непредвиденные обстоятель-

ства. Допрос нужно вести легко и свободно. Важные показания свидетеля нужно выделять особо, 

иначе их не запомнят. Однако не стоит превращать допрос в утомительное детальное расследование, 

при котором тяжело выслушивать свидетеля. Внимание невозможно удерживать бесконечно, а зна-

чит, судья будет настроен против адвоката, затягивающего процесс. 

И, наконец, держите под контролем текущую ситуацию. Если Вы не обращаете внимания на 

то, что происходит в данный момент вокруг Вас, Вы не сможете успешно отстаивать интересы под-

защитного. Только владея ситуацией можно добиться успеха в суде.  

3. ГДЕ ИМЕННО ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ АДВОКАТ ПРИ ДОПРОСЕ 

При прямом допросе адвокат не должен заслонять свидетеля. В центре внимания должен ока-

заться свидетель, а не адвокат. Самое сильное воздействие оказывает адвокат, обращенный лицом к 

аудитории. В таком положении он будет привлекать все внимание только к себе. Если Вы стоите в 

пол-оборота к аудитории и обращены лицом к свидетелю, все внимание будет направлено на свиде-

теля, как и требуется при прямом допросе. Таким образом, при прямом допросе адвокат должен вы-

брать такое положение, которое позволит свидетелю обращаться к судье напрямую, не испытывая 

при этом неловкости или затруднений. В завершении прямого допроса судья скорей всего подумает: 

“Великолепный свидетель”, что в принципе относится к великолепному адвокату, а не к вполне 

обыкновенному свидетелю.  

При перекрестном допросе нужно добиваться противоположного эффекта. Все внимание 

должно быть приковано к адвокату, производящему допрос, а не к свидетелю, который в идеале бу-

дет говорить только «Да», «Нет» или «Я не знаю». Таким образом, по возможности адвокат должен 

быть обращен лицом к судье так, чтобы свидетель и судья сосредоточились на его словах. В завер-

шении перекрестного допроса судья скорей всего подумает: «Великолепный адвокат … не очень хо-

роший свидетель».  

Адвокат не должен становится между судьей/оппонентом и свидетелем/вещественным дока-

зательством. Адвокат должен находиться достаточно далеко от свидетеля, тем самым вынуждая сви-

детеля говорить громко и отчетливо. Не стоит и говорить о том, что сам адвокат должен говорить 

достаточно громко. Между прочим, самое главное правило театра гласит: "Будь услышанным ". 

Столы, трибуну и всю другую мебель в зале суда рассматривайте как подручный материал, 

которым можно и нужно эффективно пользоваться. Стоять и сидеть нужно так, чтобы со стороны 

было видно, насколько комфортно Вы себя чувствуете. Постарайтесь произвести впечатление, что 

Вам легко и приятно пользоваться всеми окружающими предметами.  Например, совсем необяза-

тельно постоянно прятаться за трибуной. Можно все время стоять за ней, перегибаться через нее, а в 

определенный момент выйти и встать перед ней в зависимости от того, что именно Вы намеревае-

тесь сообщить судье и в зависимости от того, что позволено судом. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ВНИМАНИЕМ В СУДЕ 

Основное правило театра гласит, что внимание аудитории приковано к тому, на что смотрит 

актер. В зале суда действует точно такой же закон. Когда в театре актер смотрит в определенном 

направлении, аудитория обращает свой взор туда же. В зале суда судья обращает внимание на те 
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моменты, на которых сосредоточен адвокат. При прямом допросе внимание адвоката должно быть 

приковано к свидетелю и ни в коем случае не к собственным записям. Таким образом, адвокат лиша-

ется возможности зачитывать свои вопросы перед свидетелем. Если адвокат пользуется конспектом, 

то должен изредка смотреть в него, мысленно выделяя тот или иной вопрос, а затем задать его нуж-

ным тоном, глядя прямо в глаза свидетелю. Точно также адвокат не может смотреть в свои записи, 

когда свидетель дает ответ. Адвокат должен всем своим видом сообщать, что данные слова очень 

важны. Это можно сделать при помощи спокойного и пристального взгляда на свидетеля. Когда 

свидетель дает показания, адвокат должен обязательно на него пристально смотреть, не отвлекаясь 

ни на какие дела. Он должен проявлять абсолютный и неподдельный интерес и показывать, что сло-

ва свидетеля имеют для него очень большое значение. Пока говорит свидетель, адвокат не должен 

передвигаться по залу суда или делать записи. Нужно спокойно стоять и демонстрировать свою со-

средоточенность на показаниях.  

Адвокат также не должен передвигаться во время собственного выступления. Он должен вы-

брать спокойное, невозмутимое положение. Постоянная сосредоточенность на том, что происходит в 

зале суда приносит много пользы, например, Вы слышите и слушаете все, что говорится, а значит, 

Вас тоже будут слушать.  

 

 

3. ДОПИТ СВІДКА В СУДІ 
УТРАЧЕННОЕ (ИЛИ ВООБЩЕ НЕ ОТКРЫТОЕ) ИСКУССТВО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДО-

ПРОСА СВИДЕТЕЛЯ ВЫСТАВИВШЕЙ СТОРОНОЙ
93[1]

 

Джеймс Р. Дженнер

,  

главный заместитель государственного защитника 

Часть I 

Введение 

Из всех видов оружия в арсенале защитника по уголовным делам самым малоиспользуемым и 

наименее уважаемым является первоначальный допрос свидетеля выставившей стороной. И мало 

того, что первоначальный допрос пребывает в забвении, так он еще стал предметом всяческих ядо-

витых шуток. В голову сразу приходит одна из них. В ней рассказывается об адвокате из Советского 

Союза, который приехал в США, чтобы получше узнать нашу систему состязательности. Наш совет-

ский гость, Иван, после того как он в течение двух недель присутствовал на судебном процессе по 

делу об убийстве, обращается к своему любезное хозяину с вопросом: "Какая это была часть процес-

са, когда судья как будто спал?" Его хозяин отвечает: "Вообще-то, это могла быть практически лю-

бая часть процесса." Потрясенный и все еще исполненный недоверия гость снова спрашивает: "Ну а 

как называется та часть процесса, когда казалось, что спят все участники - судья, присяжные, адво-

каты и публика?" И в ответ, конечно, слышит: "А, это, наверное, когда адвокат защиты снимал пер-

воначальный допрос". 

Да и то сказать, кто когда видел, чтобы Перри Мейсон или доблестные адвокаты из телепере-

дачи "Закон в Лос-Анджелесе" с блеском и вдохновением проводили первоначальный допрос? Увы! 

Похоже, что они только и знают, что возятся с той или другой из этих траченных молью священных 

коров, составляющих святую троицу защиты по уголовным делам вступительная речь, перекрестный 

допрос, заключительное изложение доводов, - но ни в коем случае не с первоначальным допросом. 

Пожалуй, лучше всего об этом унылом неприятии первоначального допроса как достойной 

темы для защитников по уголовным делам сказал в разговоре со мной один чикагский адвокат, кото-

рый уже давно не практикует: 

"Не тратьте время на первоначальный допрос. Все факты в руках у окружного прокурора, а 

все, чем располагаем мы, это хитрость, обман, жульничество, коварство, злоупотребления и надува-

тельство". В наш разговор вмешался стоявший неподалеку закаленный в битвах старый вояка: "Это 

точно, браток. И запомни одно: мы не строим корабли, мы их торпедируем! Считай, что мы только и 

можем что заткнуть глотку клиенту и не давать ему становиться на четвереньки прямо в зале суда". 
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Начало конца первоначального допроса как актуальной и увлекательной темы для обсужде-

ния, по-видимому, относится к делу "Гриффен против шт. Калифорния" (1960). В решении по этому 

делу содержится категорический запрет окружному прокурору делать замечания по поводу отказа 

ответчика выйти на место для свидетелей и дать показания в свою собственную защиту. Очевидно, 

что до 1965 года у защиты был колоссальный стимул выставлять ответчиков на место для дачи сви-

детельских показаний и, соответственно, интерес к искусству первоначального допроса. Однако по-

сле дела Гриффена защитники начали понимать выгоды такого положения, когда ответчик не под-

нимается на место для свидетелей и дело выигрывается исключительно благодаря неспособности 

обвинения представить достаточно убедительные доказательства. Теперь вам становится яснее 

смысл заголовка этой статьи. Для тех, кто практиковал до 1965 года, первоначалъныйый допрос, ка-

жется, превратился в утраченное ИСКУССТВО . Для тех же, кто начал профессиональную карьеру 

после 1965 года, это искусство вполне может оказаться вообще не открытым. 

Этой статьей я намерен полностью развеять представление о том, что первоначальный допрос 

не является столь же плодотворным и могучим оружием в арсенале защиты, как, например, заклю-

чительное изложение доводов или перекрестный допрос. После того, как мною будет дано четкое 

описание всех разнообразных и сильных средств зашиты, я надеюсь, что многие адвокаты станут 

предъявлять собственные доказательства в таких ситуациях, в которых они обычно ограничиваются 

простой критикой доводов противной стороны. [Я ни на минуту не допускаю мысли о том, что не 

может быть таких дел, когда защита не должна предъявлять никаких доказательств. Чаще всего от-

ветчику вообще не следует выходить на место для дачи показаний. Мы, однако, рассмотрим такие 

ситуации, когда ответчику следовало бы выйти на место для свидетелей, но выпускать его туда 

очень не хочется, потому что "все кончится тем, что он окажется плохим свидетелем и проиграет де-

ло".] 

В первом разделе мы разберем тонкое искусство подготовки ответчика к первоначальному и 

перекрестному допросу. И здесь особое внимание будет уделено вопросу о том, как избавить ответ-

чика .от "страха перед публикой" и как смоделировать атмосферу суда, с тем чтобы ответчик лучше 

подготовился к выступлению в реальной обстановке зала суда. Мы также рассмотрим самый мини-

мум, квинтэссенцию требований к хорошему первоначальному допросу. Я их называю десятью за-

поведями эффективного первоначального допроса. 

Во втором разделе статьи мы займемся вашей собственной подготовкой как адвоката, кото-

рому предстоит излагать дело. Хотя этот вопрос неразрывно связан с подготовкой ответчика, есть 

ряд важных моментов, которые необходимо заострить, потому что они некоторым образом касаются 

хода мысли адвоката и имеющихся в его арсенале аналитических методов. Как и во всех остальных 

разделах данной статьи, мы будем исходить из гипотезы о наихудшем судебном деле. Иначе говоря, 

мы будем иметь дело со свидетелями, которые от природы не являются хорошими свидетелями и к 

тому же, как правило, производят очень плохое впечатление. Мы обсудим десять основных правил 

адвокатской техники, которые противоречат самым сильным рекомендациям, какие только могут 

даваться. 

После обсуждения подготовки ответчика и вашей собственной мы разберем подробности ор-

ганизации первоначального допроса. Здесь уж вы будете выступать в роли сочинителя партитуры. 

Вы будете устанавливать порядок выступления своих свидетелей и последовательность предъявле-

ния предметных материалов в их личных показаниях под присягой. Существуют ли какие-то психо-

логические правила, и если да, то какие, чтобы подсказать вам наилучший способ организации фак-

тов? Подобно композитору, занятому оркестровкой, мы займемся созданием соответствующей "ат-

мосферы" в зале суда, т.е. поговорим о том, как добиться того, чтобы атмосфера здесь максимально 

способствовала успеху представления, чтобы оно имело самый высокий эстетический уровень и бы-

ло "захватывающим". И еще - как сделать ответчика более человечным, чтобы присяжные лучше 

воспринимали его показания. 

Итак, партитура составлена и все части композиции оркестрованы, и теперь композитор (а за 

ним и мы) превращаемся в дирижера. Мы исполняем собственную мелодию и играем собственную 

пьесу. В этом разделе моим предметом будет исполнение - дирижирование вашим шедевром. Мы 

будем подчеркивать драматические эффекты, например нагнетание напряжения, когда присяжные 

ловят каждое ваше слово. Какие существуют приемы для выделения и акцентирования тех или иных 

доказательств? Как можно подкрепить память присяжных, чтобы им легче было вспомнить наиболее 
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выигрышные  из наших" доводов? Как свести до минимума плохие доказательства, чтобы они про-

пали в потоке хороших? 

В заключение я остановлюсь на некоторых новейших данных по стилю представления, пара-

лингвистике и на некоторых других более теоретических тонкостях искусства общения. Мы привле-

чем труды клинических психологов, психиатров, этнографов и специалистов по коммуникации для 

иллюстрации самых сильных средств акцентирования важнейших положений защиты. Например, 

что говорит наука по вопросу о том, какая манера речи является сильной, а какая бессильной? Как 

сделать так, чтобы крайне непривлекательный клиент казался привлекательным, несмотря на свою 

жуткую внешность? Как себя вести адвокату, чтобы лучше подать себя и добиться взаимопонимания 

с присяжными? Верно ли то, что говорят специалисты по пропаганде, а именно что упаковка важнее 

содержимого, что форма важнее содержания? Ответы, возможно, вас потрясут. 

I. Подготовка ответчика 

Всем вам приходилось видеть, как выстраивается сцена. Мы, всемогущие защитники, во все-

оружии грозного перекрестного допроса, наконец-то добились того, что дело тихо угасает. Но вот 

наступает момент, когда на место для дачи свидетельских показаний выходит подсудимый. И тут-то 

впервые за 20 месяцев изложения фактов вы вдруг слышите совершенно новую версии случившего-

ся в ту роковую ночь. Эта новая, блестящая версия (ранее не обнародованная) кардинально расхо-

дится с вашим прежним перекрестным допросом и диаметрально противоположна вашему решаю-

щему доводу. 

Стали уже легендой истории о злокозненных действиях и абсолютно непредсказуемом пове-

дении обвиняемых на суде. Со мной был такой случай, уже много, лет назад, когда мы провели в ка-

бинете судьи не один час, стараясь предусмотреть все возможное, чтобы не допустить обвинения 

(импичмента) ответчика по прежнему осуждению. И вот мы возвращаемся в зал суда, где нас дожи-

дались присяжные. Судья возглашает: "А теперь, дамы и господа, мы готовы приступить к отбору 

присяжных. Но вначале разрешите спросить вас, не был ли кто-нибудь из вас прежде осужден за фе-

лонию? " Все присяжные сидят абсолютно неподвижно, молча, никто не поднимает рука. Внезапно 

за столом адвоката защиты взлетает вверх рука, как будто нетерпеливый школьник старается обра-

тить на себя внимание учителя. Это сам ответчик. Да, вот именно, несмотря на все добросовестные 

усилия защитника с целью не допустить импичмента по прежним судимостям, ответчик был объяв-

лен виновным в фелонии. Я вас предупреждаю: не меньше 75 % вашей подготовки уйдет на то, что-

бы предусмотреть непредсказуемое и попытаться избежать его. [Вот что было написано на бумажке 

в китайском "печенье-гадании", которое мне подали в Беркли, Калифорния, 10 июня 1988 года: 

"Мудра та, что предсказывает наихудшее из того, чего не ждешь".] 

Одна из причин неудачного. хода дела в зале суда - неспособность адвоката правильно смо-

делировать ситуацию процесса на своих личных подготовительных заседаниях. Когда вы сидите в 

удобной обстановке тюремной камеры, помещения для опроса или личного кабинета, где присут-

ствуют лишь вы да ответчик, или еще представители вашей стороны, у вас создается ложное чувство 

безопасности.  

Первейшая обязанность защитника - воссоздать, насколько это в человеческих силах, в поме-

щении для опроса свидетелей или в личном кабинете тот царящий в зале суда ужас, о котором гово-

рилось выше. Нужно заставить ответчика почувствовать себя как можно более стесненно. Необхо-

димо как можно раньше искоренить это вредное и обманчивое чувство безопасности, с тем чтобы 

ответчик, .в первый же раз не впал в бессилие и прострацию, выйдя на место для дачи свидетельских 

показаний. 

Вот один метод, который очень хорошо зарекомендовал себя при воссоздании атмосферы 

страха и ненависти, характерной для реальной картины суда. В тюремной камере или в помещении 

для опроса защитник ставит на стол стул. Ответчику дается какое-то время на созерцание голого 

стула, стоящего на голом столе. Затем вы предлагаете ему взобраться на стол и сесть на стул. Он так 

и делает. Если он таков же, как и большинство людей, он сразу же почувствует себя униженным, не 

говоря уже об элементарном физическом неудобстве. Если вы все хорошо рассчитали и ситуация 

подходящая, у вас окажутся рядом тюремщики и судебные приставы, которые могут наблюдать за 

происходящим через пуленепронепробиваемые окна. Тюремщики могут даже смеяться и гоготать. 

[Естественно, предполагается, что бы согласовали этот маленький эксперимент с работниками 

тюрьмы. Лично у меня никогда не было проблем с получением разрешения. ] Эти участники будут 

подлизать масла в огонь унизительного положения ответчика. Точно так же эту ситуацию можно 
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обозначить как крайнюю степень неудобства. Прежде чем ответчик успеет хоть как-то свыкнуться 

со своим положением, вам нужно отойти от него как можно дальше. Он почувствует себя .одиноким 

и изолированным. Я вот из такой позиции вы приступаете к репетиции допроса. Помните, что нор-

мально плавать в холодной океанской воде невозможно, пока не приучишь себя к ее сковывающему, 

ледяному прикосновению. Коль скоро ответчик почувствовал дискомфорт и боль, он по крайней ме-

ре будет иметь хотя какое-то представление о том, что значит находиться в таком неудобном поло-

жении в зале суда. Хотя прямой аналогии здесь и нет, мы по крайней мере постарались воссоздать, 

насколько это в наших силах, некоторое приближение к состоянию дискомфорта. Разумеется, это все 

же лучше, чем вообще обходиться без болевой терапии, когда ответчик пребывает в нереальном 

ощущении безопасности. 

Именно на этом этапе можно воспользоваться методом психодрамы, а именно исполнением 

ролей, для того чтобы подготовить ответчика и к первоначальному допросу выставившей стороной и 

к перекрестному допросу обвинением. Не следует никогда давать обвиняемому списка вопросов, ко-

торые вы ему собираетесь задать, и ответов на них. Вместо этого вы должны суметь в трех-четырех 

фразах изложить ответчику суть вашей аргументации. Иначе говоря, он должен знать главную тему 

вашего выступления. Когда ответчик настроится на эту тему с помощью подобного тематического, а 

не хронологического подхода, требующего зубрежки вопросов, он почувствует себя намного уве-

реннее и на первоначальном и на перекрестном допросе. Со стороны будет казаться, что вопросы и 

ответы логично вытекают один из другого, а не в каком-то механическом порядке. Дача свидетель-

ских показаний будет выглядеть более непосредственной. 

После того, как вы допросили ответчика этим тематико-содержательным способом, вы берете на се-

бя роль обвинителя и подвергаете его перекрестному допросу. Некоторые адвокаты считают весьма 

полезным пригласить для проведения перекрестного допроса третье лило, с тем чтобы ответчик чув-

ствовал себя еще неуютнее. 

После нескольких ролевых занятий лично я люблю пригласить на одно из занятий друга об-

виняемого или его семьи, с тем чтобы тот по окончании сделал ответчику замечания о его поведе-

нии. Конструктивная критика, исходящая от любимого человека или друга, нередко оказывает более 

сильное воздействие, чем замечания профессионала. 

После того, как проведено несколько занятий и ответчику указало, насколько успешно он 

справляется с ролью, я люблю взять на себя роль самого ответчика, с тем чтобы мой сотрудник до-

прашивал меня. Тогда ответчику предоставляется прекрасная возможность увидеть в действии дей-

ствительно хорошего свидетеля. Мой опыт показывает, что это нередко оказывается куда более эф-

фективным, чем даже самая мягкая конструктивная критика собственного поведения ответчика. Лю-

бой защитник способен в большинстве случаев лучше справиться с ролью, чем средний ответчик. 

Если у вас есть хоть капля воображения и элементарный навык, вы окажете на своего ответчика 

весьма драматическое воздействие, и затем уже он будет в состоянии если не имитировать вас, что 

было бы неестественным, то по крайней мере многое узнает об опасностях, подстерегающих свиде-

теля защиты, особенно в ходе перекрестного допроса. 

Очевидно, что если ответчик не находится в заключении, у вас гораздо больше возможностей 

воссоздать атмосферу судебного заседания и исполнения психодраматических ролей, с тем чтобы 

ответчик в нужный момент не попал впросак. Неплохо организовать посещение того самого зала, в 

котором будет проходить суд. Ответчик может почувствовать атмосферу помещения, подобно тому 

как боксер должен почувствовать атмосферу ринга перед схваткой. Можно проверить акустику. В 

соответствии с имеющимися условиями акустики можно модулировать ваш голос или постараться 

сделать его звучнее. 

Если только это возможно, было бы полезно понаблюдать, как ведет процесс окружной прокурор. 

Однако ответчику следует проявить чрезвычайную осторожность при посещении данного зала суда 

и разглядывании окружного прокурора. Впрочем, в большинстве столичных городских районов 

окружной прокурор скорее всего не будет даже знать, что тот пли иной "гость" - это обвиняемый, 

которого ему предстоит преследовать в судебном порядке. 

В ходе проведения ваших психодраматпческих упражнений неплохо поднять вопрос о страхе. 

Поговорите об этом начистоту. Сразу же сообщите, что страх перед публикой - вполне нормальное 

явление. Большинство психологов и терапевтов считают абсолютно неправильным говорить челове-

ку, что "здесь нечего бояться". Если вы так поступите, вы лишь вызовете у ответчика чувство вины 
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за испытываемый им страх. У каждого из нас есть свой страх. Признание этого страха - первый шаг 

в направлении его искоренения. В этом отношении вы не должны давать никаких оценок. 

Если ответчик страдает каким-то особым дефектом речи или физическим недостатком, следу-

ет подробно обсудить это обстоятельство. Объясните ответчику, что вы поднимете вопрос о его не-

здоровье или недееспособности непосредственно перед присяжными. К призеру, если ответчик или 

свидетель отличается повышенной нервозностью, скажите ему, что, хотя некоторые люди воспри-

нимают волнение как признак того, что человек лжет или чувствует свою вину, тем не менее вы объ-

ясните присяжным причину волнения, с тем чтобы рассеять любое ее истолкование в смысле вины 

или нечестности. Помню молодую женщину-адвоката, работавшую не так давно в моем офисе, ко-

торая блестяще подняла вопрос о нервозности перед присяжными и тем самым заранее разрядила 

обстановку. Свидетелем выступала мать обвиняемого, крайне чувствительная и нервная дама. Каза-

лось, она так взвинтила себя, выйдя для дачи показаний, .что в микрофон, который вешали ей на 

шею, можно было услышать стук ее сердца. В этот стратегически важный момент адвокат, вешая 

микрофон на шею этой леди, произнесла: "Миссис Джонс, вы ведь очень нервничаете, не правда ли? 

Мне даже слышно в микрофон, как бьется у вас сердце". Леди отвечала: "Да, госпожа адвокат, я дей-

ствительно ужасно волнуюсь. Я хочу сделать все как надо, я хочу поступить по справедливости". 

Если человек не волнуется, входя в зал суда и выходя на место для дачи показаний, значит у него нет 

нервных окончаний. Нервничают и присяжные, и вы сами, и окружной прокурор, вероятно, даже сам 

судья. Коль скоро мы признаем свое волнение, оно каким-то образом становится не столь уж важ-

ным и не будет неправильно истолковано. 

Еще один момент, заслуживающий особого внимания, это очень распространенная тенденция 

к полному отрицанию ответчиком любых заявлений, сколь бы незначительными и отдаленными они 

ни были. Похоже, что ответчики находятся под ложным впечатлением о том, что любая уступка про-

тивной стороне означает признание вины. По моему опыту, ответчик, который способен уютно 

устроиться в непосредственной близости от преступления и признавать сколько угодно фактов, но 

никак не дает замешать себя в самом преступлении, будет оправдан скорее, чем человек, который 

отрицает даже то, что он был на этой планете в момент нанесения рокового удара. Устроиться рядом 

с преступлением означает, что вы должны признавать любые малозначительные факты, окружаю-

щие преступление, вроде того, как вы оказались на месте преступления или недалеко от него, или 

откуда вы знаете некоторые подробности преступления; тем самым присяжные получают некоторое 

рациональные объяснение того, почему именно данному конкретному ответчику было предъявлено 

обвинение в совершении преступления. В конце концов, большинство обвинителей не занимается 

метанием дротиков в телефонный справочник, чтобы найти тех, кому бы предъявить обвинение. 

Далее, занимаясь атмосферными условиями, снятием страха и натаскиванием ответчика на его бу-

дущие показания и перекрестный допрос, вы должны постараться любой ценой сделать ответчика 

или другого свидетеля своим партнером в великом деле общения, а не простым объектом ваших ма-

нипуляций. Когда ответчик почувствует, что он является участником наравне с вами, а не куклой, 

которую вы дергаете за веревочки, его страхи постепенно рассеются и вы сразу заметите, что он го-

раздо лучше играет свою роль. 

В то время как вы готовите ответчика к предстоящей даче показаний, само собой разумеется, 

что вы должны подробно разъяснять ему, что будет происходить в зале суда, в том числе роли всех 

участников, когда именно будут заслушаны показания ответчика, а также характер различных про-

тестов. Специфика этого рода информации будет рассматриваться в разделах III и IV. Также инфор-

мируйте ответчика о необходимости, находясь в зале суда, вести себя и быть одетым прилично. 

Только вам известны моральные принципы и обычаи вашей общины. Всегда лучше исходить 

из того, что обвиняемый или любой свидетель защиты не будет грубо нарушать эти нормы поведе-

ния и одежды. Согласие с присяжными обычно достигается через процесс отождествления, т.е. чем 

легче присяжному отождествить себя лично с вами либо через физические характеристики, либо 

мысленное отношение, тем больше вероятность того, что он не будет сопротивляться вашему 

утверждению или изложению фактов дела. . 

Вопрос о приличном поведении и одежде включает и проверку наличия у ответчика каких-

либо вызывающих особенностей поведения. Некоторые ученые утверждают, что при устном обще-

нии свыше 70% сообщения составляет не само слово, а сопутствующие физические действия. Раз-

ные физические позы во всех культурах с незапамятных времен ассоциируются с непорядочностью, 

уклончивостью, ложью или- иными психологическими состояниями. К примеру, ответчик, который 
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во время допроса постоянно прикрывает рот рукой, или чешет какую-то часть тела, или ерзает на 

стуле, создает у присяжных впечатление неискренности. Имейте также в виду, что незрелые свиде-

тели, а также лица, которым не хватает такта, могут явиться в суд и выйти для дачи свидетельских 

показаний, не расставаясь со жвачкой во рту. Этот список можно продолжать до бесконечности. 

А теперь мы подошли к тому, что я называю десятью заповедями сильного первоначального, 

допроса. Это те самые высеченные на камне правила, которые составляют абсолютный минимум, 

квинтэссенцию успешного первоначального допроса. Если вы не усвоите эти принципы, вы так или 

иначе обречены на неудачу при проведении первоначального допроса. Хотя я рискую подвергнуть 

испытанию ваше терпение и оскорбить ваш интеллект, все же я перечислю их все: 

1. Во что бы то ни стало доведите до сознания ответчика, что, прежде чем давать ответ, он должен 

понять вопрос. 

2. Подчеркивайте тот момент, что ответчику никогда не нужно вылезать ни с какой информацией 

помимо той, что требуется для ответа на заданный вопрос. Точно так же обвиняемых часто загоняют 

в ловушку, когда они начинают отрицать больше, чем необходимо. К примеру, ответчик может за-

явить, обычно на перекрестном допросе: "Я не насильник", или "У меня никогда не было приводов". 

Вы можете спокойно держать пари на свой последний доллар, что обвинитель дотошнейшим обра-

зом проверит каждую деталь, какой бы второстепенной она ни была, в конце концов раскопает изна-

силование 10-летней давности, совершенное в штате Миссисипи, и предъявит-таки ему обвинение 

(импичмент) . 

3. Вновь подтвердите то правило, что ни в каком случае не нужно бояться сказать: "Я не помню". 

Когда ответчика заставляют назвать время или расстояние, он должен просто указать примерную 

цифру; потому что и в этих случаях, если обвиняемый в ответ на вопрос называет точную цифру, 

можете быть уверены, что обвинитель позаботится о том, чтобы противопоставить ей другую точ-

ную цифру. 

4. Ни в коем случае не говорите: "Больше ничего не произошло". Лучше говорите: "Вот все, что я 

могу вспомнить". Опять же не слишком дружелюбно настроенный обвинитель воспримет слова от-

ветчика в буквальном смысле. Если вы говорите, что больше ничего не произошло, а на самом деле 

что-то еще произошло, каким бы незначительным оно ни было, можете быть уверены, что позже вам 

еще это припомнится, даже если оно не будет иметь никакого отношения к делу. 

5. Избегайте каких бы то ни было мнений и выводов. 

6. Подчеркивайте важность, вежливость. Присяжные обожают вежливых и несправедливо обижен-

ных людей. Если, несмотря на разгромный перекрестный допрос, проведенный грозным обвините-

лем, ответчик сумеет сохранить спокойствие, он начнет приобретать ореол мучимого ребенка. Тогда 

ненависть присяжных вполне может выплеснуться на обвинителя. И действительно, нужно научить 

ответчика излучать доброжелательство в зале суда; люди должны видеть, какой он добрый, заботли-

вый, уважительный и как он дышит любовью ко всем. Злобные взгляды в сторону свидетелей, отры-

вистые и раздраженные ответы на вопросы обвинения и небрежное игнорирование основных правил 

поведения - все это способно, больше чем любой другой фактор, потопить ответчика. 

7. Научите ответчика, если это возможно, делать одинаковые паузы между вопросом и каждым дава-

емым им ответом. Если он спешит ответить на вопрос или делает необычно долгую паузу, прежде 

чем дать ответ, эти временные различия сами по себе могут вызвать недоверие у присяжных. 

8. Когда ответчику следует смотреть на присяжных? Ясно, что если ваш ответчик обвиняется в мас-

совом беспорядочном убийстве, в ходе которого лишились головы даже дети, мне кажется, присяж-

ным не очень понравится, если он будет глядеть на них с тоской во взоре. Вообще говоря, это дело 

адвоката объяснить обвиняемому, что самое лучшее для него - смотреть на того, кто его допрашива-

ет. Принято считать, что когда люди беседуют, они должны глядеть друг на друга. Это очень про-

стая аксиома. Если вы хотели бы, чтобы обвиняемый глядел прямо в глаза присяжным в какой-то 

драматический момент процесса, пусть будет так; но тогда вы должны контролировать ситуацию, 

переместившись и расположившись позади скамьи присяжных, так чтобы взгляд подсудимого по-

прежнему был обращен к вам и лишь перехватывался бы присяжными. 

9. В большинстве случаев старайтесь предвосхитить опасные улики, выставляя их на рассмотрение и 

тем самым нейтрализуя их жало. Если вы оставите опасные улики до перекрестного допроса, в 

большинстве случаев у присяжных создастся впечатление, что вы стараетесь их утаить. Однако сле-

дует остерегаться спешить предъявлять вредные для вас улики, если на самом деле окружному про-

курору ничего о них не известно. 
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10. Следует вполне довести до ответчика возможность того, что окружной прокурор может заявлять 

протесты против отдельных частей вашего перекрестного допроса. Нужно объяснить ему, что ни при 

каких обстоятельствах он не должен продолжать говорить, если заявлен протест, от какой бы сторо-

ны он ни исходил. Как мы увидим в части IV, современные психологические исследования показы-

вают, что когда вы начинаете перебивать или прерывать кого-то, потому что вас самого перебивали 

или прерывали, это рождает у присяжных отрицательное отношение к вам. 

Имеется такое же количество заповедей, которым необходимо следовать ответчику в ходе пе-

рекрестного допроса обвинением: 

1. Предупредите ответчика об опасности поведения, когда во время первоначального допроса он 

помнит абсолютно все, а на перекрестном допросе постоянно повторяет: "Ничего не помню". 

2. Потренируйте ответчика, чтобы во время перекрестного допроса он постоянно не бросал взгляды 

в вашу сторону, ища ваших указаний. Необходимость в указаниях ассоциируется с цирковым номе-

ром с участием дрессированных тюленей и уничтожает доверие к вам. Нужно научить ответчика, 

чтобы он всегда глядел окружному прокурору прямо в глаза. 

3. Если ответчику может быть предъявлено обвинение (импичмент) по прошлым делам, вы можете 

постараться предупредить это на первоначальном допросе. Однако, имеются случаи, когда лучше 

всего бывает оставить это до перекрестного допроса, несмотря на то, что это опасные улики; мы о 

них говорили выше. Напомните ответчику, что если ему на самом деле грозит импичмент по про-

шлым делам (как об этом свидетельствуют документы), он должен совершенно откровенно сознать-

ся в этом. Однажды меня совершенно очаровал один обвиняемый, который в ответ на вопрос, был 

или не был он больше десяти лет назад объявлен виновным в ограблении в штате Миссисипи, ответ-

ствовал: "Да, был. Я был куда уж виновнее, и я признал себя виновным в первый же день суда". 

4. Вновь подчеркните необходимость вежливости, о которой говорилось в связи с прямыми показа-

ниями обвиняемого. 

5. Предупредите ответчика о некоторых каверзных вопросах типа: "Вы беседовали со своим адвока-

том?" "Вы сообщили об этом в полицию?" "Ваш защитник показал вам обнаруженные данные?" 

Против каждого из этих вопросов можно подать протест, и следует научить обвиняемого не отвечать 

на них, давая вам возможность подать протест. 

6. Информируйте ответчика о том, что он имеет право пояснять свои ответы, если считает, что крат-

кий ответ, которого от него требует обвинение, мог бы дезинформировать присяжных. Однако здесь 

опять же ответчику не следует говорить ничего лишнего помимо удовлетворительного объяснения, 

которое может помочь делу. 

7.  На слушании некоторых дел иной раз присутствует особенно агрессивный и неприятный окруж-

ной прокурор, который обожает приставать к ответчику. Напомните ответчику, что он никогда не 

должен возражать окружному прокурору, что вы сами будете подавать протесты. Защищать ответ-

чика - это ваше дело. Вообще говоря, обмен сигналами глазами и рукой между защитником и ответ-

чиком не следует поощрять, потому что ответчик при этом кажется какой-то марионеткой в руках у 

кукольника; 

тем не менее в случае крайностей в поведении я люблю, подавая протест, поднять руку, что служит 

ответчику недвусмысленным сигналом заткнуть рот. 

8. Следует рекомендовать ответчику в подходящих случаях (но не слишком часто) говорить: "Не 

знаю". Искренность способна завоевать вам множество голосов. Обратите особое внимание на ситу-

ации, когда обвинитель просит ответчика составить графическую -схему, которую он не умеет нари-

совать. В таких случаях он должен отказываться. 

9. Объясните ответчику, что вы вполне можете расставить окружному прокурору ловушку, умыш-

ленно упустив что-то конкретнее на своем первоначальном допросе, так что тот попадется в нее и 

задаст соответствующий вопрос во время перекрестного допроса, тем самым подняв доверие к этим 

доказательствам в глазах присяжных. Об этой технике будет рассказано ниже, в разделе III, но на 

этом этапе следует предупредить ответчика, чтобы он не стал добровольно выкладывать суду все то, 

что вы решили придержать. Вполне может быть, что он ничего не знает о вашей тактике. 

10. Ответчику следует недвусмысленно заявить, чтобы он отрицал законный импичмент на основа-

нии так называемых прошлых расхождений. Нередко ответчик может отрицать, что автомобиль был 

зеленого цвета, когда на самом деле он был- зеленовато-желтым. Ну так что? В большинство случаев 

импичмент бывает малозначительным (как и отмеченные выше различия между двумя цветами) и 

приводят к смертельной болезни, которую я называю "импичментитус". Другими словами, большин-
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ство импичментов не стоят того времени, которое тратится на них в зале суда. В глазах адвокатов он 

имеет гораздо большее значение, чем он в действительности заслуживает. Ответчику не стоит усу-

гублять это заболевание и отрицать мелкие расхождения, потому что ему кажется, что из-за этого 

разрушается аргументация защиты. Если имеются какие-то противоречия, признавайте их. Вы от 

этого только выиграете. 

II. Подготовка адвоката: душа и тело (и голос) 

Еще одна важная задача, стоящая перед адвокатом, это преодолеть волнение и страх. Ни один за-

щитник, если он находится в здравом уме, не может избежать нервной дрожи, приступая к крупному 

делу. Как же нам справиться с этими беспокоящими и нередко изнуряющими влияниями? 

Однажды я спросил одну выдающуюся актрису, что она делает, чтобы преодолеть страх пе-

ред публикой, когда ей приходится играть в пьесе, длящейся свыше трех часов и насчитывающей 

несколько сотен строк текста, который приходится заучивать. Она заявила, что первая и основная 

задача -это проникнуться духом изображаемого персонажа. Как только она в буквальном смысле по-

грузилась в "роль", запомнить текст было уже нетрудно. На самом деле, в некоторых случаях не 

нужно было даже запоминать слово в слово. Она просто передавала то чувство, которое в данный 

момент было самым существенным для этой роли, а совсем не обязательно точный текст. Когда она 

признала для себя, что заучивание роли не сводится к простому механическому запоминанию, про-

никновение в дух персонажа пошло уже совсем легко. 

Это мое описание, вероятно, представляет собой достаточно неумелое изложение так называемого 

"метода" Станиславского. Он сводится к тому, чтобы настолько вжиться в роль того персонажа, ко-

торого вы собираетесь изобразить, чтобы полностью раствориться в его личности. Разве не верно, 

что на большинстве процессов именно это и приходится делать защитнику? В конце концов, разве 

сможете вы успешно представлять интересы какой-нибудь женщины-убийцы, если с помощью "ме-

тода" не вживетесь в роль, по которой вы обязаны сопереживать вашей клиентке? Если присяжные 

хоть на мгновение почувствуют, что ваша клиентка вам противна, можете  считать себя конченым 

человеком. 

После того как вы добрались до самой сути "роли", т.е. вашего дела, вы, подобно той актрисе, 

раз за разом должны повторять все свои доказательства, т.е. сценарий, пока он не станет вашей вто-

рой натурой. Заучивание наизусть совсем не обязательно, потому что вам известно главное уязвимое 

место, куда надо нанести удар. Такая" интенсивная и индивидуализированная подготовка сама по 

себе обычно снимает до 90 процентов волнения и страха перед публикой. Она сопряжена с концен-

трацией, которая в свою очередь придает вам уверенность в том, что вы сумеете сыграть предназна-

ченную вам на процессе роль.  

Все же может случиться, что и подготовка, и концентрация на стоящей перед вами задаче покажутся 

напрасными в те первые несколько секунд, когда вы появляетесь перед публикой и должны произ-

нести первые слова. Изнурительное волнение, связанное с этим первым шагом, можно иногда 

успешно преодолеть такими приемами, как молчаливая медитация непосредственно перед началом 

судебного процесса. Мне доводилось знать адвокатов, которые любили зайти в соседнее помещение, 

скажем в комнату для свидетелей, и в полной тишине посидеть здесь некоторое время, занимаясь 

специальными упражнениями на расслабление. Иначе говоря, они сидят очень спокойно и стараются 

вообразить очень мирные сцены, стараются сосредоточиться на своем теле, своих ощущениях, мо-

жет быть, на биении своего сердца. Уходят все мысли, переполняющие вашу голову, и вы наконец 

чувствуете, что вы свободны и с вас спала напряженность. Такие процедуры чаще всего занимают 

всего несколько минут, но дают громадный эффект. В этом отношении столь же полезны упражне-

ния на глубокое дыхание, когда вы наполняете легкие мощным вертикальным толчком диафрагмы, а 

затем выдыхаете воздух, пока полностью не опорожните легкие, и все это совершается медленно и 

ритмично. Если вам это помогает, можете даже продекламировать несколько тибетских мантр. 

Пока вы спокойно дожидаетесь своего торжественного выхода на сцену, можете заставить 

работать свое воображение. Представьте себе, что вы произносите блестящую речь перед присяж-

ными. Повторите фактические обстоятельства, составляющие самую суть дела. Пусть в вашей голо-

ве они звучат как можно поэтичнее и захватывающе. Вы - художник и создаете шедевр. Вы добье-

тесь успеха! Проделайте то же самое с перекрестным допросом и другими сторонами дела: как вы 

намереваетесь подойти к свидетелю, с какой стороны, в каком направлении, насколько близко. Во-

образите, что вы полностью контролируете сцену и что все свидетели в вашей власти. Воссоздание 
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событий в собственной голове заставит их позже произойти в действительности, потому что вы при-

обретете уверенность в своей способности добиться этого. 

Должен признать, что бывает и так, когда вы впервые выходите на сцену, что вся ваша подготовка 

на мгновение кажется тщетной. Помню, не так давно мне пришлось помутиться, выслушивая до-

вольно напыщенную, многословную речь, в которой меня представлял аудитории очень важный ди-

ректор какой-то ассоциации адвокатов. В зале сидело несколько сот человек. Были включены яркие 

лампы и стояла невыносимая жара. Когда по окончании представления я поднялся на ноги, я сразу 

почувствовал, как у меня резко схватило живот. Руки мои стали липкими от пота. Я почувствовал, 

что сейчас упаду в обморок. И тогда я незаметно оперся о трибуну и взглянул на аудиторию. Затем я 

попытался найти в публике хотя бы четыре знакомых лица. Сконцентрировав внимание на этом фак-

те, т.е. кого я знаю из публики, я достаточно восстановил самообладание, чтобы начать свое выступ-

ление. Через 15 секунд я уже пришел в норму. Я читал, что в театральных училищах студентов учат 

выходить на сцену и, если они чувствуют себя при этом слишком нервозно, им рекомендуют проде-

лать какое-то механическое действие вроде подсчета всех сидящих в зале. Как только они сосредо-

точатся на этом задании, волнение быстро проходит и они могут приступить к выполнению своего 

непосредственного задания. 

Как специалисты по общению и убеждению, мы должны обращать внимание и на свой голос. 

Само звучание человеческого голоса может служить сильным средством убеждения. Задайте себе 

вопрос, почему у всех дикторов радио и телевидения такие красивые голоса? Напротив, высокий, 

пронзительный голос может вызывать невыносимое раздражение. 

Звучание вашего голоса и улучшение его качества - это вопросы, заслуживающие гораздо большего 

освещения, чем мы можем себе позволить в этой статье. Но мы должны по крайней мере иметь вви-

ду, что чем большее волнение мы испытываем, тем выше звучит наш. голос. Чем выше звучит голос, 

тем менее он приятен и тем меньшее доверие вызывает. Большинство проблем, связанных с высоким 

звучанием голоса, можно решить с помощью упражнений на релаксацию, особенно дыхательных 

упражнений. Хорошо также время от времени прослушивать свой собственный голос, записанный 

на высококачественном оборудовании. Анализируйте, что вы делаете. Попадается ли в вашей речи 

всяческий мусор, типа "э-э", "это", "то есть" и т.п.? Звучит ли сам голос на нужной высоте, обеспе-

чивающей максимальную эффективность? Пусть ваш голос покритикуют друзья. Попросите их 

встать в отдаленном углу зала суда и спросите, слышат ли они вас оттуда. 

Вы должны также понять, что обязательно нужно модулировать голос, т.е. что в большинстве 

случае голос должен звучать лишь настолько громко, чтобы выполнить стоящую перед вами задачу. 

Затем вы можете начать играть на своем инструменте, подобно Ростроповичу, то повышая, то пони-

жая громкость звука, чтобы добиться соответствующего эффекта. Если вы научитесь пользоваться 

диафрагмой для усиления звука, вы добьетесь великолепного управления своим голосом и при этом 

сохраните его от утомления и перегрузок. 

Прежде чем перейти к более механическим аспектам подготовки адвоката, еще одно слово о ваших 

собственных манерах и внешности. Старинная китайская пословица гласит: "Говорят языком, но 

разговаривают руками". Как отмечалось в разделе I, специалисты по коммуникации утверждают, что 

свыше 70% сообщения приходится на физический, а не на вербальный аспект. Что мы делаем со 

своими руками, ногами и телом, важнее содержания произносимых нами слов. Как уже говорилось в 

связи с ответчиком, если у вас имеются какие-то неприятные привычки, например привычка обли-

зывать губы, держаться за промежность, почесывать зад, жевать резинку или любые другие соци-

ально неприемлемые формы поведения, немедленно избавьтесь от них. Поскольку мы хуже всего 

оцениваем самих себя, попросите, чтобы за вами понаблюдал друг в то время, как вы изображаете 

выступление на суде, и затем покритиковал особенно неприятные из ваших манер. Но главное -

всегда будьте искренни, а также не пытайтесь казаться кем-то другим. У китайцев и на это имеется 

старинная пословица: "Бойся человека, у которого не колышется живот, когда он смеется". 

А теперь займемся более практическими и очень специальными механическими правилами подго-

товки. Случайно этих правил опять оказалось десять, и вам необходимо хорошо их усвоить, если вы 

хотите, чтобы первоначальные допросы проходили успешно. 

1. Старайтесь, чтобы ваши свидетели не повторяли одну и ту же историю, как будто взятую из-под 

копирки. Это будет казаться очень нарочитым. Прочитав разделы III и IV, посвященные самой про-

цедуре оркестровки и даче прямых показаний, вы узнаете, что одна из основных целей первоначаль-

ного допроса заключается в том, чтобы придать непосредственность показаниям ответчика, т.е. что-
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бы он не выглядел как дрессированный тюлень, выполняющий номер под ваши команды. Если все 

свидетели будут повторять одно и то же, ваши попытки донести свою мысль до присяжных будут 

казаться столь же нарочитыми. Доверие к вам резко упадет. Вы должны задать главную тему, а за-

тем с помощью разных свидетелей исполнять. разные ее аспекты, вместо того чтобы механически 

повторять одни и те же факты. 

2. Ни в коем случае не допускайте наводящих вопросов. Номер с дрессированным тюленем не толь-

ко подрывает доверие к вам, но и утомляет присяжных. 

3. При допросе своего свидетеля старайтесь, насколько это возможно, не пользоваться записями. Ес-

ли противная сторона не может обойтись без записей, это может оказаться для вас выгодным. Много 

лет назад мне довелось знать одного обвинителя, который не мог провести первоначального пли пе-

рекрестного допроса без доброго десятка листочков, на которых подробнейшим образом были запи-

саны все вопросы. Однажды в перерыве между заседаниями над ним решили подшутить (по причи-

нам личной безопасности я не назову имя шутника) и перемешали листочки записей. По окончании 

перерыва, когда возобновилась дача показаний, обвинитель никак не мог найти конкретные вопро-

сы, относящиеся к тому свидетелю, который вышел давать показания. Несколько мучительных 

мгновений судебный процесс был парализован, пока этот опытный, но страдающий отсутствием во-

ображения обвинитель пытался восстановить порядок среди перепутанных вопросов. Если бы он 

был знаком с методом Станиславского, он знал бы основную тему и сумел бы сымпровизировать 

независимо от первоначального сценария. 

4. Старайтесь избегать юридического жаргона, непонятного непосвященным. 

5. Старайтесь избегать двойного отрицания, столь распространенного сейчас в залах суда. Вот одна 

недавно подслушанная фраза:  "Насколько я понимаю, вы в этом не участвовали, не так ли?" 

6. Избегайте двусмысленных и сложных вопросов. 

7. Никогда не показывайте вида, что вы разочарованы или обижены, какой бы ответ вы ни получили. 

Это правило аналогично тому, что говорилось в разделе 1 о выдерживании паузы в связи с подго-

товкой ответчика. 

8. И, ради Бога, старайтесь показать свой интерес к тем ответам, которые дают ваши свидетели или 

другие свидетели защиты. Очень часто можно видеть, как адвокат зачитывает вопрос по бумажке, и 

пока свидетель отвечает на него, он листает свои записи в поисках следующего вопроса, который он 

должен задать. Если даже вы не проявляете интереса к ответам, то кому еще они будут интересны? 

Уж, конечно, не присяжным. 

9. Если вы считаете, что это необходимо, не бойтесь вносить уточнения в материалы судебного дела. 

Часто требуется немалое мужество, чтобы снова вернуться к старому. Но это лучше делать, потому 

что всем нам известно, как это порой бывает, когда присяжные вдруг выуживают какую-то вводя-

щую в заблуждение информацию и на ее основе выносят обвинительный приговор, который оказы-

вается для вас полной неожиданностью. 

10. Наконец, научитесь так составлять вопросы, чтобы у присяжных создавались в голове живые 

словесные картины, чтобы ваши вопросы становились почти мнемоническими или поэтическими 

средствами, стимулирующими конкретное и образное воссоздание ответов. Такие словесные карти-

ны будут подобны лейтмотивам в операх Вагнера. В этой связи всегда старайтесь с помощью своих 

вопросов создать максимально яркое описание, с тем чтобы у присяжных возникла, в голове та же 

самая картина. Например, все мы знаем, что в делах о личном вреде искусный адвокат никогда не 

скажет, что потерпевшую переехал грузовик. Вместо этого он своими вопросами создаст образную 

картину, что-то вроде этого: "Маленькая Мэри, всего пяти лет от роду, направлялась в храм в своем 

белом платьице для причастия, когда на нее наехал двухтонный тракторный прицеп, за рулем кото-

рого находился ответчик. Теперь Мэри в могиле. Она не может ничего сказать в свою защиту. Толь-

ко я и никто другой способен защитить ее!" 

 

4. ИСКУССТВО ВОЗРАЖЕНИЯ В СУДЕ 
ИСКУССТВО ВОЗРАЖЕНИЯ


 

Джеймс Р. Дженнер, 

главный заместитель государственного защитника 

Введение. 

                                                           
 Соругight James R. Jenner.  Перевод и распространение с разрешения автора 
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Из бесед с адвокатами, я уяснил, что одна из самых трудных задач при ведении процессов по уго-

ловным делам - это научиться правильно рассчитывать, когда стоит выдвигать возражение, а когда 

не стоит этого делать. Вообще говоря, все согласны с тем, что если защитник не подает протеста 

против того или иного доказательства, тогда впоследствии уже нельзя будет обжаловать его допу-

стимость. 

Однако с другой стороны, приходится считаться с чрезвычайно большой вероятностью того, что 

столь жесткая практика постоянного выдвижения возражений может иметь катастрофические по-

следствия, потому что вызовет неприязнь у присяжных. Может оказаться так, что защита добьется 

"ведения протокола", но зато потеряет возможность "убедить" присяжных. 

Возникает вечная, классическая дилемма: ведение протокола или убеждение присяжных, причем 

эти задачи представляются взаимоисключающими. Цель данного небольшого трактата - выработать 

основы теории, которая совместила бы задачу протоколирования с задачей убеждения. 

 

Упреждающее возражение. 

Очевидно, что если протест подается в тот момент, когда присяжные отсутствуют, он не может 

подорвать эффект выступления адвоката; иными словами, он никак не может вызвать раздражения у 

присяжных. Таким образом, можно с легкостью примирить требования протоколирования и убежде-

ния, например через ходатайство, подаваемой согласно ст. 1538.5 Уголовного кодекса. В ходатай-

стве содержится возражение против каких-то доказательств, поскольку они получены незаконным 

путем в нарушение прав клиента, зафиксированных в федеральной конституции и конституции шта-

та. Присяжные даже не будут знать о том, что имело место возражение. Если защите будет отказано 

в ходатайстве, доказательство будет представлено на суде, и тогда не понадобится уже заявлять про-

тест. Протест уже был запротоколирован. Вновь выдвигать возражение было бы несерьезно, и это 

могло бы вызвать раздражение у присяжных. Сходную роль играют ходатайства о запрещении опо-

знания на суде, признаний, однотипных исков и преимущественных требований: они позволяют ад-

вокату подавать протесты в отсутствие присяжных и тем самым не могут вызвать ни у кого из них 

раздражения. К этой же категории относятся возражения, выдвигаемые по разделу 402 и далее Ко-

декса законов о доказывании, говорящие о необходимости предварительного установления фактов. 

Защита спокойно может предупредить суд о том, что возник спорный вопрос в связи с доказатель-

ствами, и попросить о закрытом слушании в отсутствие присяжных; таким способом можно избе-

жать потенциально катастрофических последствий отказа в ходатайстве на глазах у присяжных. 

Развиваемое нами положение состоит в том, что, хотя возражения имеют громадное значение, да-

вая возможность максимально сузить иск противной стороны и документировать ход процесса с це-

лью последующей апелляции, их можно организовывать без лишнего шума. Таким образом, наш ос-

новной тезис состоит в следующем: можно примирить требования "протоколирования" и "убежде-

ния присяжных", если постараться большинство возражений выдвигать в отсутствие присяжных. 

Вместо так называемого упреждающего возражения, о котором мы говорили выше, можно приме-

нить два других средства, причем и то и другое оказывается хуже. Вы можете 1) подойти к судей-

скому месту или 2) удалиться в кабинет судьи. В первом случае защитник подает протест перед при-

сяжными, подходит к судейскому месту и там "наедине" с судьями старается обосновать свой про-

тест. Этот вариант явно плох, потому что присяжные наверняка чувствуют, что тут что-то неладно и 

что защита, вероятно, боится каких-то улик. Правильно поданный упреждающий протест совершен-

но выводит спорный вопрос из поля зрения присяжных. Помимо этого, составителю сборника су-

дебных решений трудно стенографировать то, что говорится во время совещаний у судейского ме-

ста. Да и сама атмосфера таких совещаний не слишком способствует четкой и убедительной комму-

никации: стороны сбиваются в кучку у судейского места и громким шепотом пытаются аргументи-

ровать свои точки зрения. 

Вторая альтернатива упреждающему возражению - это рассмотрение спорных вопросов вне су-

дебного заседания. Данный вариант страдает такими же изъянами, что и первый, хотя в этом случае 

у защитника хотя бы имеется возможность говорить полным голосом. Но и в первом и во втором 

случае присяжным становится известно, что тут что-то не так и что зашита "что-то скрывает". 

Конечно, имеется целый ряд случаев, когда необходимо подавать протест перед лицом присяж-

ных, приходится подходить к судейскому месту, или когда необходимо удалиться в кабинет судьи. 

Однако нужно стараться свести такие процедуры до минимума, потому что, как уже говорилось, за-

щита и в том и в другом случае бывает в проигрыше: 1) протест адвоката может оказаться не зане-
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сенным в протокол; 2) присяжные все равно узнают, что был подан какой-то протест. Что же касает-

ся упреждающего возражения, то оно выдвигается задолго до момента спора и обычно хорошо при-

нимается судьями, потому что позволяет им правильно распределить время присяжных и избежать 

ненужных пауз и задержек. 

Основные виды возражений 

Теперь, после того как мы кратко рассмотрели упреждающее возражение как средство согласова-

ния требований убеждения присяжных и протоколирования хода процесса, пора приложить теорию 

к практике. 

Существуют два основных вида возражений. Один вид касается лишь формы вопроса. Другой же 

относится к самому существу дела и абсолютно необходим для успеха защиты. 

Кратко рассмотрим возражения, касающиеся формы вопроса. К ним относятся: возражения по по-

воду того, что вопрос уже задавался и на него был получен ответ; по поводу неправильного изложе-

ния доказательств, и т.д. Такие протесты редко удается подать заранее, если это вообще возможно. 

Защите ничего не остается, как мириться с фактором неожиданности и подавать протесты по ходу 

дела. Однако зачастую возражения против формы вопроса не имеют ключевого значения, и даже ес-

ли протест не подан, это не слишком отражается на исходе процесса. Кроме того, если возражение 

будет не принято, это почти никогда не служит основанием для пересмотра по апелляции. А если это 

так, тогда можно посоветовать молодым и неопытным адвокатам хорошо подумать, не будет ли та-

кое возражение лишь потерей времени, ничего не дающей в тактическом плане. 

С другой стороны, тот вид возражения, который касается не формы вопроса, но затрагивает само 

существо вопроса или его относимость к делу, считается критическим, и его обычно можно предви-

деть, искусно воспользовавшись таким средством, как упреждающее возражение. В этом плане воз-

ражения, как уже говорилось, относятся к запрету на опознание в суде, признания, отношение к делу 

(например, страшные фотографии по ст. 352 Кодекса законов о доказывании) или существенности, а 

также связаны со стремлением не выносить на суд однотипные иски и преимущественные требова-

ния. Хорошо подготовленный адвокат обычно способен предвидеть все эти спорные вопросы и мо-

жет обратиться с ходатайством о рассмотрении этих вопросов в отсутствие присяжных. Судья будет 

доволен, что защита заранее постаралась рассеять тучи на судебных небесах и тем самым дала суду 

возможность эффективно распланировать большие отрезки времени, когда присяжных нет в зале су-

да. В этом случае присяжные даже не узнают о том, что подавался протест. [Иногда возникают ситу-

ации, когда в связи с обнаружением новых доказательств или с несообщением о таких доказатель-

ствах подобные возражения приходится выдвигать перед лицом присяжных заседателей. Но в боль-

шинстве случаев и подача протеста, и обращение к суду и подача ходатайства о слушании - все это 

можно сделать в отсутствие присяжных. В таких случаях обычно не рекомендуется привлекать про-

тивную сторону к ответственности за неправильный образ действий на глазах у присяжных; если же 

имелись факты недобросовестного утаивания каких-то доказательств, можно позже организовать со-

ответствующее разбирательство по поводу неуважения к суду.] 

Помимо того, относится ли возражение к форме вопроса или к существу дела, защита учитывает и 

ряд других факторов, решая, когда и как выдвигать возражение. Один из таких факторов связан с 

тем, строит ли защита свою стратегию на том, чтобы выиграть дело за счет отсутствия у противной 

стороны доказательств. Другой фактор - являются ли позиции защиты настолько сильными, что ей 

скорее всего удастся "доказать невиновность" ответчика, даже если по закону это вовсе не бесспор-

но. В первом случае (т.е. выигрыш дела за счет отсутствия доказательств) возражения обычно быва-

ют более принципиальными и многочисленными. Во втором случае, когда имеются независимые, 

самодостаточные доказательства невиновности ответчика, возражения нередко не имеют такого 

ключевого значения. Таким образом, в зависимости от того, каков характер процесса, можно выра-

ботать шкалу важности возражений, указав при этом, какие из них абсолютно необходимы для 

успешного хода судебного процесса. 

Теория трехсторонней стратегии. 

Оценивая целесообразность и выбирая момент подачи протеста нужно всегда помнить три основ-

ные цели, стоящие перед любым процессом по уголовному делу. Первая цель - убедить присяжных 

и, разумеется, получить для ответчика по возможности наилучший результат, какой только возмож-

но. Это может быть оправдание, осуждение по менее тяжкому преступлению, являющемуся частью 

первого преступления, или просто сокращение или снятие некоторых пунктов искового заявления. 
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Вторая цель - убедить судью, если это вам не удалось с присяжными. Судья может рекомендовать 

присяжным оправдать подсудимого (ст. 1118 Уголовного кодекса), удовлетворить ходатайство о но-

вом слушании (ст. 1181 Уголовного кодекса) или удовлетворить ходатайство о смягчении наказания 

по вынесении приговора. 

Третья цель - убедить апелляционный суд, если вы потерпели неудачу либо с присяжными, либо с 

судьей. Предусмотрительные адвокаты умеют совместить сразу три цели, так что им не приходится 

жертвовать ни одной из них. Многие адвокаты, возлагая все свои надежды на полное оправдание 

клиента присяжными, игнорируют судью и настраивают его против себя, а потому, проиграв дело, 

не могут рассчитывать на то, что он их выручит. К тому же, как правило, они не заботятся о надле-

жащем ведении протокола, так что и помощь апелляционного суда оказывается маловероятной. 

Разрабатывая стратегию и тактику возражений, необходимо иметь в виду, что эти три цели не обяза-

тельно бывают взаимоисключающими и что, кроме того, в рамках этой общей стратегии можно по-

давать протесты таким образом, чтобы не ставить под угрозу задачу убедить присяжных. 

Способ возражения 

Освоив в общих чертах теорию упреждающего возражения, адвокаты могут уже сосредоточиться 

на реальных вопросах дела и почувствовать себя увереннее в отношении отдельных подаваемых ими 

протестов. Однако страх перед выдвижением возражений вполне реален, и он сковывает многих 

начинающих адвокатов. Для снятия нервной неуверенности, которая нередко ощущается адвокатом 

в ходе слушания дела, он может попробовать заранее расчленить дело, выделить ключевые доказа-

тельства противной стороны, по которым можно выдвинуть возражения, а затем выбрать наиболее 

эффективный способ возражения. И лишь после того, как адвокат приобретет такую внутреннюю 

уверенность, он может появиться в зале суда с самым независимым видом -сделан первый шаг к 

овладению залом суда. Этим шагом и является упреждающее возражение, как оно было определено 

нами выше. 

Заключение 

При выдвижении возражений не нужно обставлять их чрезмерным шумом; с другой стороны, не 

следует и воздерживаться от возражений из боязни настроить против себя присяжных. Упреждаю-

щее возражение позволяет вам и протоколировать ход судебного заседания, и при этом убеждать 

присяжных. 

 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПРЕНИЯХ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПРЕНИЯХ


 

Т. Живулина, адвокат 

Нижегородская областная коллегия адвокатов 

С. Травин, авдокат 

Ивановская областная коллегия адвокатов 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

В каждом отдельном случае определяется конкретными задачами защиты по делу, которые, в 

свою очередь, обусловлены характером преступления и другими особенностями дела, а также со-

бранными доказательствами. Но, независимо от обстоятельств дела, каждая защитительная речь 

включает в себя определенные составные части. 

Позиция по делу 

Изложение позиции по делу в прениях сторон заключается в раскрытии: 

1) юридической версии; 

2) фактической версии дела. 

Юридическая версия дела. Уголовный кодекс определяет элементы состава преступления, 

которые должно доказать обвинение, чтобы установить виновность подсудимого. Обвинение обяза-

но доказать все без исключения элементы состава преступления. И, соответственно, если не доказан 

хоть один, обвиняемый будет оправдан. Защитник определяет для себя юридическую версию дела, а 

именно, какие элементы состава преступления ему следует оспаривать. Он предлагает свою версию 

юридической квалификации действий подзащитного. В необходимых случаях следует посмотреть 

постановления Пленума Верховного Суда РФ по конкретным делам, судебную практику. При выбо-

ре соответствующей юридической версии защитник стремится к тому, чтобы в ней были максималь-
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но представлены доказательства в пользу обвиняемого и, одновременно, сведены до минимума по-

следствия признания подсудимого виновным. 

Фактическая версия дела. Известный опытный судебный деятель П.С.Пороховщиков 

(П.Сергеич) в своей книге "Искусство речи на суде" советовал судебным ораторам: "Спросите себя, 

что было? Кто, что, когда, с какой целью? Каждое  из этих обстоятельств может осветить вам ту или 

иную сторону дела. Отделите установленные факты от сомнительных и от неизвестного. Не удовле-

творяйтесь готовым объяснением фактов. Ищите внутреннюю связь событий. Не торопитесь призна-

вать факты безразличными. Коль скоро вы говорите: подсудимый почему-то пошел туда-то, свиде-

тель почему-то ушел, потерпевший почему-то не говорит об этом. Остановитесь и постарайтесь объ-

яснить - почему? Подумайте, не объясняется ли все это, все эти сомнения одним общим ответом. 

Найдите для каждого факта то освещение и объяснение, которое наиболее выгодно. Примите во 

внимание то, чего не было. То, чего не было, также может быть доказательством, и доказательством 

неотразимым!"
94[1]

  

Ваша фактическая версия призвана объяснить суду, что произошло и по возможности поче-

му. Адвокат, выступающий в суде присяжных, ориентируется на людей из народа, коими они явля-

ются, поэтому должен избегать узкой специальной юридической терминологии, дабы быть понятым 

присяжными. Адвокат в обычном суде, также должен быть сориентирован не только на председа-

тельствующего судью - профессионала, с которым лучше разговаривать на юридическом языке, но и 

на заседателей, для которых фактическая версия может оказаться более понятной и приемлемой. 

Синтез юридической и фактической версий позволит Вам наиболее эффективно довести до 

суда свою позицию по делу. 

Надежная фактическая версия должна быть: логичной, простой, реальной, соответствовать 

юридической версии. 

Если вы будете объяснять множественные ножевые ранения у потерпевшего тем, что он сам 

наткнулся на нож и так несколько раз, подумайте, - поверит ли вам суд. Может быть убедительней 

прозвучит иная версия. А "в жизни бывает всякое" вам вряд ли поможет. 

Несколько слов о коллизии интересов нескольких подсудимых. 

Адвокат не может оставить без возражений необоснованные утверждения о подзащитном со 

стороны других обвиняемых или их защитников. Однако, он призван защищать, а не обвинять кого-

либо и не должен выполнять не свойственные ему функции. 

Защитник, на наш взгляд, должен быть предельно тактичным и сдержанным в отношении тех 

обвиняемых, против которых направлена его аргументация. Недопустимо, по нашему мнению, 

ухудшать положение других лиц, когда это не вызывается крайней необходимостью. 

Когда защитники без всякой необходимости становятся тенденциозными обвинителями дру-

гих подсудимых, то возникает спор не между обвиняемым и защитой, а между самими защитниками. 

При этом забывается, что обострение противоречий между интересами подсудимых, встречает отри-

цательное отношение со стороны присутствующих в судебном заседании и наносит ущерб всем под-

судимым по делу. Защита в этом случае облегчает задачу обвинения. 

В одном из процессов адвокаты, представлявшие интересы подсудимых, позиции которых 

противоречили друг другу, так разошлись в пылу красноречия и желания постоять за интересы сво-

их подзащитных, что взяли на себя роль прокурора и в прениях указывали даже на те обстоятель-

ства, которые не упоминались представителем обвинения. Воспользовавшись правом реплики по-

следний сказал, обращаясь к суду: "Уважаемый суд! Не только я, но и представители защиты убеди-

тельно доказали вам, что лица, находящиеся на скамье подсудимых, виновны". 

Когда действительных противоречий между интересами подсудимых нет, важно отличить 

подлинную коллизию от мнимой. 

Так, например, С-в и Ж-н обвинялись в краже. С-в, у которого обнаружили похищенное, ви-

новным себя признал и показал, что совершил хищение с Ж-ным. Последний свою причастность к 

преступлению отрицал, и его оправдание не исключалось. Защитник С-ва избегал каких-либо утвер-

ждений об участии в краже двух лиц: иное подтверждало бы квалификацию действий подзащитного 

по закону о более тяжком преступлении. Защитник С-ва стремился не к обоснованию вины изобли-

ченного С-ва, а к выявлению причин, по которым он оговорил соподсудимого. С-в, доказывал за-

щитник,  вследствие своей правовой неосведомленности полагал, что за совершенное им преступле-
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ние "двоим отвечать будет легче". Именно такая позиция адвокатов и была необходима в данном 

процессе 

Выступление 

 "У каждого, кому предстоит говорить публично на суде, возникает мысль: о чем говорить, 

что говорить и как говорить. На первый вопрос отвечает простой здравый рассудок и логика вещей, 

определяющая последовательность и связь между собою определенных действий. Что говорить - 

укажет так же логика на основе точного знания предмета, о котором приходится повествовать"
95[2]

.  

Прежде чем рассмотреть вопрос "Что говорить?", необходимо остановиться на вступлении. 

Еще античные ораторы делили речь на вступительную, главную и заключительную части. 

Значительная доля успеха оратора определяется удачным вступлением, которое знакомит 

слушателей с темой выступления, подготавливает их к восприятию основного содержания речи. 

Естественное краткое вступление сразу вводит судей в курс дела. Так, вступительные части 

речей А.Ф.Кони не отличались многословием. Они, как правило, переплетались с кратким изложе-

нием фактических обстоятельств и, тем самым, раскрывали слушателям существо дела: "Господа 

судьи, господа присяжные заседатели! Около месяца тому назад, в Спасской улице, в доме Дмитри-

евского, произошло большое несчастье. Семейство, единственною поддержкою которого был Алек-

сей Иванович Рыжков, состоящее из жены его и четырех детей, внезапно и неожиданно осиротело: 

глава этого семейства был лишен жизни".
96[3]

 

Многие из адвокатов вспомнят своих коллег, которые также естественно начинают свое вы-

ступление: "Уважаемый суд!" (Кстати, к вопросу о том, как необходимо обращаться к суду. В преж-

ние, ставшие уже старыми, времена все было просто - самым расхожим было выражение "товарищи 

судьи". После того как товарищей поубавилось, такое обращение стало как бы несовременным. Как 

только адвокаты ни обращались в переходное время к суду: и "Господа судьи", и "Ваша честь". Ино-

гда дело доходило до курьезов, когда одному из адвокатов, после того как он обратился к суду "гос-

пода судьи", председательствующий заметил: "Какие тут вам господа." Сейчас все как бы утряслось 

и судей не удивляет обращение "Господа судьи". Хотя самым деликатным и нетенденциозным адво-

каты признали обращение "Уважаемый суд".) Мой подзащитный обвиняется в совершении преступ-

ления, предусмотренного ст. ... УК РФ. Ему предъявлено обвинение в том, что ... 

"Не знаю, почему, но мой слух режет подобное штампованное вступление. Особенно коло-

ритно это выглядит тогда, когда несколько адвокатов один за другим начинают свою речь  как бра-

тья-близнецы лишь иногда варьируя словами "мой подзащитный И-ов" или "подсудимый И-ов". 

Неужели, думаю я, в такие моменты у них не нашлось других живых слов для того, чтобы обратить 

внимание на себя, заинтересовать с самого начала. 

Следует отметить, что подобным "грешком" страдают, как правило, начинающие адвокаты. 

Переболела поначалу этим и я. Но потом мой учитель, опытный адвокат сказал мне: "Помни, не бы-

вает неинтересных или плохих дел, есть лишь неинтересные или не очень хорошие адвокаты." 

Мне нравится внезапное вступление, когда оратор, взволнованный каким-либо событием, 

начинает речь неожиданно, раскрывая перед слушателем охватившее его чувство.  

Во вступлении может быть развита какая-либо общая мысль, афоризм, который приводится в 

форме цитаты, либо в собственном изложении оратора. Темой вступления нередко берется актуаль-

ность, важность рассматриваемого дела. Помимо того, что вступление должно быть кратким, лако-

ничным и простым, оно должно связываться с остальными частями речи.  

Суд не может ограничивать время судебных прений. Если председательствующий спешит 

остановить рассуждения защитника, как не имеющие отношения к делу, последний вправе заявить 

свои возражения и просить о занесении их в протокол судебного заседания (ст. 243 УПК РФ). Но 

чем большая свобода предоставляется адвокату, тем обдуманнее он должен пользоваться ею. 

Анализ и оценка доказательств 

Согласно закону доказательствами являются любые фактические данные, удостоверяющие в 

установленном законом порядке наличие или отсутствие общественно-опасного деяния, виновность 

лица, обвиняемого в его совершении, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правиль-

ного разрешения дела. Эти данные устанавливаются: показаниями свидетелей, показаниями потер-

певшего и т.д. (ст. 69 УПК РФ). 
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Каждое в отдельности взятое доказательство, анализируется и оценивается с позиции защиты, 

с учетом особенностей данного дела. Затем все собранные по делу доказательства рассматриваются 

в совокупности, устанавливается их взаимная связь или отсутствие ее. 

Анализ и оценка каждого вида доказательств имеет свои особенности. 

Свидетельские показания. Подход к оценке показаний свидетеля может быть разрешен в 

зависимости от того, является ли допрошенное лицо свидетелем защиты или обвинения. 

Адвокат должен попытаться найти убедительное объяснение причины, по которой он считает 

показания свидетеля обвинения недостоверными, и наоборот, почему следует доверять свидетелю 

защиты. 

Все свидетельские показания нужно сопоставить между собой, с другими материалами дела. 

При несоответствии показаний необходимо на это обратить внимание суда и в защитительной речи 

рассмотреть их с позиции защиты. 

Особой оценки заслуживают показания потерпевшего. 

Иногда обстоятельства дела вынуждают защитника касаться в своей речи морального облика 

свидетеля или потерпевшего. В этих случаях необходима сдержанность в оценках и тактичность. 

Есть категория дел, по которым исследование в защитительной речи морально-психологического 

облика потерпевшего необходимо. Это, например, дела об изнасиловании, когда подсудимый, отри-

цая свою вину, ссылается на то, что физическая близость возникла с согласия потерпевшей. 

Для правильной оценки показаний потерпевшего необходимо проанализировать поведение 

последнего в момент совершения преступления, т.к. иногда сами жертвы своим неправильным пове-

дением провоцируют подсудимых на совершение противоправных действий. 

Экспертиза. Особенность оценки экспертизы определяется тем, что это доказательство осно-

вано на специальных познаниях эксперта. 

В речи следует коснуться оценки:  

а) личности эксперта с точки зрения его подготовленности к даче заключения, а также его 

объективности;  

б) пределов компетентности эксперта;  

в) фактов и выводов, содержащихся в заключении эксперта. 

При анализе доказательств не следует забывать и о вещественных доказательствах. В необхо-

димых случаях можно обратить внимание суда не только на имеющиеся вещественные доказатель-

ства, но и на их отсутствие, когда, например, орудие преступления так и не было обнаружено. 

Данные, характеризующие личность подсудимого 

В защитительной речи адвокат сообщает суду данные о своем подзащитном, его прошлом, 

настоящем, его жизни, семье, здоровье. 

Если подсудимый виновен в совершении преступления, то защитник объясняет как и почему 

его подзащитный встал на путь правонарушения. Говоря это, адвокат обращается не только к суду, 

но и к своему подзащитному, желая помочь разобраться в собственной жизни. 

Как часто приходилось слышать адвокатские выступления, которые ограничивались простым 

перечислением анкетных характеристик, да медицинских справок, касающихся подзащитных. Дума-

ется, что адвокат должен постараться раскрыть внутренний мир подсудимого, его мировоззрение, 

проникнуть в его психологию, переживания, объяснить его поступки. Речь будет яркой и убедитель-

ной, когда Вы будете "болеть" за своего подзащитного, будет искренним в желании помочь ему. 

Необходимо выявить и показать суду то особенное, что присуще данному человеку. 

Вспоминается дело по обвинению К. в изнасиловании и покушении на умышленное убийство 

5-летней девочки. К. до совершения данного преступления отбывал наказание за изнасилование 

несовершеннолетней девушки. Пробыв на свободе 2 месяца он вновь совершил аналогичное пре-

ступление. Адвокат в защитительной речи, объясняя причину совершения К. сексуальных преступ-

лений в отношении несовершеннолетних, обратила внимание суда на то, что К. с детства чувствовал 

себя ущербным, был ростом гораздо ниже своих сверстников, в силу имеющегося у него дефекта - 

горба не знакомился с девушками, никогда не имел нормальных сексуальных отношений. В день со-

вершения преступления он был унижен, оскорблен женщиной, с которой познакомился несколькими 

днями раньше, что вызвало приступ неуправляемой сексуальной агрессии. 

В любом, даже очень непривлекательном для защиты деле можно и нужно найти объяснения, 

почему было совершено то, что вменяется в вину Вашему клиенту. 
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Однако, при характеристике подзащитного адвокат должен знать меру, иначе можно полу-

чить эффект обратный желаемому.  

 

По одному делу адвокат так увлекся поиском смягчающих обстоятельств для своего подза-

щитного, совершившего преступление в нетрезвом состоянии, что счел возможным высказать мне-

ние о том, что все присутствующие в зале употребляют алкоголь и в том он не видит большого вре-

да. Суд прореагировал на выступление адвоката частным определением в адрес юридической кон-

сультации. 

Заключение 

Это подведение итога вашему выступлению. Оно, как и вступление, имеет большое значение. 

Адвокат, формулируя окончательные выводы, обращается к суду с просьбой оправдать подсудимого 

или назначить условное наказание и т.д. Это зависит от позиции защитника по конкретному делу. На 

наш взгляд, в заключении необходимо еще раз кратко, несколькими фразами подчеркнуть самые 

существенные, узловые моменты речи. Чтобы ваши последние фразы запомнились, они должны 

быть яркими, выразительными. 

Вот один из примеров: 

 "На Введенском кладбище в Лефортове есть могила доктора Гааза, тюремного врача, кото-

рый посвятил свою жизнь и отдал все сбережения делу смягчения участи заключенных, каторжни-

ков. О нем с почтением и симпатией не раз писал Кони. На надгробном валуне, окруженном кан-

дальными цепями, выбиты слова, обращенные к потомкам "Спешите делать добро". 

Когда отвлечешься от нашей суеты и задумаешься, то понимаешь, что Гааз был мудрым. 

Приговорить к смерти человека, который и так уже повержен, который сам, как никто более наказал 

себя, - можно, закон разрешает. Проявить к нему снисхождение тоже в вашей власти. И это будет 

добром, которое запомнится вам и запомнится людям". 

Для эффективности заключительной речи можно использовать некоторые приемы. 

1. Анализируя факты, избегайте выражения личного мнения. 

Адвокату нужно воздерживаться от непосредственного выражения своих личных воззрений и 

мнений относительного того, насколько можно доверять тому или иному свидетелю или насколько 

качественно то или иное доказательство, представленное во время процесса. Такие фразы, как "я ду-

маю, что" или "я полагаю, что" не совсем уместны и неубедительны. Суд выносит приговор на осно-

ве достоверных, бесспорных доказательств, а не на ваших умозаключениях. 

2. Пользуйтесь риторическими вопросами. Сами задавайте себе вопросы и отвечайте на них. 

«Почему потерпевшая указывает именно на И-ва, как на лицо, причинившее ей телесные по-

вреждения? А потому, что она заинтересована в исходе данного дела, заинтересована в том, что И-в 

был привлечен к уголовной ответственности». 

3. Говорите о сильных местах своей позиции, а не о слабых местах обвинения. Негативные 

аргументы могут создавать негативное впечатление. 

4. Не замалчивайте свои слабые места, т.к. о них все равно уже сказал противник. Скажите о 

них с точки зрения защиты. Вместе с тем заставьте своего оппонента оправдывать слабые места об-

винения. Этого можно добиться с помощью риторических вопросов, которые побуждают вашего 

противника к объяснению слабых мест его позиции. 

 "Почему обвинение умалчивает о таком значительном факте, как нахождение потерпевшего 

К., в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент наезда на него автомашины под управ-

лением подсудимого С-ва?" 

5. Используйте метод повтора. Начиная речь в конкретизации своей позиции по делу, в ходе 

выступления повторяйте ее с тем, чтобы суд постоянно помнил о ней. Кроме того, анализируя дока-

зательства, вновь и вновь возвращайтесь к вашей позиции, демонстрируя взаимосвязь между ней и 

вашими аргументами. 

6. Используйте наглядные пособия. Они усиливают эффект вашего выступления, помогают 

быстрее и продуктивнее довести до аудитории подаваемую вами информацию. Наглядные пособия 

могут быть различными - схемы, графики, фотографии. 

Вспоминается следующие случаи, рассказанные коллегами. 

В судебном заседании адвокат, используя заранее подготовленную схему комнаты, где было 

совершено убийство в процессе драки, прикладывала к схеме прозрачный целлофан и во время до-

проса свидетелей, просила показать их крестиками кто где находился во время драки. При этом каж-
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дому новому свидетелю давался другого цвета фломастер и прикладывался новый целлофан. После 

допроса свидетелей, адвокат наложила все целлофановые листы друг на друга и наглядно продемон-

стрировала, как разноцветные крестики не совпали друг с другом, а пестро разукрасили всю схему 

комнаты, где произошло убийство. Даже без слов адвоката стало понятно, что свидетели противоре-

чили друг другу. 

В одном из процессов подзащитный С., не признавая вину в хранении большого количества 

огнестрельного оружия, заявлял, что квартиру купил недавно и не знал, что за газовой плитой на 

кухне имелась ниша, в которой и было обнаружено оружие, т.к. плиту не отставлял и не менял. В 

судебное заседание адвокатом были представлены фотографии кухни подсудимого, на которых была 

изображена в том числе и плита, которая полностью прикрывала нишу. 

Определенная практика по использованию наглядных пособий нарабатывается адвокатами, 

выступающими в суде присяжных. Видимо, и адвокатам, участвующим в обычном суде, нужно ис-

пользовать опыт своих коллег. 

Форма защитительной речи 

Если у вас неудачная форма изложения, т.е. как вы говорите, то уже не имеет значения, что 

вы говорите, потому что все равно вас не будут слушать. 

Можно выделить несколько моментов, необходимых для эффективной заключительной речи. 

Ясность речи достигается четкостью ее конструкции, простотою и точностью словесного вы-

ражения мыслей. Аристотель говорил: "Если речь неясна, она не достигает своей цели." Не следует 

утомлять внимание слушателей, загромождать речь излишним материалом, но в то же время нельзя 

и предполагать, что слушателям известно все то, что известно оратору. 

Цельность и последовательность речи. Отбор и расположение материала должно быть сдела-

но с таким расчетом, чтобы излагаемые факты, оценки и выводы были подчинены единой цели, со-

ставляющей главную тему речи. 

"Краткость - сестра таланта". Сколько нужно выступать по времени? А столько, сколько 

необходимо, чтобы убедить в правоте вашей позиции. Краткость речи определяется не количеством 

затраченного времени на ее произнесение, а умением изложить все необходимое, взвешивая каждое 

слово. 

Все помнят классический пример изумительной короткой речи Плевако Ф.Н. в защиту свя-

щеннослужителя: "Он столько раз отпускал вам грехи, неужели вы не отпустите ему его грех". Речь 

была убедительной, достаточной и эффективной. Ничего лишнего. Любая хорошая речь не содержит 

ничего лишнего. 

Думаю, коллегам приходилось слышать из уст председательствующего в суде предупрежде-

ние адвокатам перед прениями "говорить только по существу". И надо признать, иногда такие пре-

дупреждения бывают к месту, поскольку в некоторых случаях адвокат "разбежится" в речи, а оста-

новиться не может. 

Язык. Совершенно очевидно, что выразительной, красивой речь может быть только тогда, ко-

гда у говорящего имеется богатый словарный запас. А это уже индивидуальные особенности орато-

ра. Хочется каждому и себе в том числе пожелать: "Пополняйте свой словарный запас."  

Иногда аудитория вместо того, чтобы анализировать доказательства, начинает считать, 

сколько раз выступающий сказал "вот", "значит", "как бы сказать", "собственно говоря", а если среди 

выступающих таким недостатком страдают несколько человек, то есть возможность выявить ре-

кордсмена. Совет простой - следите за своей речью. Просите коллег, участвующих вместе в процес-

се, чтобы они напоминали вам о вашем недостатке. Мучительно подыскивая нужное слово, лучше 

промолчите, но не заполняйте паузу словами-паразитами. Репетируйте речь заранее, лучше с дикто-

фоном. Прослушав позднее запись, вы, возможно, что-то для себя откроете. 

Будьте осторожны с иностранными словами, особенно если смысл их понятен достаточно 

смутно. 

Помните, заседатели могут и не понять вас, если вы будете изъясняться только на юридиче-

ском языке. 

Думаю, что вы потеряете не слишком много времени, если вместо "вещдок" и "опер" скажете 

вещественное доказательство и оперативный работник (возможны и другие сокращения). 

Не смущайтесь, если с трудом выговорили какой-либо специальный медицинский, кримина-

листический термин из заключения экспертиз. Ведь они иногда бывают такие сложные. Но чтобы не 

"спотыкаться" на словах, лучше прочитать их несколько раз заранее. 
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Звучание речи. Используйте  громкость (никогда не кричите), высоту, темп и ритм, паузы, 

молчание, артикуляцию и произношение. 

Если вы прирожденный оратор - замечательно. Если нет - тренируйте свою речь. Штудируйте 

книги по ораторскому и актерскому мастерству. Если будете настойчивы - успех придет обязатель-

но. 

Начните хотя бы с того, что произнесите несколько раз с разными интонациями и громкостью 

фразу "Мне не нравятся ваши советы" или какую-нибудь другую на ваше усмотрение. 

Язык жестов. Однажды один мой коллега, у которого я поинтересовалась его мнением о моем 

выступлении, сказал: "Я очень хорошо запомнил ручку, которую ты держала в руках, она постоянно 

отвлекала мое внимание." Этого было достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Какие? Ду-

маю, вы догадались - я теперь во время выступления ручку оставляю на столе. 

На вас смотрят несколько пар глаз. Они замечают все: как вы поправляете галстук или при-

ческу, размахиваете руками. 

Произнося речь, заглядывайте в глаза слушающим вам, не игнорируя никого из состава суда. 

Если нужно заглянуть в записи, постарайтесь это делать незаметно. 

Следите за выражением своего лица. Будьте естественны. 

Индивидуальный стиль. Каждый из адвокатов безусловно добавил бы еще свои рецепты того, 

что и как надо говорить в прениях. Кто-то, примерив к себе эти советы, возможно, скажет, что они 

по каким-то причинам не подходят, а кто-то, взяв их на вооружение, перекроит их как костюм в со-

ответствии со своим размером, ростом, любимым фасоном, цветом. 

Будьте настойчивы, одержимы. Ищите свой собственный неповторимый стиль, в котором 

можно и на людей посмотреть, и себя показать.  

 

6. НЕСУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНА В ЮРИ-

ДИЧНІЙ КЛІНІЦІ 
НЕСУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНА В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ. 

А.Філіп’єв, для книги Юридична клінічна практика 

Майже всі практикуючі юристи невід’ємним елементом своєї практики вважають представ-

ництво. Рекламний проспект або Інтернет ресурс будь-якої юридичної компанії чи приватно практи-

куючого юриста містять інформацію про цей вид послуг, і це зовсім не випадково, адже найчастіше 

інтерес, який призводить до того, що особа шукає правової допомоги (в найширшому змісті цього 

слова), полягає саме в тому, щоб юрист став своєрідним «містком» або ж навпаки «стіною» між нею 

та іншою особою. Відтак успішна юридична практика обов’язково передбачає й успішне представ-

ництво інтересів клієнта, причому не тільки в суді. Це цілком обґрунтовано і законодавчо, адже 

відповідно до ст. 59 Конституції України кожна людина має право на правову допомогу, яка, безпе-

речно, включає в себе також представництво. Саме цією причиною обумовлено написання даного 

розділу, адже успішність не приходить сама по собі – вона є результатом глибокого теоретичного 

пізнання помноженого на багаторазову практику (причому відсутність як першого, так і другого 

призводить в кращому випадку до надто частих неусвідомлених помилок). Таким чином даний 

розділ присвячено представництву, як особливому різновиду юридичної практики. Слід відзначити, 

що ми будемо розглядати не лише представництво в суді, а й несудове представництво, тобто таке, 

що здійснюється поза процесуальними рамками. 

1. Поняття та цілі представництва. Характерні риси несудового представництва. 

Несудове представництво – це термін, яким ми позначаємо будь-які випадки представництва, 

крім того, що здійснюється процесуальним представником у суді. Такий розподіл визначається тим, 

що судове (або процесуальне) представництво має цілий ряд особливостей, які виокремлюють цей 

інститут та зумовлюють його значні відмінності в юридичній практиці. Прикро констатувати, однак 

хоча представництво загалом є науково добре дослідженим правовим інститутом, проте практичним 

аспектам несудового представництва юристом інтересів його довірителя уваги приділено набагато 

менше. Практично жоден посібник, що присвячений юридичній практиці в тій чи іншій сфері (адво-

катура, юридична практика загалом або ж юридична клінічна діяльність) не містить розділу присвя-

ченого цьому надзвичайно важливому для юриста питанню. Дана частина посібника є спробою яки-

мось чином заповнити наявний пробіл, стимулювати до подальших досліджень в цій сфері та надати 

читачу інформацію про практику несудового представництва. 
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Безперечно, що глибокий розгляд будь-якого інституту неможливий без з’ясування причин йо-

го появи, оскільки саме це обумовлює його розвиток та диктує правила використання в реальному 

житті. Напевно, необхідно погодитись із тими авторами, які говорять про те, що в інституті пред-

ставництва закладена певна альтруїстична ідея, яка породжена необхідністю піклуватися про інтере-

си ближнього97. Можна сміливо погодитись, що представництво як ніякий інший правовий інститут 

створює можливості для захисту інтересів тих, хто не може зробити це власноруч. Відсутність тако-

го інституту фактично позбавило би цілий ряд суб’єктів права наданих їм можливостей. Важко уяви-

ти собі малолітню особу, яка відстоює свої права в органах державної влади, або ж позбавленого 

можливості пересуватись інваліда, який самостійно відкриває банківський рахунок, однак саме за 

допомогою відносин представництва все це стає реальністю. 

Проте було б неправильно розглядати норми інституту представництва суто як плід людського 

альтруїзму та бажання прислужитися інтересам ближнього. Здоровий глузд підказує, що існують і 

інші причини, що обумовили появу та бурхливий розвиток даного інституту в правових системах 

сучасності. Спроба групування причин появи інституту представництва призводить до визначення 

наступного їх переліку: 

по-перше, вже згаданої, ідеї альтруїзму – необхідності захисту інтересів певної особи; 

по-друге, економічного ефекту представництва, що полягає в налагодженні економічних зв’язків між 

двома чи більше особами за допомогою третьої98. Адже саме правове закріплення можливості однієї 

особи набувати прав та обов’язків в інтересах іншої дозволяє досягнути більшого економічного 

ефекту, оскільки призводить до розширення кола можливостей учасників правовідносин; 

по-третє, потребою сучасного товарообігу – представництво дозволяє обминути перепони для 

здійснення правочинів та діяльності, які пов’язані із відстанню, неосвіченістю особи чи то широким 

колом її занять; 

і останнє, по-четверте, розподіл праці – дозволяє поширити межі участі у цивільному обігу, що в 

свою чергу робить її більш ефективною, бо дозволяє особі спеціалізуватися у більш вузькій сфері 

діяльності. 

Як слушно відмітив ще на при кінці ХІХ ст. М.М. Коркунов: «представництво полягає в 

тому, що представник вчиняє дію від імені іншої особи для того, щоб всі наслідки цієї дії 

настали для неї
99

». Це означає, що характерними рисами інституту представництва є: 

1) представництво означає здійснення одним самостійним суб’єктом права юридичних дій 

від імені та в інтересах іншого суб’єкта. Надання технічної та іншої неправової допомоги чи 

сприяння не складають предмет представництва. Дії представника спрямовані на встановлен-

ня, зміну чи припинення правовідносин особи, яку представляють. Це означає, що особа, яка, 

наприклад, за дорученням іншої особи набрала на комп’ютері претензію для останньої, аж 

ніяк не є її представником; 

2) представництво здійснюється по відношенню до третіх осіб, тобто представник заміщає 

в них довірителя (особу, яку представляє). Представництво, відповідно, передбачає наявність 

щонайменше трьох суб’єктів: довірителя (особи, яку представляють у випадку представ-

ництва основаного на законі, а не на правочині), представник (особа, яка представляє іншу 

особу у випадку законного представництва) та особи перед якою повірений представляє 

довірителя;  

3) зміст, коло та характер представницьких функцій визначається повноваженнями, що 

встановлюються, як правило, довірителями. Однак у межах одержаних повноважень пред-

ставник виражає власну волю, здійснює власну дієздатність. 

Цивільний кодекс України у п. 1 ст. 237 визначає представництво як правовідношення, 

в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені 

другої сторони, яку вона представляє. Таким чином основною метою представництва є надан-

ня допомоги довірителю або іншій особі, яку представляє представник. Причому на відміну від 

судового представництва, несудовий представник для досягнення своєї мети може використо-

вувати не лише засоби, що безпосередньо вказані у законі (наприклад, позов, заперечення про-
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ти позову, клопотання та ін.), а й ті, що визначені довірителем, або, у певних випадках, і ним 

самим
100

.  

Крім того, на відміну від судового представництва у несудовому представництві, за за-

гальним правилом, не допускається не лише заміна представника (передоручення повнова-

жень), але й одночасна участь у справі кількох представників, як це передбачено, наприклад, у 

цивільному процесі. Закон знає лише 2 підстави, які дають змогу несудовому представнику пе-

редоручити свої повноваження іншій особі: 1) коли така можливість передбачена в договорі 

між ними та особою, яку представляють, або у відповідному законі; 2) якщо представник був 

вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Це значною мірою 

контрастує з правилами судового представництва, оскільки Цивільний процесуальний кодекс 

від 18 березня 2004 р.  взагалі у ст. 43 надає право суду замінити навіть законного представни-

ка. 

Різниться також і спосіб визначення повноважень представник. На відміну від процесу-

ального, судового представництва представництво матеріальне, несудове надає право визна-

чення повноважень представника самому довірителю шляхом видання доручення. Повнова-

ження ж представника у цивільному процесі встановлені законом і не залежать від волі 

довірителя (він лише може обмежити його повноваження). Відтак здійснюючи несудове пред-

ставництво юрист має пам’ятати, що обсяг та межі його повноважень визначені домовленістю 

із довірителем, а значить вчинення ним (юристом) дій, що можуть бути визнані такими, що 

перевищують надані повноваження створить проблеми не лише для клієнта але й для самого 

юриста, адже може призвести до ситуації, коли наслідки цих дій не породжуватимуть прав та 

обов’язків для того, кого представляли. 

Слід зазначити, що різниця між обома цими видами представництва полягає також і у 

тому, що матеріальне представництво, відповідно до норм цивільного законодавства у деяких 

випадках допускає представництво без повноважень (наприклад, за умови, що в подальшому 

дії представника будуть прийняті довірителем: ст. 241 Цивільного кодексу України), а в ци-

вільному процесі така ситуація повністю виключається. Допуск судом до участі в справі пред-

ставника без необхідних повноважень визнається процесуальним порушенням. Також на 

відміну від цивільного права, де представниками можуть виступати і юридичні особи, у ци-

вільному процесі представник – завжди фізична особа (хоча, заради справедливості відзначи-

мо, що здійснення представництва юридичними особами і у процесі на разі обговорюється)
101

. 

Дійсно, несудове представництво є більше діяльністю по заміщенню, аніж по допомозі
102

. 

Все це, на нашу думку, переконливо доводить особливий характер цього інституту та ставить 

вимогу розглядати його як окремий вид юридичної практики із відповідною специфікою.  

При дослідженні проблем поняття представництва також дуже важливо враховувати й 

те, що воно надзвичайно тісно пов’язане із категорією правоздатності та дієздатності. Такий 

зв’язок визначає важливий принцип представництва: представник може бути уповноважений 

на вчинення  лише  тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє (ч. 

1 ст. 238 ЦК України). Даний принцип був відомий ще римському праву, яке стверджувало, що 

«ніхто не може передати більше прав, а ніж має сам». Причому представник не може вчиняти 

ті правочини, які відповідно до їх змісту належить вчинити особисто тією особою, яку він 

представляє. Наприклад, через представника не можна зареєструвати шлюб, оскільки сама 

сутність даного правочину виключає можливість представництва. Хоча, в той же час, заяву 

про реєстрацію шлюбу Сімейний кодекс України дозволяє подавати і через представника. 

Третя ознака представництва: обмеження його діяльності повноваженнями. Повноваження – це 

суб’єктивне право представника, зміст якого складається із правомочності на власні позитивні дії як 

можливість діяти від імені та із безпосереднім правовим результатом для особи, яку представляє, так 

із “негативної” правомочності вимагати від особи, яку він представляє прийняття на себе юридичних 

наслідків такої діяльності103. В процесуальному представництві обсяг і зміст повноважень судового 
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представника визначаються видом судового представництва104, в несудовому представництві ж пов-

новаження можуть визначатись як самою особою, щодо якої здійснюється представництво, так і 

нормами законодавства (ч. 3 ст. 237 ЦК України). Крім того, як вже зазначалось, на відміну від судо-

вого представництва, у представництві несудовому можлива діяльність представника із перевищен-

ням наданих повноважень, в такому разі правочин вчинений представником просто потребує по-

дальшого схвалення особою, яку він представляє. 

В процесі юридичної практики найбільш важливим видом представництва, напевно, є пред-

ставництво особи засноване на договорі. Таким договором може бути або передбачений Главою 68 

ЦК України договір доручення, або інший договір, який передбачає надання послуг несудового 

представництва: наприклад, договір правового обслуговування юристом або юридичною компанією 

фізичної чи юридичної особи. На підставі такого договору юрист одержує довіреність, яка є письмо-

вим документом, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особа-

ми (ч. 3 ст. 244 ЦК України). Як зразок тут можна представити довіреність, що видана засновниками 

господарського товариства юристу для вчинення дій пов’язаних із реєстрацією такого товариства. 

Слід також відзначити, що форма довіреності має відповідати формі, в якій має бути вчинено пра-

вочин. Це означає, що і випадку, якщо юриста уповноважено на вчинення письмового правочину 

(наприклад, укладення договору як то у випадку комерційного представництва), то видана 

довіреність має також бути письмовою. Це означає, що в окремих випадках (наприклад, для реєстра-

ції того ж господарського товариства) юрист потребує нотаріально посвідченої довіреності. Варто 

відзначити, що ст. 245 ЦК України передбачає перелік посадових осіб, які в окремих випадках мо-

жуть посвідчувати довіреності на рівні із нотаріусами. 

Оскільки в основі більшості випадків реалізації юристом повноважень несудового представни-

ка все ж таки лежить договір, то, на нашу думку, варто окремо приділити увагу процесу його укла-

дення, адже надійний фундамент є запорукою того, що конструкція правовідносин, що в подальшо-

му з’являться на його основі буде витривалою та безпечною. 

На сьогоднішній день доступ до інформації став значно легшим, що значною мірою позна-

чається і на роботі юриста. З’являється маса довідників, збірок типових форм документів, що пропо-

нують зразки будь-яких правових документів включаючи договори. Це призводить до того, що до-

сить часто потреби у вдумливій та осмисленій роботі по складанню договору просто не має, тому що 

можна просто запозичити те, що вже було підготовлено кимсь. Проте слід пам’ятати, що пра-

вовідносини завжди є надзвичайно унікальними, а тому і документи пов’язані із ними повинні також 

мати унікальний характер. Відтак жоден шаблон чи типовий договір не зможе замінити самостійної 

кропіткої праці з підготовки документу. Хоча безперечно зразки також можуть стати у пригоді. 

Крім того при укладенні договору про несудове представництво інтересів клієнта юрист має 

враховувати кілька простих але дуже важливих правил:  

по-перше, усі формулювання договору мають бути якомога більш зрозумілими та простими, не 

викликати двозначних тлумачень. Для цього досить часто окремі терміни варто навіть розтлумачити, 

тим самим знявши можливість їх невигідної для себе інтерпретації. Адже, ясність – запорука хоро-

ших взаємовідносин між клієнтом та юристом; 

по-друге, юрист має чітко уявляти, в чому саме полягатиме його діяльність з несудового пред-

ставництва інтересів конкретного клієнта та відобразити це у договорі. Підчас укладення договору 

варто представити собі ідеальну картину розвитку справи клієнта, після чого виходячи з широко 

відомих законів Мерфі слід продумати усі можливі труднощі, що можуть виникнути в процесі ре-

алізації договору, і також відобразити варіанти дій в цій ситуації на його сторінках; 

і останнє, клієнт має добре розуміти зміст договору, який він укладає з юристом. Оскільки об-

сяг правових знань останнього завжди більше, то йому не має особливих складнощів приховати від 

клієнта небажану інформацію. Проте це неетично, а крім того ще й не зовсім безпечно, тому що з 

одного боку негативно позначається на репутації, яка, до речи, в юридичній практиці вартує надзви-

чайно багато, а з іншого створює передумови для подальшого оспорювання такого договору. 

Будь-який договір, в тому числі покликаний врегулювати відносини між юристом і клієнтом з 

приводу несудового представництва останнього має певну структуру. Вона не встановлена норма-

тивно, проте напрацьована в процесі багатьох років правозастосування. Зокрема договір повинен 

містити такі важливі елементи: 
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1) вступну частину, де буде зафіксована його назва, дата та місце укладення, повні імена або 

назви сторін договору, а також за потребою (як-то у випадку укладення договору із юридичною осо-

бою) повне ім’я того, хто підписує даний договір із вказівкою на підставу для цього. Не варто дума-

ти, що ці елементи договору включаються в нього лише, як данина традиції. Ні, кожний елемент має 

важливе практичне значення. Наприклад, за місцем укладення договору буде визначатись 

дієздатність сторін договору, що, наприклад, при укладенні договору з іноземцем має неабияке зна-

чення. 

2)  предмет договору, де зафіксовані мета та завдання заради яких укладається цей договір, 

істотні умови договору, строк та місце виконання сторонами своїх зобов’язань, алгоритм виконання 

зобов’язань за договором (порядок дії сторін, строки дії, послідовність дій тощо), вартість послуг 

передбачених договором, а також порядок оплати, порядок здачі-приймання результатів реалізації 

даного договору; 

3) права та обов’язки – ця частина договору є надзвичайно важливою, оскільки в ній передба-

чено детальний опис тих дій, які зобов’язані вчинити сторони договору, а також перелік тих прав, які 

вони мають відповідно до договору; 

4) відповідальність сторін та забезпечення зобов’язань. Життя, на жаль, є таким, що досить ча-

сто «підкидає» небажані сюрпризи, в тому числі і у вигляді невиконання контрагентами своїх зо-

бов’язань за договором, ця ж частина договору покликана мінімізувати можливі наслідки подібних 

«сюрпризів». Відповідальність за договором може полягати у накладені на сторону-порушника 

різноманітних санкцій, як-то неустойка штрафна або у вигляді пені. Забезпечення зобов’язань ж пе-

редбачає заходи додаткового майнового впливу на сторону до якої немає повної довіри: поручитель-

ство, гарантія, залог тощо. 

5) додаткові умови. Ця частина договору наповнюється сторонами відповідно до специфіки їх 

особистих правовідносин. Як правило, до неї включають: застереження про форс-мажорні обстави-

ни, умови узгодження зв’язку між сторонами, умови конфіденційності інформації за договором, 

відомості про систему оподаткування, що була обрана сторонами і т.д.; 

6) реквізити сторін (поштова та юридична адреса, банківські реквізити, податкові реквізити і 

т.п.). Оскільки дана чистина договору крім вище зазначеного містить також підписи сторін, то у 

випадку укладення договору про представництво інтересів важливо переконатись, що той, хто 

підписує даний договір, в праві це робити, адже укладення договору особою, яка не мала на це право 

створить зайві труднощі, особливо, чомусь, підчас оплати послуг наданих за ним. 

Результатом укладення договору може стати видання юристу довіреності. В літературі її визна-

чають як документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені 

здійснювати якісь дії105. Класифікацію довіреностей можна провести за наступною схемою, яку про-

понують автори довідника «Ділові документи та правові папери»106: 

Група Призначення 

1. Офіційні: 

А) разові 

На виконання 

одноразової дії (найчастіше – це отримання 

товарно-матеріальних цінностей) 

Б) спеціальні Надає повноваження службовій особі на 

здійснення однотипних вчинків; на пред-

ставництво в органах суду, на здійснення 

транспортних, господарських  і банківських 

операцій у межах певного періоду часу 

В) загальні Надає право здійснення операцій, 

пов’язаних з управлінням майном 

2. Особисті  Надання повноважень однієї особи іншій 

(право на одержання заробітної плати, по-

штового переказу і т. ін.) 

Кожній із цих видів довіреностей притаманні свої особливості. В першу чергу, і що найваж-

ливіше, це стосується реквізитів, що мають бути присутніми у кожному із цих видів. Зокрема, 

офіційні довіреності мають містити: 1) детальну інформацію про юридичну особу (підприємство, 
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установу, організацію) – така інформація може бути відображена на офіційному бланку або кутово-

му штампі; 2) назву виду документу та його вихідні дані – в даному випадку «довіреність», дата, но-

мер та місце її видачі; 3) інформацію про особу, якій довіреність видається – повне ім’я, по батькові 

та прізвище, місце реєстрації вказане у паспорті, у разі необхідності також посада; 4) термін на який 

видана довіреність; 5) зразок підпису особи-представника; 5) підписи особи (осіб) уповноважених на 

видачу довіреності; 6) печатку юридичної особи. Крім того, в довіреності обов’язково повинна 

міститись інформація про повноваження, якими наділений представник, якому вона видана. В тому 

випадку, коли довіреність видана фізичною особою в ній окрім назви обов’язкову зазначаються ос-

новні паспортні дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації, серія та номер паспорту, ким і ко-

ли він виданий тощо) як довірителя, так і представника, термін, протягом якого діятиме ця 

довіреність, дата надання довіреності та підпис довірителя. Слід пам’ятати також, що довіреності 

видані фізичними особами, найчастіше мають бути посвідчені нотаріально, однак закон допускає 

посвідчення їх іншим особами, не нотаріусами, проте перелік випадків, коли це можливо значно ву-

жчий ніж це передбачено для процесуального представництва. Оскільки посвідчувати довіреність 

замість нотаріуса у випадку несудового представництва інші посадові особи можуть лише за наяв-

ності визначених законом обставин (див. ст. 245 Цивільного кодексу України). В будь-якому разі 

особа, яка здійснює посвідчення довіреності, має зазначити, що вона з’ясувала дієздатність особи-

довірителя та особи-представника та підтверджує той факт, що правочин вчинений у її присутності 

та є дійсним волевиявленням усіх його учасників. 

2. Особливості окремих видів несудового представництва 

Слід відзначити, що несудове представництво є багатогранна діяльність, яка можлива у багать-

ох формах. Спробуємо коротко представити основні. 

Одним із найбільш поширених видів несудового представництва є представництво сторін у ви-

конавчому проваджені. Нормативною основою даного різновиду представництва є правила ст. 12 та 

13 Закону України «Про виконавче провадження». Цей Закон надає право сторонам виконавчого 

провадження (стягувачу та боржнику)  реалізовувати свої права та обов’язки у виконавчому про-

вадженні як самостійно, так і через представника. Причому Закон особливо відзначає, що Особиста 

участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника. 

Підтвердженням повноважень представника є довіреність, яка видається у порядку передбаченому 

цивільним законодавством. Законом також передбачений перелік осіб, які не можуть бути представ-

никами у виконавчому провадженні, до них зокрема належать: 

1) особи, які не досягли 18 років. Виключенням з цього правила є особи, які хоча і не досягли 

18-річного віку проте отримали повну цивільну дієздатність внаслідок емансипації. Перелік випад-

ків, коли це стає можливим передбачено ст. 35 ЦК України; 

2) особи, над якими встановлено опіку чи піклування. Опіка або піклування встановлюються 

лише за рішенням суду в порядку передбаченому главою 2 розділу IV Цивільного процесуального 

кодексу України, в свою чергу причини для такого обмеження встановлюються ст. 36 ЦК України; 

3) судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, крім випадків, коли вони діють як законні 

представники або як уповноважені особи відповідного органу, що є стороною виконавчого про-

вадження; 

4) інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво. Закон «Про ви-

конавче провадження» не даремно залишає перелік осіб, які не можуть бути представниками, 

відкритим, адже існують випадки, коли хоча особа не підпадає під ознаки записані в перших трьох 

пунктах, вона все ж не може виконувати функції представника. Можна навести простий приклад та-

кої ситуації: житель одного із сіл Рівненської області доручив своєму брату бути його представни-

ком як учасника виконавчого провадження відритого у одному із міст Хмельниччини, довіреність, 

яка була видана брату та посвідчена сільським головою не передбачала передоручення. Однак брат 

довірителя, вирішивши, що набагато простіше бути передоручити свої повноваження професійному 

юристу, уклав договір доручення із місцевим юристом, а свого брата про це не повідомив. Проте ви-

конавча служба обґрунтовано відмовилась допускати юриста в якості представника на підставі п. 4 

ст. 13 Закону України «Про виконавче провадження», оскільки передоручення було вчинено із по-

рушенням вимог ст. 240 ЦК України. 

Повноваження представника у виконавчому провадженні можуть поширюватись на всі права та 

обов’язки передбачені Законом «Про виконавче провадження» (напр., ст. 11-1). Виключення стано-

вить лише випадок, коли боржник зобов’язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто. Таке 
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рішення законодавця є цілком обґрунтованим, оскільки виконання представником обов’язку борж-

ника по безпосередньому виконанню судового рішення є неможливим виходячи із характеру самих 

цих правовідносин та поняття представництва. 

Ще одним різновидом несудового представництва є представництво громадян підчас розгляду 

трудових спорів комісіями по трудових спорах (далі – КТС). Комісія по трудових спорах є виборним 

(обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, ор-

ганізації з числом працюючих не менш як 15 чоловік) органом, що уповноважений розглядати тру-

дові спори, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Порядок 

організації та діяльності КТС визначений Кодексом Законів про працю (Розділ XV «Індивідуальні 

трудові спори»). Тут ми не будемо детально зупинятись на повноваженнях та організаційно-

правових основах діяльності КТС, оскільки це виходить за межі питань, що розглядаються в даному 

розділі. Однак зазначимо, що діяльність КТС створює додаткові можливості для захисту прав та ін-

тересів громадян, а відтак формує і додатковий простір для діяльності юристів. Закон прямо допус-

кає представництво працівника підчас розгляду його справи КТС. Варто відзначити, що КЗПП 

України не передбачає особливих обмежень щодо особи представника, вказуючи в ч. 1 ст. 226, що 

представником особи може бути за її бажанням або представник профспілкового органу, або будь-

яка інша особа, або адвокат. Таке формулювання законодавчої норми є надзвичайно ліберальним, 

відтак єдиними обмеженнями до особи представника можуть бути ті, що передбачені цивільним за-

конодавством. Цікавим є питання про те, чим посвідчуються повноваження представника підчас 

розгляду справи КТС?  Оскільки КЗПП відповіді на це не дає, то можна припустити, що повнова-

ження представника тут виникають або на підставі закону (наприклад, щодо працюючого непов-

нолітнього), або на підставі договору. В свою чергу ч. 1 ст. 244 ЦК України передбачає, що пред-

ставництво засноване на договорі здійснюється за довіреністю. Питання форми довіреності в даному 

випадку слід вирішувати на підставі ст. 245 ЦК України. Однак ст. 245 не дає відповіді на питання, 

якою має бути форма довіреності на представництво інтересів в КТС? Оскільки діяльність КТС є 

фактично квазісудовим розглядом, то на наш погляд, доречно буде виставляти до представництва у 

КТС ті ж самі вимоги, що передбачені цивільним процесуальним законодавством по відношенню до 

процесуального представництва. Це стосується в першу чергу посвідчення повноважень представ-

ника, оскільки згідно із ч. 2 ст. 42 Цивільного процесуального кодексу України порядок посвідчення 

довіреності є дещо іншим. Зокрема допускається посвідчення довіреності за місцем проживання 

особа, а також за місцем її працевлаштування. Відтак мало б допускатись і підтвердження повнова-

жень представника усною заявою в засіданні КТС. На скільки нам відомо, практика йде саме цим 

шляхом107.  

Які ж повноваження має представник підчас розгляду справи КТС? Прямої відповіді трудове 

законодавство не містить, проте аналіз ст. 226 КСПП України може наштовхнути на висновок, що 

всі ті ж, що їх може здійснювати його довіритель: допитувати свідків; вимагати проведення бухгал-

терських , технічних та інших перевірок, а також, знайомитись із їх матеріалами; вимагати від упов-

новажених осіб (зокрема, власника) необхідні розрахунки та документи й знайомитись із ними; заяв-

ляти відводи членам КТС; знайомитись із протоколом засідання КТС тощо. Варто наголосити, що 

досить рідко до складу КТС входять лише фахові юристи (нормативна вимога – не менше 50% її 

складу робітники), а це має накладати певний відбиток на діяльність юриста по представленню інте-

ресів свого клієнта. По-перше, він має враховувати рівень правових знань членів КТС та виходити з 

того, що усі аргументи, що використовуються юристом мають бути адаптовані до рівня розуміння 

пересічного громадянина, в тому значенні, що вони не повинні бути переобтяжені надмірним числом 

юридичних термінів. Проте це не означає, що юрист не повинен посилатись на норму закону, безпе-

речно, ні. Навпаки, таке посилання є надзвичайно корисним і юристу потрібно вказувати назви та 

номера статей усіх нормативно-правових актів на які він посилається, якими б загальновідомими во-

ни йому не здавались. По-друге, свої міркування по суті справи бажано ґрунтовно викласти письмо-

во та подати такий документ КТС: він значно спростить процес розуміння самих аргументів юриста 

та полегшить винесення комісією рішення. По-третє, юрист повинен враховувати, що як правило 

люди, які входять до складу КТС є працівниками одного підприємства, а відтак досить добре 

обізнані з усіма деталями справи із великої кількості джерел (від колеги по роботі, із доповіді керів-

ника і т.п.), більш того вони обізнані із неформальними та технічними особливостями справи. Такий 
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стан речей може мати як позитивні, так і негативні наслідки для справи, що обов’язково має бути 

враховано підчас вибору позиції. І останнє, юрист не повинен забувати, що склад КТС в силу свого 

«юридичного непрофесіоналізму» може враховувати не лише юридично-нормативні аспекти справи, 

а й суто людські, неформальні. 

Ще одним важливим різновидом несудового представництва є представництво інтересів фізич-

них осіб перед органами державної влади та місцевого самоврядування. Порядок здійснення цього 

різновиду представництва регулюється в першу чергу Конституцією України та Законами України 

«Про звернення громадян» та «Про інформацію». Закон передбачає, що громадяни можуть зверта-

тись до органів влади як із усними зверненнями, так і письмово. Причому в законі (ч. 3 ст. 5 ЗУ «Про 

звернення громадян») передбачена можливість подачі письмового звернення через представника, 

єдина нормативна вимога правильне оформлення повноважень представника, виходячи із змісту за-

кону правильним є оформлення повноважень відповідно до Цивільного кодексу України. 

На сьогодні законодавець визначив наступні форми звернення: 

 інформаційний запит (Закон «Про інформацію» в ст. 32 прямо не передбачає право не 

представництво у разі подання інформаційного запиту, однак прямо і не забороняє цьо-

го); 

 заява; 

 пропозиція (зауваження); 

 скарга. 

Кожна із цих форм має свої особливості та використовується відповідно до конкретних об-

ставин справи. А отже, юрист, який звертається до владного органу в інтересах громадянина має 

пам’ятати наступне: 

по-перше, адресат (компетентний орган або особа) для звернення має бути визначений 

надзвичайно ретельно, адже найменша помилка призведе до  відмови у розгляді звернення; 

по-друге, корисно направляти копії запитів вищестоящим керівникам, причому вказавши про 

це у самому зверненні. Такий крок значно «пожвавить» роботу із зверненням з боку нижчестоящих 

виконавців; 

по-третє, обов’язково отримайте вхідний номер вашої кореспонденції, це дасть змогу за-

побігти «випадковій» втраті документа; 

по-четверте, не забудьте продемонструвати вашу обізнаність із законодавством (для цього, 

наприклад, в кінці звернення зазначте, що «Відповідь прошу надати письмово у встановлений ЗУ 

«Про звернення громадян строк»), адже одна справа відповідати на звернення пересічного громадя-

нина, а зовсім інша – професійного юриста; 

по-п’яте, навіть після усного прийому, залиште письмову копію звернення. 

Безперечно, підчас звернення до посадових осіб необхідно враховувати їх особисті якості такі 

як характер, тип мислення, освіта тощо. Тому перед тим як оформляти документ на ім’я певної поса-

дової особи визначте, який тип факторів найбільше впливає на прийняття рішення цією людиною. 

Якщо найбільший вплив мають аргументи, що засновані на фактах, то 

1) надайте якомога більше результатів різноманітних наукових досліджень та прикладів 

міжнародного досвіду (особливо європейського) пов’язаних із піднятою у зверненні проблемою; 2) 

переконайтесь у зрозумілості матеріалу (для цього дайте перечитати його комусь, хто не знайомий із 

справою та не є фаховим юристом); 3) вкажіть авторитетні джерела отримання даних (крім законо-

давства, це можуть бути публікації в пресі, витяги із виступів державних та громадських діячів і 

т.п.). 

Якщо найбільший вплив мають релігійні переконання і вона виказує високий рівень релігій-

ності, то варто усвідомити, що їх погляди не змінити за допомогою самих переконань та посилань на 

закон буде важко. Максимум чого ви досягнете в такому випадку, це формального виконання волі 

законодавця, яке в сучасних українських реаліях може бути мало ефективним. Відтак акцентуйте 

увагу на спільних та позитивних з точки зору моралі моментах; якщо питання дуже важливе та 

принципове, то встановіть контакти із лідерам відповідної релігійної громади, або споріднених 

релігійних громад, які можуть вчинити серйозний вплив на таке особу. У випадку якщо ви усвідом-

люєте, що дійти згоди з такою особою не вдасться, то будьте готові знайти способи, яким чином 

обійти дану. 

Коли найбільший вплив має особистість того, від кого надходить інформація, юрист має не 

надавати самі факти, а обов’язково залучити до цього процесу людину, до якої ця особа відчуває 
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прихильність, повагу або симпатію (переконання за принципом «рівний – рівному»), іноді це може 

призвести навіть до того, що юрист повинен буде порадити звернутись до іншого юриста, адже 

пріоритетним у юридичній практиці є все ж таки захист інтересів людини. Крім того в подібній си-

туації ефективним може бути (для роботи з суддями – авторитетний суддя, з лікарями – популярний 

лікар і т.п.). Надзвичайно важливо в подібній ситуації не намагатись вирішити всі питання одразу, а 

«дозувати» їх надходження по мірі засвоєння. 

Нажаль обсяг даної роботи не дозволяє розглянути усі види несудового представництва, із 

якими доводиться стикатись юристу в процесі своєї практики. Та це й неможливо, адже кожного ра-

зу виникають все нові і нові обставини за яких клієнти потребують кваліфікованої правової допомо-

ги та представлення їх інтересів в абсолютно різних ситуаціях від укладення договору до представ-

ництва в органах управління господарських товариств. Проте де б не виконував юрист свої функції 

представника, він повинен пам’ятати 2 ключових правила перше з яких «не зашкодь», а друге – «дій 

в інтересах клієнта виключно у межах повноважень». 

 

7. АЛЬТЕРНАТИВНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ 
І.Сенюта для книги Юридична клінічна практика 

Переговори  

Низка авторів приділили особливу увагу переговорам. До їх числа належать  Р. Фішер і С. 

Браун (Fisher & Brown, 1989), P. Фішер і Д. Ертель, D. (Fisher & Ertel, 1995), Р. Фішер і В. Юрі 

(Fisher & Ury, 1981), Р. Фішер, Р. Юрі і Б. Патон (Fisher, Ury & Patton, 1991, 1993), Ф. Джандт 

(Jandt, 1985), Р. Левіцкі і Дж. Літтерер (Jandt, 1985), та М. Ізенгарт і М. Спангл (Isenhard & 

Spangle, 2000). 

Переговори визначаються як “процес об'єднання тих, хто є суперниками з певних питань та 

сприяння тому, аби вони спілкувалися вільно і справедливо, домовлялися, йшли на компроміс та 

приймали взаємоприйнятні рішення” (Barker, 2003, 1999). Це процес, який створює і живить співро-

бітництво, даючи змогу людям жити гармонійно і працювати разом (Isenhard & Spangle, 2000). C. 

Келтнер описує переговори як “мирний процес, який примирює і / чи урегульовує відмінності шля-

хом компромісу  і який залежить від доброї волі та гнучкості” (Barker, 2003). 

Визначаючи переговори як стратегічний вибір для керування розв'язанням проблеми, автори 

проводять межу між інтегративними і дистрибутивними переговорами. Інтегративні переговори – це 

конструктивний процес розв'язання проблеми, скерований на максимальне задоволення інтересів  

обох сторін, в той же час – на захист стосунків. Сторони, які вирішують вести переговори, визнача-

ють спільні проблеми і інтереси шляхом обміну інформацією в дусі співробітництва та поваги. 

Вплив інтегративних переговорів відрізняється від впливу так званої “торгівлі”, тобто дистрибутив-

них переговорів на сперечальників. “Торговець” намагається досягти цілей за рахунок іншого, “веде 

гру” з метою одержання переваги в процесі і добивається свого шляхом застосування вимог і погроз. 

Підхід “торговця” є позиційним, жорстким і нечутливим до інтересів інших, отримання бажаного ре-

зультату для нього є незмінною ціллю. Натомість інтегративні переговори розглядають конфлікт як 

спільне підприємство і можливість для досягнення взаємної вигоди. Учасник таких переговорів 

намагається досягти мети, яка б була сумісною з метою інших, і рідко вдається до погроз і вимог. 

Він підходить до конфлікту творчо і гнучко. Інтегративні переговори скеровані на спільне обгово-

рення, метою якого є не лише задоволення потреб чи інтересів, але й створення процесу для розв'я-

зання подальших проблем (Isenhard & Spangle, 2000). 

Р. Фішер і В. Юрі розрізняють “позиційну торгівлю” (переговори на основі позицій) і “принци-

пові переговори” (переговори на основі інтересів) та стверджують, що сперечання через позиції при-

зводить до досягнення нерозумних угод, є неефективним та загрожує існуючим стосункам між учас-

никами цього процесу. Автори стверджують, що традиційні, позиційні стратегії ведення переговорів 

часто залишають людей незадоволеними, знесиленими і / або ворожими. Такі переговори закін-

чується або досягненням угоди або невдачею. У кожному з цих випадків витрачається значний обсяг 

часу. На противагу “позиційній торгівлі” Р. Фішер і В. Юрі пропонують так звану “зміну гри” на ко-

ристь “принципових переговорів”. 

“Зміна гри” передбачає переміщення уваги в переговорному процесі від відстоювання позицій 

сторін до розгляду їхніх законних інтересів. 
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Автори розглядають “позиційну торгівлю” як підхід “перемога / поразка” і натомість пропону-

ють основні засади підходу “перемога / перемога” (Fisher & Ury, 1981), сутність яких викладена 

нижче. 

1). Люди: “відокремлення” людей від проблеми 

Учасники повинні розглядати себе як таких, хто працює пліч-о-пліч, “атакуючи” проблему, а не 

один одного. Кожен учасник переговорів дбає як про сутність власних інтересів, так і про стосунки з 

іншими людьми. При “позиційній торгівлі” стосунки і сутність інтересів вступають у конфлікт, 

оскільки учасники схильні ототожнювати себе і будь-кого іншого з позиціями, які кожен займає. Для 

розгляду законних інтересів сторін і відстоювання їхніх стосунків слід відокремити проблеми від 

“ego” кожної із сторін. Місцезнаходження конфлікту - не в об'єктивній дійсності, а в уявленнях лю-

дей. Вони схильні бачити те, що прагнуть побачити. Здатність бачити ситуацію очима іншої сторо-

ни, як би важко це не було, є одним із найважливіших умінь для учасника переговорів. 

У спілкуванні, яке С. Моор називає “центральним компонентом у переговорах” (Moore, 1996), 

Р. Фішер і В. Юрі виділяють три великі проблеми, а саме: а) часто одна сторона поступається іншій і 

більше не робить спроб цілеспрямовано спілкуватися з приводу існуючих розбіжностей; б) одна сто-

рона не чує, що каже інша; і в) непорозуміння між сторонами. Для розв'язання цих проблем автори, 

зокрема, рекомендують: а) уважно слухати і усвідомлювати, про що йде мова; б) говорити про себе, 

а не про інших; в) формувати так звані “робочі” стосунки; г) розглядати проблему, а не людей; д) 

найкраще здійснювати профілактичні кроки щодо виникнення подібних проблем (Fisher & Ury, 

1981). 

2). Інтереси: зосередження уваги на інтересах, а не позиціях; дослідження інтересів 

Досягнення компромісу між позиціями не призводить до формування угоди, яка б ефективно 

задовольнила потреби людей, що лежать в основі зайнятих ними позицій. За протилежними пози-

ціями можна побачити як спільні, так і суперечливі інтереси. Саме інтереси визначають проблему. У 

свою чергу, найвагоміші інтереси є основними потребами людини, керуючись якими вона займає 

певну позицію у конфліктній ситуації. Мета “принципових переговорів” полягає у служінні закон-

ним інтересам сторін. Ймовірність досягнення цієї мети зростає за умови визнання і обговорення не 

позицій, а інтересів як складової існуючої проблеми. 

3). Варіанти вибору: визначення ряду можливостей перед прийняттям остаточного рішення 

M. Ізенгарт і M. Спангл стверджують, що “досвідчені учасники переговорів формулюють п'ять 

варіантів вибору чи альтернатив щодо вирішення кожної проблеми, яку вони можуть передбачити” 

(Isenhard & Spangle, 2000). Творчі за характером варіанти вибору можна сформулювати за допомо-

гою застосування методу так званого “інтелектуального штурмування” (англ. brainstorming). Цей ме-

тод передбачає: а) відокремлення дії, скерованої на пошук варіантів вибору, від дії, спрямованої на 

винесення рішення щодо них; б) розширення кола варіантів вибору із записом цих варіантів на ар-

куші паперу великого розміру / дошці; в) спрямування уваги на пошук взаємної вигоди сторін, а не 

єдиної відповіді; г) винайдення шляхів полегшення прийняття рішень. 

4). Критерії: оцінювання відносної обґрунтованості варіантів вибору при використанні 

об’єктивних критеріїв; обдумування варіантів вибору на основі принципів, а не під впливом тиску  

Для досягнення успішного результату угода повинна відображати той чи інший об’єктивний 

критерій (напр., ринкову ціну, думку експерта чи існуюче законодавство) незалежно від бажання, за-

явленого будь-якою із сторін. При цьому важливо здійснювати спільний пошук об'єктивних кри-

теріїв, ніколи не підкорятися тиску, а лише принципу, зосереджуватися на об'єктивних критеріях 

твердо, проте гнучко. 

Звичний спосіб вирішення проблеми, в першу чергу, передбачає застосування влади, сили, ав-

торитету, надалі заяву про права, і лише в останню чергу до уваги беруться інтереси. При “зміні гри” 

в першу чергу задовольняються інтереси учасників переговорів, надалі мова йде про спільно визна-

чені права, а спосіб вирішення проблеми при цьому набуває влади і сили спільного рішення. 

Успішні переговори залежать від інформації, зібраної до їх початку.  

Прихильники АРС вважають, що попередні переговори є важливими для подальшого успіху. Вони 

можуть виявити проблеми у стосунках, які, якщо їх розв'язати до початку обговорення, підсилюють 

потенціал для успіху (Isenhard & Spangle, 2000). Г. Саундерс описує попередні переговори як фак-

тично першу фазу переговорного процесу. На цій фазі сторони визначають проблему, беруть на себе 

зобов’язання щодо подальшої участі у переговорах та здійснюють підготовку до їх проведення 

(Saunders, 1985). 
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Період “принципових переговорів” поділяється на три стадії: аналіз, планування і обговорення. 

Метод проведення “принципових переговорів” дозволяє сторонам ефективно досягати консенсусу на 

основі процесу прийняття спільного рішення, таким способом створюючи можливість для досягнен-

ня “дружньої” угоди (Fisher & Ury, 1981). 

Стратегії проведення переговорів на засадах підходу “перемога - перемога”  

З метою скерування учасників переговорів на вибір конструктивних шляхів для розв'язання су-

перечки автори пропонують застосування різних стратегій. Так, Р. Фішер і С. Браун розвивають 

концепцію “принципових переговорів” далі і пропонують застосовувати стратегію, скеровану на 

формування стосунків, яка, у свою чергу, допомагає долати труднощі, коли вони виникають. Автори 

стверджують, що ефективні робочі стосунки мають високий ступінь раціональності, розуміння, 

ефективності спілкування, надійності, непримусових засобів впливу і визнання. Кожен з цих еле-

ментів є частиною процесу взаємодії між сторонами (окремими особами чи групами) і не залежить 

від їхніх суттєвих інтересів. Автори дають практичні поради, що стосуються забезпечення успіш-

ності формування робочих стосунків між сторонами. Зокрема, вони пропонують виконувати дії, які є 

позитивними для стосунків і позитивними для “нас”, навіть, якщо протилежна сторона не відповідає 

взаємністю; завжди намагатися зрозуміти протилежну сторону та передбачити її потреби. Р. Фішер і 

С. Браун окреслюють три перешкоди, що ускладнюють спілкування, на зразок трьох проблем, 

окреслених вище Р. Фішером і В. Юрі. Так, Р. Фішер і С. Браун стверджують, що а) учасники кон-

флікту припускають, ніби не існує потреби розмовляти один з одним; б) спілкування відбувається 

переважно в одному напрямі – одна сторона повідомляє щось іншій; в) такі повідомлення часто є за-

плутаними. Автори визначають три шляхи зміцнення стосунків, що узгоджуються з “трьома переш-

кодами” / “трьома проблемами” у спілкуванні: а) завжди консультуйтеся перед тим, як прийняти 

рішення (англ. ABCD - Always Consult Before Deciding); 2) активно слухайте; 3) плануйте процес 

спілкування, аби звести до мінімуму заплутані повідомлення. Р. Фішер і С. Браун пропонують також 

концепцію “надійності”, пояснюючи, як важливо повністю заслуговувати на довіру самому, але не 

бути повністю довірливим. При цьому також важливо допомогти іншій стороні бути надійною. 

Дається порада бути відкритим для переконання, водночас намагатися переконати іншу сторону у 

своїй правоті, а також сприймати її як таку, що є вартою Вашої уваги. Дається також порада вияв-

ляти свою небайдужість. Найкраща стратегія, яку потрібно прийняти, не знаючи стратегії іншої осо-

би, це піти на співпрацю і бути “великодушним” (Fisher & Brown, 1989). 

С. Моор визнає переговори як психологічний процес створення атмосфери довіри і співробіт-

ництва (Moore, C., 1996). Р. Фішер і В. Юрі стверджують, що в процесі проведення переговорів, 

особливо якщо має місце високий рівень конфліктності, почуття можуть бути важливішими за 

бесіду, тому емоції слід чітко означити і визнати законними (Fisher & Ury, 1981). Проте Р. Фішер і С. 

Браун дають практичну пораду бути раціональними і розумно врівноважувати почуття. Сплеск 

емоцій може “затьмарити” судження. Водночас занадто низький рівень вияву емоцій послаблює мо-

тивацію і розуміння (Fisher & Brown, 1989). 

Р. Фішер і В. Юрі приділяють велику увагу стосункам, особливо в ситуаціях, коли необхідними 

є довготривалі дискусії (Fisher & Ury, 1981). На важливості підтримування стосунків наголошують 

також і М. Ізенгарт і М. Спангл, особливо в конфліктних ситуаціях, що торкаються громади, сім'ї чи 

довготривалих ділових переговорів (Isenhard & Spangle, 2000). Успішні переговори передбачають 

процес, в якому всі сторони вірять  в успішний результат. Кінцеву мету переговорів знаходимо у та-

кому висловлюванні Ф. Джандта: “Метою будь-яких переговорів повинно бути не лише одержати 

“так” – не просто схилити іншу сторону поступитися перед Вашими бажаннями за будь-яку ціну – 

але, швидше, вийти за межі “так”, шляхом розв'язання конфлікту у такий спосіб, що найкраще слу-

жить інтересам обох сторін і сприяє гармонійним та довготривалим стосункам” (Jandt, 1985). 

Подальшим розвитком стратегії створення робочих стосунків, описаної вище, є стратегія побу-

дови довіри і обміну інформацією, представлена М. Ізенгартом і М. Спанглом (Isenhard & Spangle, 

2000) та іншими авторами (Kimmel, Pruit, Magenau, Konar-Goldband & Carnevale, 1980). C. Брамз і А. 

Тейлор зазначили, що коли люди довіряють один одному, вони, ймовірно, менш схильні до позицій-

них заяв та погроз. Якщо у стосунках присутня довіра, людям більш притаманно ділитися інфор-

мацією з іншими або висловлювати свою готовність йти на поступки (Brams & Taylor, 1999). 

Ще одна стратегія спрямування учасників переговорів на конструктивні шляхи розв'язання су-

перечки  представлена М. Ізенгартом і М. Спанглом і полягає в тому, аби розпочати переговори з 

принципової згоди, тобто, заяви про власний намір зробити кроки назустріч протилежній стороні. 



 362 

Чим складніша проблема, тим важливіше для сторін дійти принципової згоди перед тим, як перейти 

до її розв'язання. Ці ж автори пропонують ще одну стратегію проведення успішних переговорів, а 

саме практику формулювання великої кількості запитань. Досвідчені учасники переговорів ставлять, 

в середньому, вдвічі більше запитань у порівняннні з менш досвідченими учасниками переговорів. 

Запитання допомогають з’ясувати, що лежить в основі проблеми, можливості стосовно варіантів ви-

бору у прийнятті рішення, а також сфери потенційної угоди. Крім того, запитання створюють уяв-

лення, що учасник переговорів активно слухає і його хвилюють інтереси і цілі інших учасників. Під 

час проведення ефективних переговорів їх учасники більше слухають у порівнянні з учасниками 

звичайних переговорів, які схильні більше сперечатися (Isenhard & Spangle, 2000). 

Ф. Джандт виявив, що одним із найважливіших умінь учасників переговорів є здатність 

віддзеркалювати власне розуміння. Це допомагає а) впевнитись, що всі учасники говорять про одне і 

теж; б) викликати враження в інших, що даний учасник переговорів їх розуміє; і в) допомагає іншим 

учасникам з’ясувати незрозуміле. Учасники переговорів демонструють своє розуміння через пере-

фразовування, з’ясовування шляхом формулювання запитань та підсумовування сказаного іншими 

учасниками (Jandt, 1985). 

Учасники переговорів повинні бути терплячими, оскільки вони рухаються в напрямі “точки ро-

зриву” конфлікту, моменту, коли сторони, які відчувають, що ситуація стає безнадійною, нарешті 

бачать можливості для її розв'язання. Після обміну інформацією про інтереси і цілі напруження зро-

стає до такого рівня, коли сторони відчувають тиск, скерований на капітуляцію для зменшення 

напруги. Саме в цей момент, коли всі почуваються розгубленими, виникають найбільш новаторські, 

конструктивні варіанти розв'язання конфлікту. Незважаючи на велике напруження, учасники пере-

говорів повинні сподіватися на успіх і співробітництво, шукаючи “точки розриву”, в якій нові мож-

ливості виникнуть спонтанно. М. Ізенгарт і М. Спандл описують ескалацію конфлікту і спад напруги 

від “точки розриву”, коли сторони найбільш ймовірно переходять до обговорення в дусі співробіт-

ництва. 

В. Юрі розвиває далі концепцію “принципових переговорів", формулюючи  стратегію “прори-

ву” як непрямої дії в процесі роботи з опором опонента. Термін “опонент”, як зазначив автор, озна-

чає не “ворог”, а той, хто зайняв позицію, протилежну позиції іншої особи. Ця стратегія має назву 

“Найкраща альтернатива угоді, що обговорюється” (англ. BATNA - Best Alternative To a Negotiated 

Agreement). Стратегія прориву за В. Юрі передбачає, зокрема, контроль за власною поведінкою, 

створення сприятливого клімату для проведення переговорів, “зміну гри” – спрямування уваги на 

проблему задоволення інтересів кожної сторони, бачення себе в ролі посередника, переконування 

опонента тощо. Стратегія “прориву” в переговорах створює можливість перейти від особистої кон-

фронтації до спільного розв'язання проблеми (Ury, 1991). 

Відомі випадки, коли до переговорів підходять з деструктивної перспективи, при цьому вдаю-

чись до тактики, яку можна назвати підлістю або неетичною поведінкою. Така тактика передбачає: 

застосування неправдивої інформації; використання подарунків чи хабарів, аби примусити опонентів 

пом'якшити свою позицію; отримання конфіденційної інформації через інших осіб; намагання при-

низити чи образити опонента шляхом публічного звинувачення; неправдиве представлення свідчень 

іншої сторони, аби поставити під сумнів її репутацію чи компетентність (Jandt, 1985). Протидія так-

тиці, скерованій на обман чи маніпуляцію, вимагає твердих, розумних реакцій. Коли “зруйновано 

довіру, можуть знадобитися заходи для її відбудови, такі, як невеликі кроки чи поступки, на яких 

можна збудувати нову довіру” (Isenhard & Spangle, 2000). 

Цілі примушування чи маніпулювання – це здійснення впливу на інших. У надзвичайних 

випадках одна із сторін може навіть вдатися до насильства як способу продемонструвати свою владу 

над іншими. Проте вигоди від маніпулювання, судового процесу і насильства видаються вагомими 

лише упродовж нетривалого періоду часу. Згодом виявляється, що великою є довготривала “ціна” за 

втрату стосунків, співробітництва і спільності. 

Влада і сила співробітництва означає владу і силу разом з іншими розв'язувати розбіжності і 

задовольняти інтереси. Мати владу разом з іншими означає орієнтацію, що базується на засадах 

“принципових переговорів”, тобто поділі влади. Якщо можливо створити умови, за яких одна сторо-

на у переговорах має високий рівень мотивації для обміну інформацією, залучена до так званого 

процесу “дай – і - візьми” та вірить, що наміри іншої сторони є справжніми, тоді меншою буде по-

треба для протилежної сторони у виявленні помсти чи подальшому розгортанні конфлікту. Влада 

співробітництва оцінює думки і інтереси обох сторін як основу для врегулювання. Поділ влади озна-
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чає, що “ми, з одного боку, бажаємо дозволити іншим впливати на нас, з іншого боку, ми бажаємо 

впливати на них. Ми можемо бути непохитними щодо інтересів і потреб, проте ми можемо бути 

гнучкими щодо шляхів їх досягнення” (Isenhard & Spangle, 2000). С. Крейг і М. Крейг описують цю 

перспективу як синергійну силу, метою якої є “підсилити задоволення усіх учасників у процесі 

усвідомленого генерування збільшеної енергії та вияву творчості з метою створення кращого сучас-

ного і майбутнього” (Craig & Craig,  1974). Застосування влади співробітництва дає змогу сторонам 

зосередити більше зусиль на спільних проблемах і менше зусиль на плануванні шляхів примусити 

опонентів до поступливості. “Якщо існують дві позиції при переговорах, розв'язання ніколи не буде 

пов'язане з однією із цих позицій. Успішне розв'язання залежить від знаходження третьої позиції, 

яку належить створити чи відкрити” (Hargrove, 1998). 

Принципові переговори є загально придатним методом для обговорення особистих і ділових 

спірних питань. Це процес наснаження, який просуває розвиток конфлікту в напрямі до досягнення 

“точки розриву” і спільного обговорення, демонструючи при цьому “владу з іншими”. Принципові 

переговори як концепція розв'язання розбіжностей на основі принципу “перемога-перемога” та мо-

гутній інструмент руху АРС є універсальною стратегією. Її можна застосовувати на всіх рівнях ро-

зв'язання суперечки від домашніх до ділових та міжнародних конфліктів. У випадку, коли намагання 

розв'язати проблему шляхом переговорів зазнає невдачі, особи, які сперечаються часто, шукають до-

помоги третьої сторони, аби вирішити свої розбіжності. Такі можливості пропонує процес посеред-

ництва.  

Фасилітація.  

За визначенням авторів, фасилітація стосується процесу групового розв'язання проблеми в си-

туації, коли окремі особи не можуть самостійно вирішити проблему. Фасилітація або групова фа-

силітація визначається як “процес, в якому особа, якій усі члени групи довіряють, і є достатньо 

нейтральною та не має повноважень приймати рішення, втручається, аби допомогти групі вдоскона-

лити спосіб визначення і розв'язання проблеми та прийняття рішень з метою підвищення рівня ефек-

тивності діяльності групи” (Isenhard & Spangle, 2000). Фасилітатор, який здійснює такий процес, є 

безстороннім лідером, який має відповідну підготовку з розв'язання конфліктів та допомагає сторо-

нам прийняти рішення або обговорити спосіб розв'язання проблем шляхом діалогу (Schwarz, 1994). 

Фасилітація і посередництво частково збігаються. Принципова відмінність між ними полягає у гру-

пових процесах, на які спирається фасилітатор з метою створення консенсусу (Isenhard & Spangle, 

2000)). М. Ізенгарт і М. Спангл розміщують підходи до розв'язання конфлікту у системі управління 

вирішенням конфліктів (прикладом такої системи може бути заклад соціальної служби) на різних 

рівнях професійного втручання. 

Посередництво (медіація).  

Посередництво належить до найбільш розповсюджених у світовій практиці підходів АРС. По-

ширеним терміном для позначення цього підходу є “медіація’ (англ. меdiation), слово, яке походить 

від латинського “medi” або “medio”, що означає “середина”. Посередництво визначається як “втру-

чання в суперечки між сторонами, щоб допомогти їм урегулювати розбіжності, знайти компро-

міс або досягти взаємовигідних угод” (Barker, 2003). Посередництво також можна визначити як 

“переговори, яким надано допомогу чи сприяння, де посередник контролює процес, а сторони 

визначають результат” (Picard, C.A., 1998). Це тлумачення посередництва як розширення про-

цесу переговорів нагадує визначення, представлене С. Моором: “Посередництво взагалі визна-

чається як втручання в переговори чи конфлікт залученої третьої сторони, яка має обмежену 

визнану владу або зовсім її не має щодо прийняття рішення, але яка допомагає сторонам у до б-

ровільному досягненні взаємоприйнятного врегулювання спірних питань. Крім розгляду конк-

ретних питань посередництво може також встановлювати або зміцнювати стосунки на основі 

довіри і поваги між сторонами або припиняти їх у спосіб,  що зменшує до мінімуму фінансові ви-

трати та психологічну травму” (Moore, C., 1996). У своєму визначенні посередництва М. Ізенгард і 

М. Спангл зосереджують увагу на управлінських аспектах цього процесу, в якому “третя сторона, 

яка є безсторонньою і незацікавленою в результаті і не має влади нав'язувати рішення, спрямовує  

сперечальників за допомогою процесу неворожого обговорення, що має на меті врегулювання супе-

речки” (Isenhard & Spangle, 2000). 

На відміну від інших форм розв’язання суперечки, посередництво – це чітко структурований 

процес професійного втручання, зорієнтований на виконання завдання для вирішення конфлікту з 

позиції непротистояння. Його призначенням є залишити максимально можливий контроль за прийн-
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яттям рішень у руках самих учасників конфлікту і в той же час надати повноваження керувати про-

цесом вирішення спірних питань третій стороні – посереднику. Функція управління є визначальною 

характеристикою посередництва по відношенню до  інших форм розв’язання конфліктів. Принцип 

самовизначення, що реалізується в ньому, сприяє наснаженню кожного на противагу знесиленню 

будь-кого з учасників. Посередництво – це підхід, що ґрунтується на позитивних характеристиках та 

сприяє наснаженню і визнанню розбіжностей (Bush & Folger, 1994), (Fisher & Brown, 1989), (Isenhard 

& Spangle, 2000), (Ury, 1999), (Bush & Folger, 1994). 

Переваги посередництва 

Практичне застосування посередництва має цілу низку переваг. По-перше, участь у цьому про-

цесі вирішення конфліктів є добровільною. Учасник будь-коли може залишити стіл переговорів за 

власним бажанням. По-друге, посередництво вимагає менших фінансових і часових затрат. Конкре-

тні обставини самих учасників враховуються більшою мірою. Так, наприклад, зустрічі з посередни-

ком призначаються у час, зручний для обох сторін. По-третє, процес посередництва, зорганізований 

з позиції непротистояння, вважається якісно кращим, аніж традиційний ворожий, судовий процес. 

Досягнення результатів процесу посередництва має на меті задовольнити однаковою мірою кожну 

сторону, с точки зору адекватного вирішення міжособистісних проблем зокрема. Наприклад, у бага-

тьох випадках до конфліктної ситуації залучаються люди, які знають один одного або упродовж пе-

вного періоду часу взаємодіють один з одним. Якщо справа передається до суду, то виявляється, що 

на момент передачі документів для офіційного судового розгляду між сперечальниками існують на-

пружені стосунки та неузгодженість. Ситуація значно ускладнюється попередньою довгою і склад-

ною історією розвитку конфлікту. Судовий розгляд не створює достатньої можливості для ретельно-

го вивчення проблем(и) сперечальників. Він ґрунтується лише на законодавчих нормах, виходячи з 

яких і виноситься остаточне правове рішення. Попри факт, що одна сторона визнається “перемож-

цем”, часто обидві сторони не задоволені вироком суду повною мірою. На противагу судовому розг-

ляду справ посередництво у непримусовий спосіб зосереджує увагу учасників на проблемі і допома-

гає їм досягти взаєморозуміння та взаємоприйнятних результатів у з’ясуванні існуючих між ними 

розбіжностей. Більш вірогідним є також те, що посередництво допоможе учасникам дослідити сут-

ність проблем(и), що, у, свою чергу, сприятиме отриманню взаємоприйнятного рішення на довгот-

ривалу перспективу. 

Результати, досягнуті спільними зусиллями у процесі посередництва, переважно задовольня-

ють його учасників більше, аніж владне рішення третьої сторони, прийняте по закінченні судового 

розслідування. У дослідженні Р. Кука, Дж. Роеля і Д. Шепарда (1980 р.) зазначається, що 90% спере-

чальників у різноманітних кримінальних і громадянських справах, які скористалися послугами посе-

редництва, виявили задоволення як досягнутою угодою, так і самим процесом розгляду справи. По-

дібні результати зафіксовані і в інших дослідженнях (Picard, 1998). Одним із найбільш цікавих ре-

зультатів таких досліджень є виявлене більш сприятливе ставлення до процесу посередництва, спри-

чинене не самим його результатом, а саме перебігом цього процесу. Це пояснюється як мінімум 

двома чинниками, а саме: ступенем участі у спільному досвіді прийняття рішення, а також можливі-

стю більш повно виявити себе та повідомити іншим свої погляди (Bush, 1996). Для багатьох приваб-

ливість посередництва є більш, ніж утилітарною. Цей підхід є знаряддям до наснаження індивідуу-

мів і груп в управлінні врегулюванням існуючих розбіжностей без звертання до формальних, зако-

нодавчих установ. Це дозволяє учасникам віднайти можливості здійснювати контроль над власним 

життям і реально досягти більшого доступу до справедливості. Посередництво виходить за межі 

лише достатньо швидкого залагодження конфліктної ситуації. Воно створює реальну можливість для 

зміцнення стосунків між сторонами шляхом взаємного визнання відмінностей і здобутків. Іншими 

посередництво розглядається як нова форма єднання і справедливості. В ньому вбачають також і по-

тенціал для трансформації суспільства (Mindel, 1995), (Mial, Ramsbotham & Woodhouse, 1999). 

Модель процесу посередництва  

За останні десятиліття розроблено декілька моделей посередництва. Проте вони відрізняються 

переважно лише кількістю стадій здійснення цього АРС та структурою визначених ними завдань. 

Процес посередництва і передбачені ним стратегії та вміння залишаються, в основному, незмінними. 

Представлена тут модель посередництва є уніфікованою і ґрунтується, головним чином, на досвіді 

вирішення конфліктів, докладно описаному О. Костюк і А. Журавським (Kostiuk & Zurawsky, 1996). 

Ця модель застосовується, зокрема, при наданні послуг та проведенні тренінгів з посередництва в 

закладах соціальної служби “Примирення родин” і “Послуги посередництва” у м. Вінніпег (Канада). 
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Варіант цієї моделі, адаптований до умов України, представлений А. Журавським і Н.  Гайдук у 

посібнику “Основи посередництва: концепції, методи та прийоми” (Bush & Folger, 1994). Процес по-

середництва поділяється на два великі етапи: індивідуальні зустрічі, що відбуваються напередодні 

початку офіційних переговорів, і офіційні переговори.  

На першому етапі проводяться виключно індивідуальні зустрічі посередника окремо з кожною 

із конфліктуючих сторін і в різний час. Це так звана підготовча стадія посередництва. На другому 

етапі відбуваються, головним чином, спільні одночасні зустрічі посередника з обома клієнтами, хоча 

передбачена також  можливість проведення в разі потреби, а також на бажання самих учасників і 

індивідуальних зустрічей. Цей етап включає відкриваючу, середню і заключну стадії цього процесу.  

Проаналізуємо більш детально названі стадії. Перший контакт з клієнтом та реєстрація відбу-

ваються при виникненні необхідності у посередництві. Така необхідність продиктована немож-

ливістю сторін розв’язати конфлікт самостійно, без сторонньої допомоги. При цьому кожен із спере-

чальників займає визначену для себе позицію (бажання), від якої він чи вона не має наміру відходи-

ти. Ці позиції сторін у конфлікті, умовно “Позиція А” і “Позиція Б”, можна представити як “два айс-

берги над поверхнею” (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Позиції протистояння сторін у конфлікті  

Що знаходиться “під поверхнею”, тобто, на чому ґрунтуються ці позиції поки що невідомо. 

Фахівець розпочинає виконувати завдання щодо залучення сторін до процесу посередництва і 

оцінювання ситуації. На цьому етапі посередник збирає інформацію, необхідну для планування по-

дальшої роботи для вирішення конфлікту. Джерелами цієї інформації є особисті спостереження 

фахівця, проведення інтерв’ю окремо із кожним із сперечальників, а також використання додаткових 

джерел інформації. Ці завдання, які часто визначаються як “процес відбору”, включають такі основні 

компоненти: 

1. Залучення. Залучення учасників шляхом інформування їх у чіткий, непогрожуючий, зро-

зумілий спосіб про те, що таке посередництво, є основною  

частиною підготовчої стадії; 

2. Реагування. Майже завжди на підготовчій стадії процесу посередництва учасники ви-

являють хвилювання. На цьому етапі (доволі часто також і надалі) в процесі посередництва може 

мати місце емоційне блокування щодо участі в ньому з боку сперечальників. Переважно вияв та-

кого опору є ознакою браку інформації і звідси - страху. Кожному учаснику повідомляють необ-

хідну інформацію, а також дають зрозуміти, що її (його) почули і зрозуміли. 

3. Мотивація. Потенційні позитивні моменти мотивації підсилюються,  

якщо учасники приєднуються до цього процесу завдяки поінформованому рішенню на противагу 

реакції на зовнішній тиск, наприклад, за вказівкою суду. На цій стадії посередник може найкраще 

вмотивувати учасників, надаючи їм чітку, зрозумілу інформацію, вгамовуючи їх страх шляхом 

вияву розуміння ситуації у відповідях на запитання і наголосу на сильних, позитивних якостях 

учасників. 

4 Орієнтація на процес посередництва. Функція орієнтації на процес  

посередництва полягає у забезпеченні чіткого розуміння сторонами особливостей цього процесу. 

Учасники повинні підійти до спільних зустрічей із відчуттям своєї обізнаності, що слугує, у свою 

чергу, підвищенню рівня контролю, а також наснаженню у процесі. Ефективність орієнтації під-

вищується, якщо вона проводиться у групі, при залученні інших осіб з подібними проблемами 

(але без участі іншої сторони у конфлікті). Групова динаміка може потенційно вплинути на 

пом’якшення особистої позиції сперечальника, оскільки можна побачити, що подібні проблеми 

існують і в інших людей. 

 

                                   Позиція А            Позиція Б 
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Основними критеріями для оцінювання готовності сторін до участі в процесі посередництва 

та його придатності є:  

 часові чинники - всі учасники посередництва повинні виявити бажання приділити цьому 

процесу достатній обсяг часу;  

 добровільність - дуже важливо, щоб обидва (всі) учасники із власної згоди, свідомо залучи-

лися до процесу посередництва, оскільки нікого не можна примусити брати участь у переговорах;  

 нейтралітет посередника - посередник не може особисто залучитися до конфліктної ситуації 

так само, як і впливати на результати формулювання угоди; підтримування стосунків - сторонам не 

обов’язково любити або потребувати любити один одного - вони повинні продовжувати функціону-

вати як партнери; 

 дослідження вибору - учасники часто більш умотивовані працювати за допомогою посеред-

ництва, якщо вони попередньо вже розглянули інші можливі варіанти вирішення конфлікту і визна-

ли їх неефективними; 

 рівновага сили - у ситуаціях, де погрози, домінування або емоційна і (чи) фізична образа є 

очевидними, неможливо досягти справедливої згоди; 

 питання безпеки - якщо існує картина фізичної, емоційної чи сексуальної кривди у відноси-

нах, придатність посередництва ставиться під сумнів, проте можливим також є застосування так зва-

ної “човникової дипломатії”, коли  учасники можуть не зустрічатися разом. 

Оцінювання чи “відбір” не закінчується на підготовчій стадії. Насправді воно триває протя-

гом всього процесу посередництва, і в будь – який момент може виникнути потреба перервати або 

відрегулювати хід переговорів. Важливість виконання завдань підготовчої стадії важко переоці-

нити, адже ця стадія розглядається як можливість розпочати перетворення ворожих ставлень і по-

зицій у більш спільні орієнтації та змінити динаміку конфлікту в напрямі “припинення вогню” 

для продовження переговорів (Isenhard & Spangle, 2000). 

На цій стадії посередник повинен продемонструвати вміння активно слухати, задавати запи-

тання, виявляти позитивне ставлення до кожного учасника, реагувати з позиції розуміння та уни-

кати вигляду упередженості.  

II. Офіційні переговори 

Відкриваюча стадія посередництва 

Метою відкриваючої стадії є започаткування спільних зустрічей, формування робочої групи 

та складання плану роботи спільно зі сторонами для визначення і дослідження основних спірних 

питань. Водночас важливим є створення сприятливого середовища для посередництва (визначен-

ня відповідного місця для проведення зустрічей, забезпечення комфортного освітлення, викорис-

тання спокійних кольорів тощо). Ця стадія процесу посередництва є особливо ретельно спланова-

ною. Головними її етапами є представлення всіх учасників, пояснення особливостей перебігу 

процесу посередництва та ролі посередника, визначення правил співучасті у процесі, вступні роз-

повіді сторін, підведення цільового підсумку з окресленням напрямів співпраці та отримання зго-

ди від кожного учасника щодо подальшої участі в процесі. При цьому (а) вступні розповіді сторін 

та (б) цільовий підсумок розглядаються як основні компоненти цієї стадії. Важливим є ведення 

записів, що допоможе посереднику проаналізувати і зіставити позиції сторін, визначити проблеми 

та точно відтворити для учасників зміст вступної розповіді кожного. Нейтральне повторення ви-

словленого сторонами є початком цільового підсумку, в якому визначаються спільні теми та по-

дальший план роботи. Е. Ярборо і В. Вілмот стверджують, що складання і осмислення плану ро-

боти готує місце для трансформації деструктивного конфлікту у конструктивний досвід. Пого-

дження з першочерговими питаннями розпочинає процес співпраці (Yarborough & Wilmot, 1995). 

Якщо сторони залучалися до процесу посередництва в стані загостреного конфлікту, то вже 

на відкриваючій стадії може спостерігатися деякий спад напруження між ними.  У цей час розпо-

чинається процес дослідження підґрунтя зайнятих сперечальниками позицій, зокрема, історичні 

корені проблеми та припущень учасників, що живлять конфлікт (рис 2.). 
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рис. 2.  Перехід до визначення спільних тем у конфлікті 

Цьому, звичайно, сприяють вступні розповіді сторін, після чого звучить цільовий підсумок, в 

якому посередник, на основі зробленого аналізу та узагальнення ситуації, що склалася, визначає за 

згодою самих учасників основні спільні теми – окремі фрагменти загальної картини ситуації для їх 

подальшого вивчення. Важливим є створення безпечного середовища та моделювання поведінки з 

боку посередника. Учасникам належить зрозуміти роль посередника як третього нейтрального парт-

нера, який керує процесом і сприяє здійсненню взаємного і ввічливого діалогу, знеохочуючи при 

цьому будь-яке деструктивне, нешанобливе спілкування. Відповідальність за зміст того, що обгово-

рюється, та прийняття рішень покладається на учасників вже від самого початку спільних зустрічей. 

Ця стадія може характеризуватися також емоційними проявами. Такі прояви скеровані на ви-

значену Дж. Фолджером, М. Пулем і Р. Стутманом потребу виявити історичні корені проблеми 

(Folger, Poole & Stutman, 1993). Важливо у посередництві розпізнавати гнів і керувати його проява-

ми. Гнів визначається як “звичайна і завжди нормальна емоція, яка виникає у відповідь на сприйнят-

тя особою погроз чи нанесеної їй шкоди” (Barker, 2003). Одночасно гнів – це вторинна емоція, часто 

викликана почуттям страху. Гнів може відігравати центральну роль у конфліктних ситуаціях. Отже, 

існує потреба розпізнавати гнів як чинник, яким повинен керуватися посередник. “Прояви гніву час-

то включають роздратованість, фізичні чи вербальні напади, підвищене серцебиття та посилене ди-

хання, а також лють і схильність до заперечувань” (Barker, 2003). Важливо пам’ятати, що гнів є при-

родним почуттям і що гніватися – це нормально. Завдання посередника полягає у допомозі сторонам 

в обговоренні складних емоційних проблем, підсиленні самоконтролю і поваги один до одного. У 

випадку прояву гніву посереднику слід негайно втрутитися, аби допомогти сторонам справитися із 

звинуваченнями, засудженнями чи критичними висловлюваннями. Дуже важливо надати підтримку і 

визнати дійсні почуття перед тим, як змінити напрям деструктивної, спричиненої гнівом поведінки 

учасника. Якщо правильно зрозуміти гнів і правильно ним керувати, гнів може стати закликом до 

дії, надати нову силу і додаткову енергію та вказати на те, що саме потребує посиленої уваги. Однак, 

якщо гнів не спрямувати конструктивно, він може мати руйнівні наслідки (Picard, C.A., 1998). 

Основними вміннями, які посередник демонструє на цій стадії, є: розуміння і врахування у сво-

їх діях динаміки конфлікту, розуміння природи гніву та здатність реагувати на його прояви позитив-

но, асертивність та встановлення керівництва над процесом, моделювання вияву поваги, схвалення 

найменших позитивних кроків з боку учасників, приведення ситуації до норми, розуміння неверба-

льного спілкування, уміння активно слухати, створення рівноваги сили, ретельне ведення записів та 

забезпечення точного зворотного зв’язку, аналіз отриманої інформації, а також здатність узагальню-

вати її. 

Середня стадія посередництва 

Метою середньої стадії є дослідження позицій та невиявлених інтересів учасників, формування 

взаєморозуміння між ними та усвідомлення того, що розв’язання конфлікту можливе. 

Дослідження невиявлених інтересів перебуває в центрі уваги посередника. Завдяки цьому 

відбувається так зване “диво посередництва”, тобто перехід сперечальників від відстоювання почат-

кових позицій (бажань) до визначення власних інтересів (потреб). Інтереси, у свою чергу, поділя-

ються на чотири основні групи, а саме: 1) процедурні, 2) субстантивні, 3) стосункові та 4) філософ-

ські. Процедурні питання включають сподівання з боку сторін стосовно конкретного способу вико-

нання того чи іншого завдання. Субстантивні інтереси охоплюють такі реалії, як гроші, припинення 

проявів певної поведінки або зміни в існуючій угоді. До третьої області інтересів належать стосунки. 

Учасник може очікувати прояву більшої поваги до себе, ознак того, що його чують, або сподіватися, 

що він матиме більшу владу у стосунках. Філософські інтереси з’являються тоді, коли учасник 

неодмінно хоче довести свою точку зору. Він прагне переконати інших у своїй правоті, не бажає 

слухати протилежну сторону і при цьому сподівається, що до його думки прислухаються та з пова-
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гою поставляться до його принципів. За інших умов такий учасник не бажає продовжувати дискусію 

(Kostiuk & Zurawsky, 1996). 

Виявлення внутрішніх інтересів сторін є найважчим завданням посередника, що, у свою чергу, 

пояснюється також “невловимою” природою таких інтересів. Значно полегшує виконання цього за-

вдання попереднє визначення спільних тем – фрагментів загальної картини ситуації. Вивчення кон-

тексту ситуації шляхом її аналізу та дослідження окремих фрагментів дозволяє посередникові вияв-

ляти потреби, занепокоєння, сподівання, що становлять основу позицій, зайнятих сторонами. Отже, 

перетинається так звана “лінія розуміння” в переговорах, поступово здійснюється перехід від зайня-

тих сторонами позицій до визначення внутрішніх інтересів (рис. 3.). 

Особливо важливу роль у цьому процесі дослідження відіграють вміло сформульовані запитан-

ня. Найбільш вдалі запитання стосуються не того, хто правий і хто ні, або розв’язання конфлікту 

“одним пострілом”, а процесу визначення неминучих змін, що назрівають (Fisher, Kopelman & 

Schneider, 1994, Picard, 1998, Pirie, 2000). Для започаткування таких змін запитання повинні бути 

скеровані на майбутнє. При тому, що посередник визначає “історію” ситуації, він уникає ретроспек-

тиви. Вся бесіда повинна скеровуватися, головним чином, не на проблему, а на спосіб її вирішення. 
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Рис. 3.   Перехід від зайнятих позицій до визначення внутрішніх інтересів 

Те, що сторони відкидають, залишиться при цьому в минулому, а те, чого вони прагнуть, можна по-

бачити у майбутньому, в якому відсутня проблема, що привела їх до посередництва. Майбутнє з на-

дією на успішне вирішення проблеми є більш привабливим, аніж минуле з існуючими суперечнос-

тями. Важливим для посередника є також задавання запитань із зацікавлення, з метою виявлення де-

талей на противагу висловлюванню суджень, які часто ґрунтуються на власних припущеннях та осо-

бистих перспективах і потребах. 

Посередник допомагає учасникам висловлювати свою стурбованість шанобливою мовою, що 

скеровує їх на розгляд варіантів вибору, які, за висловлюванням С. Пікард, “не є взаємно несумісни-

ми” (Picard, 1998). Дослідження кожного фрагмента з відповідною темою поступово  підводить сто-

рони до визначення конкретних варіантів пропозицій до внесення у текст майбутньої угоди. 

Слід зазначити, що ця стадія передбачає можливість вибуху гніву та посиленого прояву негати-

вних емоцій. У зв’язку з цим на перший план виходить потреба у керуванні емоційним кліматом. У 

літературі досліджується потреба “покращення процесу успішного подолання конфліктів” в розу-

мінні подолання того, як люди думають і що відчувають (Fisher, Kopelman & Schneider, 1994). У 

конфліктній ситуації, особливо, якщо спостерігається насильство, ймовірно, що почуття є більш ва-

жливими для учасників, аніж думки. Сторони більш схильні до протиборства, навіть бійки, аніж до 

співпраці над спільною проблемою. Розгнівані люди часто не чують, що кажуть інші, а якщо і чу-
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ють, то інтерпретують почуте у не найкращий для протилежної сторони спосіб. При цьому співроз-

мовник сприймається як ворог. Виникає потреба усвідомити емоції і мотиви, які виникають у людей, 

чиї погляди посередник намагається змінити. Розуміння – це не просто інтелектуальна діяльність. 

Намагатися відчути те, що можуть відчувати інші, може бути таким же важливим, як і прагнення 

зрозуміти інших (Fisher, Kopelman & Schneider, 1994). 

Виконанню завдань середньої стадії сприяє застосування умінь перефразування*, переосмис-

лення*, підтвердження позитивного, приведення ситуації до норми, реагування на ті чи інші вислови 

сторін відразу на місці, а також  

підсумовування зробленого. 

Заключна стадія посередництва 

Метою заключної стадії є допомога учасникам у прийнятті оптимального рішення, підведення 

підсумку стосовно зробленого поступу в процесі посередництва та укладання детальної угоди в ус-

ній чи письмовій формі. В обов’язки посередника входить перевірка фактів та переконань стосовно 

прийнятих рішень, а також угоди учасників, що є важливими кроками перед закриттям спільних зу-

стрічей. 

На цій стадії триває процес зміцнення взаєморозуміння. Сторони вже відійшли від зайнятих по-

зицій - вони перебувають у ситуації ”зміни гри”. У цей час можна спостерігати прийняття рішення 

учасниками вже не з позиції влади, сили, авторитету, а з позиції внутрішніх інтересів, розуміння по-

треб іншої сторони та спільних засад. Завдяки трансформативній дії посередництва досягається важ-

ливий результат позитивної особистісної зміни учасника конфлікту  

Спільними зусиллями сторони визначають остаточні варіанти пунктів угоди стосовно кожної 

дослідженої теми. Як підсумок укладається взаємоприйнятна угода, яка є ще одним важливим ре-

зультатом процесу посередництва (рис. 4).  

Оскільки завдання посередника полягає у наданні допомоги учасникам генерувати можливі рі-

шення, фундаментальними вміннями на заключній стадії є інтелектуальний штурм та підведення пі-

дсумків. Останнє дозволяє посереднику узагальнити та систематизувати окремі фрагменти процесу, 

визначити сфери досягнутого порозуміння і в такий спосіб підвести учасників до формулювання 

конкретних пунктів угоди та завершення спільних зустрічей.  

Іншими корисними вміннями на цій стадії є активне слухання*, задавання 

запитань, перефразування, переосмислення, ефективне ведення записів, відзначення досягнутого за 

період співпраці, приведення ситуації до норми, ефективне реагування на емоційні чинники в проце-

сі завершення спільних зустрічей. Наприкінці завершальної зустрічі важливо подякувати учасникам 

за зроблені спільні зусилля, а також за наполегливість кожного у виконанні важкого завдання успі-

шного вирішення конфлікту. 

Стратегії процесу посередництва 

 Досягнення цілей посередництва, а саме, укладання чітко сформульованої угоди між спере-

чальниками, налагодження сприятливого діалогу та встановлення нових стосунків між сторонами 

у конфлікті передбачає визначення стратегій посередницької діяльності.  

Як було зазначено вище, основою посередництва є “принципові переговори”.У той же час, Р. 

Фішер і В. Юрі називають розкриття невиявлених інтересів, що ґрунтуються на потребах людини, 

основою таких переговорів (Fisher & Ury, 1981). Перед залученням до посередництва сперечаль-

ники часто не мають нагоди обговорити свої інтереси, більше того, вони іноді і самі не зовсім до-

бре усвідомлюють, якими є їхні власні потреби. Успішна організація процесу розв’язання конфлі-

кту, передбачає, що посередник зможе: а) виявити чинники включно з емоційними, що негативно 

позначаються на розгортанні конфліктної ситуації; б) переосмислити ці чинники як потреби і ін-

тереси сторін у конфлікті; в) визначити, які потреби і інтереси ймовірно є  

 

 

 

Рис. 4  Перехід від зайнятих позицій через внутрішні інтереси до спільної угоди  
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спільними для учасників; г) допомогти учасникам спільними зусиллями віднайти взаємо-

прийнятні рішення, що задовольнятимуть особисті інтереси сторін (Picard, 1998). Виявлення інте-

ресів, що лежать в основі зайнятих сперечальниками позицій, вимагає від посередника високого 

рівня професійної кваліфікації. 

Спілкування є “центральним елементом у міжособистісному конфлікті” (Picard, 1998) та 

”центральним компонентом у переговорах” (Moore, 1996). Відповідно, забезпечення здійснення 

ефективного спілкування є ще одним “наріжним каменем” посередництва. Ефективне спілкуван-

ня, у свою чергу, передбачає обмін не лише поглядами, але і почуттями та / або ставленнями 

(Bowling & Hoffman, 2003, Picard, 1998). Допомагаючи сторонам почути і зрозуміти один одного 

посередник залишає осторонь свої власні погляди і почуття. З багатьох умінь, якими повинен во-

лодіти посередник, найважливішими є слухання (рефлексивне, уважне, активне, інтенсивне, ефек-

тивне), переосмислення, а також задавання запитань. Стратегічне використання цих “інструмен-

тів” спілкування є суттєво важливим для досягнення успіху у встановленні атмосфери взаємодо-

віри. Так, слухання передбачає підтвердження з боку посередника того, що учасника слухали і 

почули. На думку досвідченого фахівця, найбільшого успіху можна досягти лише за умови про-

никливого слухання - лише тоді встановлюється довіра між посередником і сторонами. “Проник-

ливе слухання є найбільш потужним із стосунків, які можна мати з іншою людиною., а управління 

процесом побудови і збереження довіри є найважливішою функцією у роботі посередника” 

(Isenhard & Spangle, 2000). Переосмислення кваліфіковані посередники трактують також як стра-

тегічно важливе вміння, оскільки воно передбачає: а) визнання почутого, б) представлення почу-

того, зокрема, його емоційного змісту, у конструктивний спосіб, в) допомогу учасникам на основі 

висловлених ними думок у формуванні нового, позитивно спрямованого варіанту розповіді про 

ситуацію, що склалася” (Isenhard & Spangle, 2000). Переосмислення допомагає учасникам змінити 

погляд на конфліктну ситуацію, побачити її з позитивної точки зору. Задавання запитань дає мо-

жливість посереднику виявити інтереси, що лежать в основі позицій сторін лише тоді, коли при 

задаванні запитань посередник виявляє глибоке зацікавлення в тому, що турбує сперечальників. 

Стратегічно важливо для процесу посередництва відійти від розмови про минуле на обгово-

рення ситуації з позиції сьогоднішнього та перспективи завтрашнього дня. “Поки учасників не 

буде підведено до такого моменту, коли вони будуть готові відійти від ролі жертви, і бачитимуть 

у цьому переваги, вони не зможуть просуватися далі успішно у вирішенні конфлікту. Посередни-

цтво є поглядом вперед” (Isenhard & Spangle, 2000). 

При тому, що суттєво важливою складовою процесу посередництва є офіційні переговори, 

слід зазначити, що індивідуальні зустрічі посередника з окремими учасниками мають не меншу 
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вагу. Вони визначаються як окрема стадія посередницького процесу при тому, що упродовж усьо-

го процесу проведення офіційних переговорів для кожного учасника існує реальна можливість 

для такої індивідуальної зустрічі. Такі зустрічі є нагодою а) для кожного учасника поділитися з 

посередником чимось таким, про що не мала би знати інша сторони; б) для посередника наголо-

сити на труднощах, що виникають у процесі переговорів, наприклад, через небажання учасника 

відійти від зайнятої позиції; в) для створення додаткової можливості стосовно попередньої розро-

бки нових варіантів виходу із конфліктної ситуації. Така зустріч стає місцем, де найбільш непо-

ступливі учасники починають “здавати свої позиції” (Isenhard & Spangle, 2000). Для ефективного 

посередництва важливо приділяти максимальну увагу організації індивідуальних зустрічей, адже 

від успішного їх проведення залежить результативність всього процесу переговорів.  

Врешті решт, визначення цілей посередництва у кожному окремому випадку, на що реально 

впливає специфіка конкретної ситуації, вимагає від посередника 

вміння збалансовувати застосування директивного та не директивного / трансформативного сти-

лів в управлінні процесом та організації позитивної зміни. При цьому важливо забезпечити для 

сторін можливість вибору, сформувати у них почуття відповідальності за зміст того, що обгово-

рюється, а також рішення, які приймаються, наснажити учасників на досягнення взаємоприйнят-

ної угоди. До завершення процесу посередництва сторони повинні підійти з накопиченим досві-

дом успішного розв’язання конфлікту, впевненими у собі щодо власної здатності успішно вирі-

шувати конфліктні ситуації і надалі у своєму житті. Закриття посередницького процесу повинно 

завершитися формуванням у сторін почуття незалежності як від самого процесу, так і від третьої 

сторони – посередника, що, у свою чергу, сприятиме встановленню контролю кожної із сторін над 

власним життям. 

На основі окресленого вище можна зробити висновок про те, що стратегії вирішення конф-

лікту передбачають: а) розкриття невиявлених інтересів сперечальників, що лежать в основі за-

йнятих ними позицій; б) організацію ефективного процесу спілкування з наголосом на застосу-

ванні таких умінь, як проникливе слухання, переосмислення, а також задавання запитань як вияв 

глибокого зацікавлення у з’ясуванні того, що хвилює сперечальників; в) скерування переговорів 

на розгляд майбутньої перспективи та пошук шляхів виходу з проблемної ситуації на противагу 

обговоренню самої проблеми; г) приділення максимальної уваги організації як індивідуальних зу-

стрічей, так і всього процесу здійснення посередництва; д) збалансування директивного та транс-

формативного підходів до організації процесу посередництва шляхом наснаження учасників та 

формування у них компетентності стосовно розв’язання конфліктних ситуацій у своєму подаль-

шому житті. 
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ТЕМА 14 

Практичне право як основа правопросвітньої діяльності ЮК 
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ПЛАН 

1. Практичне право як програма правової просвіти 

2. Модельные стандарты клиники типа street law 

 

1. ПРАКТИЧНЕ ПРАВО ЯК ПРОГРАМА ПРАВОВОЇ ПРОСВІТИ 
ПРАКТИЧНЕ ПРАВО ЯК ПРОГРАМА ПРАВОВОЇ ПРОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЮРИ-

ДИЧНОЮ КЛІНІКОЮ 

А.Галай, Я.Іваніщ для книги Юридична клінічна практика 

3.1“Street law” і його світове поширення 

Street law як громадський правопросвітній рух виник в 70-х роках у Сполучених Штатах Америки. Все 

розпочалося з організації Street law, Inc., яка функціонує й досі (формально Національний інститут грома-

дянської правової освіти, виник в 1971 році з ініціативи юридичного факультету університету в Джоржтауні 

(США)). Студенти юридичного факультету під керівництвом викладачів вирішили давати уроки про право і 

права людини учням в одному з районів міста, щоб продемонструвати, що ці знання є могутнім засобом 

захисту особистих прав та свобод. Зміст програми включав такі напрями роботи, як захист громадянських 

прав, утвердження демократії та шляхи подолання конфліктів108.  

Протягом наступних 35 років,  програма Street law була поширена в усіх штатах названої країни та бу-

ла сприйнята більш ніж тридцятьма країнами світу. Так, до неї приєдналися: у 80-ті — Південно-

Африканська Республіка, 90-ті — країни Латинської Америки (Болівія, Чилі, Еквадор), Південна Азія 

(Індія, Бангладеш), країни Центральної та Східної Європи (Чехія, Словакія, Румунія, Молдова, Польща, 

Латвія, Литва, Естонія, Росія, Україна), Середня Азія (Казахстан, Узбекистан, Киргизія).  

За цей час Street law вдосконалилося, набуло різних напрямів, поширилося в різні галузі права. Кожна 

програма з практичного права, як його почали називати в Україні, розроблялася за участю провідних 

освітян, педагогів, юристів-практиків, громадських діячів у сфері захисту прав людини, студентів-правників 

і базувалася на законах та культурі відповідної країни, де вона створювалась. У Східній, Центральній 

Європі та Центральній Азії навіть утворилася партнерська організація, яка нараховувала 14 країн.  

Основною групою адресатів Street law до цих пір були старшокласники, але існують також різновиди 

програми, направлені на різноманітне і широке коло осіб, як наприклад, учні молодших класів, студенти 

неюридичних факультетів, юнаки і дівчата, котрі перебувають у виховних і виправних закладах, засуджені 

до позбавлення волі, тощо109.  

Сьогодні Street law, Inc. видає підручники на території США, підтримує партнерські відносини з педа-

гогами та юристами у всьому світі, обмінюючись з ними досвідом та знаннями, з метою підвищити якість 

життя та вдосконалити суспільство за допомогою норм права.  

Перші українські кроки в бік практичного права були зроблені наприкінці 90-х років минулого 

століття. До його адаптації долучилися відомі юристи й педагоги, такі як Олена Пометун, Ростислав Ка-

люжний та інші. З 1998 року Street law поширюється в Україні під назвою «Практичне право». Цю програ-

му реалізував інформаційно-методичний центр «Дебати» за фінансової та організаційної підтримки багать-

ох міжнародних організацій, зокрема, Міжнародного фонду «Відродження», USAID, COLPІ, Інституту 

відкритого суспільства (США) та інших110. На сьогодні в Україні є команди, які профілюються на практич-

ному праві, видано понад 10 посібників і підручників.  

Зараз в межах програми «Практичне право» здійснюються такі заходи111: наукове обґрунтування прин-

ципів правової просвіти; розробка підручників та методичних матеріалів; консультування з правових пи-

тань; організація спеціальних семінарів та тренінгів; проведення навчальних занять. 
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3.2 Сутнісна характеристика практичного права. Співвідношення практичного права і правової 

просвіти 

Поняття практичного права можна розглядати в кількох значеннях: як практичне застосування права, 

як галузь правих знань стосовно найбільш поширених та застосовуваних у повсякденному житті норм, як 

навчальну програму. 

Як практичне застосування права воно являє собою комплекс безпосередніх дій, що відбуваються на 

заняттях, змістом яких є практична реалізація правових норм. Наприклад, імітація спрощеного судового 

засідання буде застосуванням на практиці права конкретної життєвої ситуації. Це досягається завдяки спе-

цифічним методикам викладання — інтерактивним, які дають можливість максимально наблизити ситу-

ацію, розглядувану на занятті, до реальної.  

Як галузь правових знань практичне право покликане дати відповідь на практичні правові питання, які 

є найбільш актуальними та відповідь на які дає змогу громадянам знати свої права та вміти захищати їх. 

Наприклад, до переліку тем програми практичного права можна включити такі: як вести себе, коли пору-

шені твої права споживачів, коли виникає трудовий спір, як набути права власності на нерухоме майно, як 

укласти трудовий договір, як відкрити власну справу, тощо.  

Практичне право як навчальна програма розуміється нами як спеціальний навчальний курс для викла-

дання, здебільшого, дітям шкільного віку, який включає в себе практичні правові теми та викладається з 

допомогою інтерактивних методик. Найбільш влучно практичне право можна охарактеризувати за допомо-

гою моделі про триєдине ціле його спрямування: 

1) Практичне право — це, перш за все, знання, за допомогою яких молоді люди набувають уявлення 

про право, юридичну систему, фундаментальні принципи, на яких базується демократія. Молодь отримує 

вплив у суспільстві, дізнаючися про свої права та обов’язки. Поряд з цим, учасники програми практичного 

права засвоюють  не тільки теоретичну суть таких концепцій як свобода, обов’язок, рівність та влада, а й 

важливість їх для формування правового суспільства.  

2) Практичне право — це практичні вміння й навички, важливі для повсякденного життя та необхідні 

для успіху. Це навички вирішувати практичні проблеми, приймати рішення, критично мислити, спілкувати-

ся, поважати чужу думку та відстоювати свою, захищати свої права, вміти бачити багатоманітність поглядів 

на те чи інше питання, партнерські навички та вміння працювати в команді. 

 3) Практичне право — це діяльність та участь. Викладачі практичного права працюють з педагогами 

та юристами, суддями та співробітниками служб роботи з підлітками, представниками правоохоронних 

органів та іншими професіоналами, запрошуючи їх на уроки. Цим самим аудиторія практичного права за-

лучається до активної діяльності з суспільного розвитку. 

Правова просвіта та практичне право співвідносяться як ціле та часткове. Правопросвітня робота — це 

комплекс заходів з формування правової культури та правової свідомості населення шляхом набуття широ-

кими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, а практичне право як навчальна 

програма є одним зі способів її реалізації. 

Наприклад, юридична клініка проводить правопросвітню роботу: проводить семінари, тренінги, інтер-

активні заняття для учнів загальноосвітніх закладів та студентів неюридичних спеціальностей, приймає 

участь в правопросвітніх  передачах на радіо, тощо. Як бачимо, в цей перелік включено і викладання інтер-

активного курсу типу «Практичне право». Але, якби спектр заходів не включав практичного права, це 

зовсім би не означало, що юридична клініка не проводить правопросвітню роботу.  

3.3 Мета і принципи практичного права 

Як і будь-який навчальний курс, практичне право має свою мету, завдання та принципи. Саме вони й 

визначають його специфіку та ефективність навчального впливу на аудиторію.  

Мета практичного права полягає, по-перше, в тому, щоб максимально сприяти розвитку правової 

культури суспільства вцілому та кожного громадянина зокрема шляхом застосування ними права на прак-

тиці.  

По-друге, зацікавити учнів у пошуці необхідної правової інформації для вирішення конкретних жит-

тєвих ситуацій та проблем, виховання поваги до права та закону. По суті, мова йде про виховання особис-

тості у сфері інтелектуальної, комунікативної та громадсько-правової діяльності як сукупності здібностей 

до готовності активно, відповідально та ефективно реалізовувати весь комплекс громадянських прав та 

обов’язків у демократичному суспільстві. Мета практичного права визначає досить широке коло завдань 112: 
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1. Щодо дітей, з якими проводитимуться заняття: формування системи знань, вмінь та навичок 

правослухняного життя в суспільстві; роз’яснення у доступній формі прав, свобод та обов’язків лю-

дини і громадянина; вироблення активної життєвої позиції; формування практичних навичок про-

тидії злочинним проявам. 

2. Щодо осіб, які будуть залучатися до реалізації програми як виконавці (студенти-тренери): ви-

роблення практично зорієнтованих знань, вмінь та навичок викладання юридичних дисциплін; 

підвищення рівня організаторських здібностей, роботи в групі, ділових якостей; формування вмінь 

та навичок професійного спілкування, роботи з аудиторією, ораторського мистецтва.  

3. Щодо навчальних закладів, які будуть залучені до реалізації проекту як учасники: підвищен-

ня рівня навчально-виховного процесу; можливість використання методичного забезпечення викла-

дання курсу «Практичне право». 

4. Щодо організації, яка виступатиме суб’єктом реалізації програми (юридична клініка): підви-

щення рівня навчально-виховного процесу; розвиток студентської ініціативи; розвиток навчально-

методичного забезпечення викладання юридичних дисциплін; досвід реалізації соціальних проектів 

та їх менеджменту. 

Практичне право — це незвичайна програма, тому вона повинна будуватися на певних принципах, які 

визначають її суть та якість. Досвід викладання практичного права дозволяє виділити наступні принципи: 

1.Принцип практичної орієнтованості отриманих знань та наближеність матеріалу, що вивчається, до 

повсякденних потреб та інтересів тих, кому викладається практичне право.  

2.Принцип популярності викладення правового матеріалу полягає в тому, що будь-яка інформація, яка 

подається учням, має бути доступною, зрозумілою, позбавленою складних термінів та понять.  

3.Принцип інтерактивності. Мається на увазі заснованість викладення практичного права на інтерак-

тивних технологіях, які спрямовані на вироблення в учнів практичних навичок та вмінь.  

4.Принцип орієнтації на конкретного індивіда полягає в тому, що метою практичного права є не тільки 

формування громадянського суспільства загалом, а і виховання кожного окремого індивіда в дусі законос-

лухняності та вміння користуватися своїми правами. Це проявляється, зокрема, під час роботи аудиторії в 

малих групах, де приділяється увага кожному.  

5.Принцип врахування особливостей вікової психології аудиторії, яка вивчає практичне право, перед-

бачає вибір інформації та методів для її подачі з урахуванням віку учнів, їх інтересів, психологічних та 

інших особливостей.  

6.Принцип взаємодії учня та викладача. Він проявляється в тому, що практичне право — це особливий 

вид відносин, які встановлюються між об’єктом та суб’єктом навчання; це дозволяє зруйнувати існуючий 

бар’єр між аудиторією та вчителем, створити атмосферу довіри та невимушеності. Начальний процес пере-

стає існувати тільки в площині суб’єкт - об’єкт, а переміщується у вимір суб’єкт - суб’єкт, де і учень, і ви-

кладач рівномірно впливають один на одного.  

7.Принцип орієнтації на формування конкретних вмінь та навичок. Цей принцип означає, що велика 

увага під час курсу практичного права звертається на те, щоб учні не просто оволоділи правовим матеріа-

лом, але набули практичних навичок, таких, як навички критично мислити, займати активну громадську 

позицію, вміння захищати свої права та висловлювати свою думку,  а також багато інших. 

8.Принцип формування правосвідомості. Практичне право покликане не тільки навчати індивіда, а й 

виховувати в ньому повагу до права, розвивати в ньому риси, притаманні правосвідомому та законослухня-

ному громадянину. 

9.Принцип наукової обґрунтованості означає, що інформація, яка доводиться до відома аудиторії та 

методи, якими це здійснюється мають бути  юридично достовірними та науково обґрунтованими. 

3.4 Програма практичного права юридичної клініки і її формування  

Поняття «програма» вживається в декількох значеннях: 1) зміст та план діяльності; 2) виклад основ-

них положень чогось; 3) короткий виклад змісту навчального курсу113. У свою чергу, педагогічним словни-

ком визначається навчальна програма — документ, який визначає по кожному навчальному предметові 

зміст і обсяг знань, умінь, навичок, які підлягають засвоєнню, а також зміст розділів і тем з розподілом їх за 

роками навчання114.  

В подальшому ми користуватимемося поняттям «програма» правової просвіти у широкому (зміст та 

план діяльності юридичних клінік у сфері правової просвіти) та вузькому (це  документ, у якому визнача-
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ються  теми курсу та основні питання до них, кількість годин, відведена для кожної конкретної теми, та на 

основі якого здійснюється процес викладання курсу практичного права) значенні.  

За переліком заходів,  які включаються до програми правової просвіти, їх можна поділити на вузькос-

пеціалізовані (включають один чи два види заходів, наприклад, тільки викладання інтерактивного заняття 

або проведення конференції) та  комплексні (включають проведення великої кількості заходів, наприклад, 

викладання інтерактивного курсу, організація серії тренінгів, семінарів, проведення дослідження моти-

ваційної сфери школярів, тощо).  

Існують певні вимоги до програми (в значенні плану діяльності). Так, вона повинна бути забезпечена 

навчально-методичними матеріалами, відповідною юридичною базою та готовим складом виконавців. 

Програма ж у значенні документа має містити назви  тем; їх короткий опис (перелік питань, які перед-

бачає вивчення теми); кількість академічних годин, відведених на вивчення теми. Основне призначення 

програми курсу практичне право — впорядкувати та систематизувати процес викладання практичного пра-

ва в школі. Процес формування програми складається зі слідуючих етапів:  

1. Визначення аудиторії, для якої розробляється програма, її психологічних, вікових, інших особли-

востей (див. вище принцип врахування особливостей вікової психології аудиторії).  

2. Визначення мети, цілей та  завдань курсу. Це необхідно для вдалого планування програми, адже 

саме від цих факторів залежатиме зміст, наповнення програми. 

3. Формулювання очікуваних результатів (тобто, формулювання знань, вмінь та навичок, на фор-

мування яких спрямоване вивчення курсу). Це дозволить краще спланувати тематичний план занять, 

підібрати такі теми, які дійсно відповідатимуть не тільки загальному спрямуванню курсу, а й конкретним 

очікуваним результатам. 

4. Визначення переліку тем, які входитимуть до програми — один з найбільш складних та 

відповідальних етапів. Кількість тем має бути достатньою для виконання поставлених перед курсом мети та 

завдань, і одночасно не надто великою, щоб курс був розрахований на  визначений  проміжок часу, який би 

вдало вписувався в терміни навчання в тому закладі, для якого готується програма (наприклад, на один 

семестр чи на один рік).  

Тематика повинна мати практичне значення для тієї категорії осіб, якій пропонується; бути актуаль-

ною в контексті проблем суспільства; спрямовуватися на роз’яснення, формування знань, навичок, вмінь та 

правового світогляду; викладатися відповідними методами (щоб форма та методи викладання відповідали 

змісту та меті викладення теми).   

Особливу увагу слід звернути на формулювання назви теми: вона не повинна включати складних 

термінів та звучати теоретично, нецікаво. Мотивація учнів до занять з правової просвіти починається вже з 

назви самої теми. Заняття, які проводить юридична клініка, це не звичайні уроки з “Основ правознвства”, 

тому назви їх тем мають бути цікавими, практичними та простими. Наприклад, відразу відчуваються різ-

ниця між двома назвами: “Права людини і громадянина” та “Які права ти маєш?”, “Право громадян на 

освіту” та  “Освіта — право чи обов’язок?”.  

5. Опис змісту кожної теми. Після визначення переліку тем, необхідно кожну з них розбити на пи-

тання, які б коротко, але водночас, найбільш повно відображали її сутність, те що хоче викладач донести до 

слухача під час викладення матеріалу теми. 

6. Визначення кількості годин, які відводяться на вивчення теми. Є різні за обсягом та складністю для 

сприйняття теми, на вивчення одних можна відвести одне 45-хвилинне заняття, а на вивчення інших по-

трібно потратити удвічі більше. Саме тому окремим пунктом програми є розрахування тематичного плану 

за кількістю занять. Оптимальним варіантом є той, коли кожній темі відповідає одне заняття, але можна 

використати й інший.  

Під час планування навчальної програми курсу варто враховувати також наступні фактори115:  

1. загальну концепцію курсу: чому вона буде присвячена: загальноюридичній тематиці (поняттю за-

кону, правопорушення, юридичної відповідальності, правам людини) чи специфічній (протидія насиль-

ству в сім’ї чи школі, дитячому наркотизму); 

2. час (тривалість) проведення занять у конкретному закладі; 

3. побажання учнів та організацій-закладів, з яким співпрацює клініка. 

Таким чином, формування програми курсу правової просвіти — це доволі відповідальний та складний 

процес, кожний етап якого  потребує врахування низки факторів та чинників. Українські юридичні 
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клініки мають кількарічний досвід роботи за програмою з курсу «Практичне право», як у його викла-

данні, так і у формуванні різного роду програм, модифікацій курсу, тому кожна з них має свою схему 

роботи за програмою, її створення та реалізації.  

5.1.Моделі клінік практичного права в Україні. Юридична клініка правової просвіти і юри-

дична клініка практичного права ("Street law"). 
Юридичну клініку з позицій організації та управління потрібно розуміти у площині тих 

напрямів діяльності, які вона виконує. Наприклад, організаційна модель юридичних клінік, які зай-

маються наданням правових роз’яснень і прийомом клієнтів досить відрізняються між собою, адже 

потребують врахування особливих аспектів побудови організаційних зв’язків. Подібне порівняння 

допустиме і щодо такого напряму діяльності юридичних клінік, як правова просвіта. Зокрема, досить 

відрізняються між собою за організаційною побудовою, функціонуванням юридичні клініки, які 

займаються правопросвітніми заходами в широкому розумінні цього і юридичні клініки, які 

працюють за моделлю практичного права ("Street law"). Для зручності в подальшому тексті цього 

підрозділу ми будемо їх називати відповідно юридичними клініками правової просвіти і юридични-

ми клініками практичного права.  

Вважаємо, що ці два утворення недоцільно ототожнювати, що нерідко відбувається у свідо-

мості громадськості та окремих діячів юридичної клінічної освіти. Розглядаючи ці два утворення у 

співвідношенні з позицій основних показників діяльності, можна побудувати таку таблицю. 

Таблиця 2. Співвідношення моделей юридичних клінік правової просвіти і практичного права 

Критерій порівняння Юридична клініка правової про-

світи 

Юридична клініка практичного 

права  

Мета діяльності Поширення знань про право 

(права людини) 

Поширення знань про право (пра-

ва людини) у спеціальній тренін-

говій формі і формування світо-

глядних переконань щодо актив-

ного життя за правом 

Основні форми роботи Лекції, співпраця із ЗМІ, акції з 

роз’яснення прав тощо116  

Інтерактивні заняття 

Основні типи організацій-

них зв’язків 

Ініціативна група чи декілька 

індивідуалів 

Одна або кілька мікрогруп (ко-

манд) і керівник 

Побудова відносин ке-

рування/підпорядкування 

Постановка завдань, індивіду-

альна робота з виконавцями, 

контроль 

Координація роботи малих груп 

Ступінь формалізованості 

(алгоритмування) творчих 

процесів 

Мінімальний  Високий 

 

Передусім організаційна модель  юридичної клініки правопросвітнього напряму характери-

зується щодо мети (місії) діяльності. За цим показником можна побачити перше неспівпадіння юри-

дичних клінік правової просвіти і практичного права. Адже перша з них формулює загальну мету: 

поширення правової інформації, тоді як друга додатково конкретизує форму і результат такої робо-

ти. 

Широке коло форм роботи юридичної клініки правової просвіти зумовлює необов’язковість 

стійких організаційних зв’язків між їх виконавцями. Зокрема, чи потрібно узгоджувати тематику і 

форми проведення, скажімо, лекцій перед учнівською молоддю і просвітницьких програм на телеба-

ченні/радіо? Кожен автор, якщо він за них береться, повинен бути достатньо компетентним, щоб 

провести їх якісно, вони не мають бути об’єднаними єдиною тематикою. Тому, здебільшого юри-

дична клініка правової просвіти об’єднує кількох ініціативних працівників, які можуть бути оточен-

ням неформального лідера, який спрямовує їх роботу, а можуть працювати і самостійно.  

Натомість, чіткі однотипні форми роботи юридичної клініки практичного права передбача-

ють принципово відмінний від першої моделі юридичної клініки тип організаційних зв’язків. Занят-

тя практичного права мають бути різноманітними і стабільно цікавими для, як правило, єдиної ауди-

торії. Для цього програма юридичної клініки практичного права має бути об’єднана певною правни-
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чою тематикою, заняття мають бути збалансованими з позицій методики, проводитись протягом 

більш чи менш тривалого часового проміжку єдиними виконавцями. Юридичні клініки практичного 

права здебільшого практикують співпрацю з одночасно кількома закладами (для неповнолітніх чи 

інших категорій осіб), тому поширеним типом організаційних зв’язків такої юридичної клініки є 

кілька малих груп (з 3-5 осіб), за яких виділяється координатор і які конкретно працюють для кож-

ного закладу-партнера.  

Для уніфікації усієї діяльності юридичної клініки практичного права необхідно координувати 

і забезпечувати роботу усіх команд, закріплених за окремими закладами. Це змішує виділяти єдино-

го керівника юридичної клініки цього напряму.  Його призначення відрізняється від лідера юридич-

ної клініки правової просвіти, адже завдання останнього — сприяння, допомога у вираженні 

індивідуальних заходів правової просвіти, контроль їх якості. Лідер юридичної клініки практичного 

права має бути формальним координатором, цілеспрямовано працювати над єдиною концепцією за-

нять практичного права, патронувати роботу кожної малої групи працівників.  

З таких самих міркувань ми розмежовуємо юридичні клініки правової просвіти і практичного 

права за степенем формалізації творчих процесів. Якщо у першій юридичній клініці він мінімальний: 

кожен виконавець працює здебільшого індивідуально, на власний розсуд, то розробка програми за-

нять практичного права і її впровадження в життя є досить "конвейєрним" процесом, з високим сту-

пенем алгоритмування основних функцій. 

Наведене порівняння свідчить, що модель юридичної клініки правової просвіти здебільшого 

не потребує особливих організаційних потреб: вона засновується на індивідуальній праці виконав-

ців-ентузіастів. З позицій авторів у сфері управління громадським сектором, така юридична клініка 

підпадає під критерій організація без детального розподілу ролей, об’єднана навколо харизматично-

го лідера117. Разом з тим, при переході від разових просвітницьких акцій до сталого партнерства  (ви-

конання комплексу поєднаних єдиною ідеєю заходів, укладання тривалих домовленостей про спільні 

заходи правової просвіти з державними чи недержавними інституціями), така юридична клініка 

здебільшого переходить на якісно вищі рівні (структурована група з конкретизацією місії118 або інші 

більш стійкі організаційні форми). Такими є сьогодні юридичні клініки, наприклад, Волинського, 

Донецького, Львівського університетів.  

Юридичні клініки практичного права (наприклад, університету "Острожська академія", Нав-

чально-наукового інституту Київського університету  внутрішніх справ) виходячи з складності ор-

ганізації цієї програми як правило одразу знаходяться на етапі структурованої групи з розгалуженою 

місією чи більш високих організаційних рівнях. Їх характерні риси, крім вже розкритих: управління 

різними програмами покладається на різних членів організації, за різними закладами-партнерами 

може бути закріплена окрема команда виконавців.     

Основна частина українських юридичних клінік знаходяться здебільшого на стадії формуван-

ня правопросвітнього напряму, напрацьовують різноманітну практику проведених заходів. Окремі з 

них вже сьогодні тяжіють до кожної з двох моделей юридичних клінік, як наприклад, Азовського ін-

ституту управління і права "АРІУ" до моделі юридичної клініки правової просвіти; університету 

Державної податкової служби  — до моделі юридичної клініки практичного права.  Серед 

оригінальних напрацювань можна навести практику юридичної клініки правової просвіти у Полтаві, 

одною з основних форм роботи якої є професійна подача правової інформації у ЗМІ. Це своєрідна 

форма юридичної клініки правової просвіти, для якої характерні особливі аспекти організації, при 

більшому поширенні такої практики у юридичному клінічному русі в Україні можна було б окремо 

класифікувати таку організаційну модель. 

 

2. МОДЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КЛИНИКИ ТИПА STREET LAW 
МОДЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КЛИНИКИ ТИПА STREET LAW (РФ) 

Итоговый вариант. Декабрь 2002г. 

Настоящие модельные стандарты были разработаны участниками конференции «Содействие 

устойчивому развитию клиник типа Street Law при юридических факультетах», проходившей в Бу-

дапеште 21-25 августа 2002г. при поддержке Института конституционной и правовой полити-

ки/Правовой инициативы. Эти стандарты направлены на то, чтобы послужить моделью для стандар-
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тов отдельных программ, стандартов национальных программ и региональных стандартов. Принятие 

стандартов любой клиникой или сетью является следствием процесса внутренней дискуссии руково-

дителей клиник и других лиц, вовлеченных в деятельность клиник. Эти модельные стандарты при-

званы стимулировать такое обсуждение.  

Стандарты – это характеристики клиники, которые способствуют гарантированию качества работы 

клиники и информированию об этом заинтересованных лиц. Обязательные стандарты – те, кото-

рые признаны существенными и минимально необходимыми для деятельности клиник типа Street 

Law. Рекомендательные стандарты – признаны желательными, но не абсолютно обязательными 

для того, чтобы убедиться в действительном существовании клиники типа Street Law. 

Участники августовской конференции полагают, что все клиники должны следовать обязательным 

стандартам. Кроме того, отдельные клиники определят, должны ли быть «рекомендательные» стан-

дарты рекомендованы или фактически обязательны для этой конкретной клиники.  

1. Требования к программе и содержанию занятий 

Обязательные 

Соответствующая (адекватная) тематика (близка интересу, культуре и менталитету целевых групп 

обучающихся) 

Программа развивает навыки  

Клиника разрабатывает материалы для обучения студентов и проведения занятий в школах, местном 

сообществе 

Рекомендательные 

Тематика содержательная и затрагивает важные вопросы, проблемы 

Тематика  затрагивает актуальные текущие вопросы 

Последовательность (логика) уроков/тематик осмысленна и обоснована 

Программа/учебный план/планы занятий  содержат описание необходимых для реализации про-

граммы человеческих и материальных ресурсов 

Программа одновременно и достаточно сложна, и выполнима для обучающихся 

2. Требования к преподавателям/тренерам 

Обязательные 

Преподаватель/тренер  понимает миссию Стрит Ло 

Преподаватель/тренер понимает и умеет использовать интерактивные методы и применяет их 

Имеется учебный материал и преподаватель/тренер умеет его разрабатывать и им пользоваться 

Преподаватель/тренер  обладает необходимыми  юридическими знаниями 

Преподаватель/тренер проводит самооценку своей работы, а также оцениваться студентами, участ-

никами программы, коллегами 

Рекомендательные 

Преподаватель/тренер участвовал в тренингах по развитию коммуникативных навыков 

Преподаватель/тренер обладает психологическими качествами, необходимыми для преподавания 

Стрит Ло 

Преподаватель/тренер обладает навыками составления учебного плана/программы 

3. Требования к методике обучения, включая  кураторство/контроль/надзор за студентами 

Обязательные 

Методы обучения являются  групповыми (включающими всех), интерактивными и дифференциро-

ванными (индивидуальный подход) 

Методы обучения являются доступными и понятными 

Методы обучения являются ориентированными на обучающихся и включают их  в активную работу 

Методы обучения являются подходящими для обучаемой группы  

Методы обучения  пробуждают интерес к тематике 

Методы обучения позволяют выстроить логическую последовательность учебной деятельности 

Методы обучения способствуют развитию навыков, знаний и ценностей учащихся 

Методы обучения включают непрерывный мониторинг и  осуществление обратной связи с обучае-

мой группой 

Методы обучения ориентированы на самооценку и включают ее 

Студенты регулярно  участвуют во  встречах и обсуждениях с преподавателем/тренером  или кура-

тором  

Рекомендательные 
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Методы и методика поддерживают и развивают демократический процесс 

Могут быть использованы следующие методы обучения: работа в малых группах, ролевые игры, 

анализ казусов, дебаты, упражнения по критическому мышлению, мозговой штурм, шкала мнений, 

игры, ассмотрение гипотетических ситуаций, вопросы и ответы, экскурсии, имитации, ранжирова-

ние, «займи позицию», учебные суды, инсценировки, использование приглашенных специалистов и 

другая интерактивная деятельность. 

Разнообразные методы обучения применяются сбалансировано    

Методы обучения гуманны и не допускают подавления одним человеком другого 

 Студенты еженедельно участвуют во  встречах и обсуждениях с преподавателем/тренером  или ура-

тором  

Куратор должен посетить уроки, которые ведет студент-юрист в школе/группе, не менее чем 2 раза 

за семестр 

4. Требования к студентам-юристам, ведущим уроки права 

 Обязательные 

Студенты-юристы прошли обучение использованию интерактивных методов и применяют их 

Студенты-юристы в течение курса клиники преподают не менее 10 уроков в школе или  

другой учебной группе местного сообщества  

Рекомендательные 

Студенты-юристы привлекаются к участию в программе  клиники не ранее, чем на втором году обу-

чения на юрфаке 

Студенты-юристы прошли обучение использованию интерактивных методов и применяют их (как 

минимум 4 часа занятий) 

Студенты-юристы  обучаются составлению планов уроков и могут их составлять 

Студенты-юристы организуют  учебные суды и  специальные мероприятия  для учащихся   

Студенты-юристы преподают в одном и том же классе/группе в  течение курса клиники  

Студенты-юристы проводят 20 уроков в течение года 

5. Требования к оцениванию студентов 

Обязательные 

Методы оценивания основываются на оценивании знаний, навыков и  качеств/ценностей/отношения 

студентов-юристов и учащихся 

Студенты-юристы участвуют в процессе оценивания их работы 

Рекомендательные 

Оценивание студентов-юристов и учеников  проводится регулярно 

Используются как дополнительные (к методам обучения) методы оценивания студентов и учеников, 

так и интегрированные (с методами обучения) методы оценивания 

 Оценивание студентов-юристов включает индивидуальную работу, подготовку к проводимым уро-

кам,  участие в семинарах, организованных на юридическом факультете, проведение урока в  шко-

ле/учебной группе местного сообщества 

Методы оценивания включают и самооценку, и обратную связь со стороны преподавателя/тренера, 

коллег-студентов, школьников   

6. Требования к документированию 

Обязательные 

Документация в клинике типа Стрит Ло предназначена для:  

Администрация клиники типа Стрит Ло 

Виды документов: 

Планы/сценарии отдельных уроков с использованием письменных материалов и  видеозаписей 

Записи куратора для студентов-юристов 

Рекомендательные 

Документация в клинике типа Стрит Ло предназначена для:  

Администрация университета/юрфака 

Администрация школы/организации (например, директор  школы, администрация тюрьмы/колонии) 

Виды документов: 

Список  участвующих в программе средних школ, организаций и общественных групп, список сту-

дентов-юристов 

Список обучающихся, например школьников  
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Переписка между клиникой типа Стрит Ло и общественными организациями, школами, донорами и 

другими лицами 

Отзывы (мнения) о программе 

Записи студентов о выявленных проблемах, трудностях, успехах, новых идеях, полученных в ходе 

проведенных уроков, и рекомендации по развитию программы  

7. Требования к внешним условиям организации программы обучения/подготовки 

Обязательные 

Наличие высококвалифицированных тренеров, способных обучать использованию интерактивных 

методов  

Наличие групп обучающихся в местном сообществе, например, учащихся средней школы, различ-

ных групп взрослых обучающихся в различных местах, таких как тюрьмы, приюты, церкви, курсы 

обучения взрослых и других местах, где собираются такие группы.    

Рекомендательные 

Наличие организации, поддерживающей, финансирующей программу, например, юрфак, ассоциация 

студентов-юристов, НКО 

Наличие тренеров с юридическими знаниями 

Наличие преподавателей, заинтересованных в обучении методам Стрит Ло   

Наличие понимающих и готовых к сотрудничеству руководителей организаций в местном сообще-

стве  

Занятия на юридическом факультете включают практический компонент 

Материалы и методика доступны для других членов юридического и образовательного сообществ 

8. Требования к оцениванию программы 

Обязательные 

Текущее оценивание: 

Включает регулярную обратную связь от учащихся/клиентов (в том числе сотрудники и админи-

страторы программ/организаций, в которых проходит работа с клиентами, например, учителя, адми-

нистраторы школ и тюрем и т.п.) и студентов-юристов 

Эта обратная связь анализируется и обсуждается студентами-юристами и их куратором 

Итоговое оценивание: 

Проводится каждый семестр, а также в конце курса клинической программы 

 Рекомендательные 

Итоговое оценивание: 

Включает вклад  кураторов, студентов-юристов и учащихся/клиентов 

Количественная и качественная оценка проводится с использованием  форм для  обратной связи и 

вопросников (анкет);  интервью; групповых обсуждений с фокусной группой. 

Независимое оценивание: 

Должно определить достигнутые результаты для студентов-юристов и учащихся/клиентов 

Может включать исследования (опросы) общественного мнения 

Проводится независимым экспертом или исследователем 
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ТЕМА 15 

Інтерактивні технології в правопросвітній роботі юридичної 

клвнвки 
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1. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ ПРАВОВОЇ ПРОСВІТИ ТА ЇХ ЗА-

СТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИМИ КЛІНІКАМИ 
А.Галай, Я.Іваніщ для книги Юридична клінічна практика 

4.1 Місце методів навчання у правопросвітній діяльності юридичних клінік 

Правопросвітня робота, як уже було з’ясовано, має  шляхи та способи здійснення, серед яких 

важливе місце відводиться викладацькій діяльності. Зважаючи на це, цілком обґрунтовано велика 

увага в роботі юридичних клінік приділяється педагогічним методам. Загалом, теоретичні питання 

методів викладання належать до сфери такого напряму педагогічної науки як дидактика. Саме нею 

визначено, що методи  навчання — це способи упорядкованої взаємопов’язаної діяльності викладача 

та учня, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання119. Як до 

педагогічної категорії до них ставляться певні вимоги. Так, методи викладання повинні бути спря-

мовані на виконання завдань освіти, бути науково обґрунтованими, доступними, результативними у 

застосуванні120. 

Складовою частиною методів є прийоми — концептуальний набір елементів, з яких будується 

педагогічний метод. Слід відрізняти ще одне поняття — навчальну технологію, яка є цілісним алго-

ритмом організації ефективного засвоєння знань, умінь, навичок, і який характеризується оптималь-

ною комбінацією основних навчальних компонентів: змісту, прийомів, методів, форми та засобів121.  

Коли ми аналізуємо роль методів навчання в роботі юридичної клініки, то мається на увазі те 

коло правопросвітніх заходів, яке містить елементи навчального процесу — відносин, в системі 

«суб’єкт, який навчає — суб’єкт, який навчається». Сюди відносяться лекція, інтерактивне заняття, 

семінар, тренінг, викладання спеціального навчального курсу, тощо. Правильний підбір методів нав-

чання під час проведення таких заходів правової просвіти має важливе значення. 

Перш за все, це зумовлено тим, що сама по собі правопросвітня діяльність — це не звичайне 

навчання в учбовому закладі, а діяльність із формування специфічного кола знань, умінь, навичок в 

правовій сфері. Тому і підбір та застосування їх мають бути відповідними. Підтверджує таку пози-

цію і те, що переважно всі форми правопросвітньої роботи, перераховані вище, самі по собі передба-

чають застосування нестандартних, більш практичних та цікавих методів навчання, порівняно з тра-

диційними, які застосовуються в школі. Ще одним аргументом на користь такої думки є особливе 

коло проблем, які зачіпаються юридичними клініками під час проведення ними заходів правової 

просвіти. 

Краще розібратися з тим, які саме методи навчання мають використовуватися в правосвітній 

діяльності юридичної клініки, допоможе більш детальна інформація про їх систему.  

4.2 Методи навчання: пасивні, активні, інтерактивні. «Піраміда» засвоєння матеріалу 

студентами залежно від  застосовуваних на занятті методів навчання 

В дидактиці існують різні моделі класифікацій методів навчання: за джерелом передачі та ха-

рактером сприйняття інформації, за основоним дидактичним завданням, яке вони виконують, за ха-

рактером пізнавальної діяльності122, тощо. Та класифікація, яка має більш практичне значення для 

діяльності юридичної клініки в галузі правової просвіти, поки перебуває в процесі свого становлен-

ня. Мається на увазі розподіл методів на пасивні, активні та інтерактивні. Він є досить умовним.  

Історичне його коріння слід шукати в теорії та практиці вітчизняної освіти на рубежі XIX-XX 

століть, коли відбулося обґрунтування та часткова апробація формального, реального методів, мето-

ду катехізації123, які розглядалися як «активні» методи навчання. Цікаво, що окремо група «пасив-

них» методів не виділялася, оскільки будь-яка діяльність із засвоєння навчального матеріалу є ак-

тивною діяльністю. Проте цим було намічено поступовий умовний розподіл методів навчання на 
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дав, 2003.— 528 с., ст. 119 
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 Баранов С.П. Педагогика: учебное пособие дя педагогических училищ / С.П. Баранов, Л.Р. Болотина, В.А Сластенин. 
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більш активні та менш активні, який в подальшому за пропозицією Я.Голанта знайшов своє вира-

ження в активній та пасивній моделі навчання124.  

В першій моделі учень розглядається, здебільшого, як пасивний елемент — об’єкт навчання. 

Прикладом таких методів може бути проведення лекції, читання та переказування тексту,  опиту-

вання, пояснення, тощо. Активна ж модель, навпаки, передбачає використання методів навчання, які 

стимулюють пізнавальну діяльність учнів, вимагають постійної активної діяльності, задіюють вели-

ке коло вмінь та навичок. Наприклад, виконання різного роду практичних завдань, творчих робіт, 

вирішення проблемних задач. 

До цієї класифікації слід ще додати інтерактивну модель навчання, як таку що повністю 

відповідає стилю правопросвітньої роботи, яку проводить юридична клініка. Значна роль у розробці 

інтерактивних підходів до навчання належить П.П. Блонському, В.П.Вахтєровому, В.В.Ігнатьєву, 

Л.Є.Левіну, С.Т.Шацькому, які дослідили теоретичні основи застосування ігрового проектування у 

вітчизняній педагогіці125. Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти у 

працях  Василя Сухомлинського, у творчості вчителів-новаторів 70-80-х років, у теорії розвиваючого 

навчання126.  

Суть їх полягає в тому, що вони засновані на вивченні через дію, із залученням до роботи всіх 

учасників заняття, використанні реальних життєвих ситуацій та спрямуванні на набуття конкретних 

вмінь, навичок. Учень за такої моделі не може залишатися пасивним: створюється система, за якої і 

вчитель, і слухач перебувають на одному рівні, в однаковій мірі активно взаємодіють між собою. У 

наш час інтерактивні методи навчання набувають широкої популярності, оскільки надзвичайно 

ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, більш тісній співпраці між викладачем та учнем, 

руйнуванню статусного бар’єру між ними, виробленню позитивної, сприятливої для навчання атмо-

сфери, що все, без сумніву, позначається на результатах навчання.  

Це підтверджується і результатами досліджень Національного тренінгового центру Сполучених 

Штатів Америки, проведеними у 80-х роках, які були відображені в схемі під назвою «Піраміда нав-

чання»127. 

Схема 1. «Піраміда навчання» 

 
Порівняти пасивну, активну та інтерактивну моделі навчання легше всього за допомогою таб-

лиці128: 

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика моделей навчання 

                                                           
124

 Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібн./ О.І. Пометун, Л.В. Пиро-

женко; За ред. О.І. Пометун. — К.: А.С.К., 2005. — 192 с. ст. 8 
125

 Т. Качеровська. Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці: історичний аспект. // 

Вища школа.— 2005.— №2.— 58-63 (58-59) 
126

 Галай А.О., Стаднік В.В. Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності: Тренінговий комплекс: На-

чально-методичний посібник / За ред. А.О. Галая. — К.: Атіка, 2006. ст. 13 
127

 Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібн./ О.І. Пометун, Л.В. Пиро-

женко; За ред. О.І. Пометун. — К.: А.С.К., 2005. — 192 с. ст. 11 
128

 О. Пометун. Актинві й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять. // Шлях освіти.— 

2004.— № 3.—  

Лекція — 5 % засвоєння 

 

Читання — 10 % засвоєння 

Відео / аудіо матеріали — 20 % засвоєння 

Демонстрація — 30 % засвоєння 

Дискусійні групи — 50 % засвоєння 

Практика через дію — 75 % засвоєння 

Навчання інших / застосування отриманих знань відразу ж — 

90 % засвоєння 
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Моделі 

навчання  

Пасивна  модель 

(суб'єкт - об'єктне нав-

чання) 

Активна модель 

(суб'єкт - суб'єктне нав-

чання) 

 

Інтерактивна модель 

(суб'єкт - суб'єктне нав-

чання) 

Обсяг ін-

формації, 

що по-

дається і 

за-

своюється 

Великий обсяг інфор-

мації можна подати за 

короткий час у струк-

туровано-му вигляді 

великій кількості учнів 

 

Високий рівень подан-

ня інформації'. Велика 

кількість учнів, які мо-

жуть одночасно отри-

мувати інформацію 

На вивчення порівняно 

невеликого обсягу ін-

формації витрачається 

значний час 

Результати 

навчання 

Засвоєння знань, їх ро-

зуміння. Розвиток 

умінь слухати, запису-

вати, конспектувати ве-

лику кількість інфор-

мації, уміння її відтво-

рювати 

Засвоєння знань, їх ро-

зуміння. Орієнтована 

на розвиток широкого 

спектру пізнавальних 

умінь і навичок. Перед-

бачає диференціацію 

навчання шляхом 

індивідуальних про-

грам та завдань 

Засвоєння знань, їх ро-

зуміння. Розширення 

пізнавальних можливо-

стей учнів, зокрема у 

здобуванні, аналізі та 

застосуванні інформації 

з різнихджерел. Мож-

ливість перенесення на-

бутих умінь, навичок та 

способів діяльності на 

різні предмети і по-

зашкільне життя учнів. 

Можливість розвитку 

соціальноїта громадян-

ської компетентності 

учнів на всіх предметах 

Відсоток 

засвоєння 

інформації 

Як правило,невисокий 

 

Достатньо високий 

 

Як правило,високий 

Контроль 

над проце-

сом на-

вчання 

Викладач добре кон-

тролює обсяг і глибину 

подання матеріалу, 

темп діяльності, час і 

зовнішню сторону нав-

чання. Результати ро-

боти учнів неперед-

бачені. Зворотний 

зв'язок учителя з учня-

ми відсутній 

Викладач добре кон-

тролює обсяг і глибину 

вивчення, час і хід нав-

чання. Результати ро-

боти учнів передбачені. 

Існує можливість 

співпраці учителя з 

кожним з учнів окремо. 

Постійний зворотний 

зв'язок учителя з учня-

ми 

Контроль учителя за 

обсягом і глибиною за-

своєння знань, часом і 

ходом навчання є опо-

середкованим. Резуль-

тати роботи учнів менш 

передбачені. Значні 

можливості для само-

контролю і взаємо-

контролю учнів. Є 

необхідність подальшої 

корекції знань, умінь та 

навичок учнів 

Роль осо-

бистості 

педагога 

Безпосередній вплив 

учителя (або автора 

навчальних матеріалів) 

на учнів. Особисті 

якості педагога зали-

шаються в тіні, він ви-

ступає як «джерело» 

знань, організатор про-

цесу навчання 

Особисті якості педаго-

га та його професійна 

майстерність є однією з 

умов функціонування 

даної моделі. Учитель є 

джерелом знань, ор-

ганізатором, конт-

ролером, консультан-

том. Високий рівень 

навантаження на вчите-

ля 

Педагог є організато-

ром, координатором на-

вчання, фасилітатором 

дискусій, консультан-

том. Він сильніше роз-

кривається перед уч-

нями, виступає як 

лідер, наставник. Ство-

рюються можливості 

демократичного, рівно-

правного партнерства 

між учителем і учнями 

та в середині учнівсь-



 386 

кого колективу 

Роль учнів Відносно пасивна; учні 

не приймають важли-

вих рішень щодо влас-

ного і колективного 

процесу навчання 

Забезпечена активність 

частини учнів. Небез-

пека вилучення іншої 

частини учнів з нав-

чального процесу. Від-

сутність взаємодії все-

редині учнівського ко-

лективу 

Надзвичайно активна. 

Учні приймають важ-

ливі рішення щодо 

процесу навчання, 

здійснюють процес 

навчання значною 

мірою самостійно. Ма-

ють можливість спілку-

вання між собою і ро-

звитку комунікативних 

умінь та навичок 

Джерело 

мотивації 

навчання 

Зовнішнє (оцінки, педа-

гог, батьки, суспіль-

ство) 

Поєднання зовнішніх 

(оцінки, педагог, бать-

ки, суспільство) та 

внутрішніх (інтерес са-

мого учня) мотивів 

Глибока внутрішня мо-

тивація (інтерес самого 

учня) 

4.3. Класифікація інтерактивних методів навчання 

Під час проведення занять з правової просвіти юридичними клініками використовується ряд ін-

терактивних методів. Для постійного застосування доцільно мати уявлення про їх систему. Адже, 

несистематизоване використання цих методів може призвести до одного з негативних наслідків: або 

до зупинення в роботі з інтерактивними методиками, або  до невпинного моделювання нових, несис-

тематизованого їх накопичення, неконтрольованості у використанні. І навпаки — створення чіткої 

системи полегшить розуміння інтерактивних методів у їх сукупності, дозволить уявити цілісну кар-

тину, краще зрозуміти їх призначення, місце та роль у правопросвітній роботі юридичної клініки. 

Наприклад, якщо перед нами стоїть завдання підготувати тему, яка містить в собі дискусійне питан-

ня, нам легше підібрати одну з семи-десяти методик дискутування, ніж перебирати в пам’яті всі інші 

методи, яких значно більше. 

Враховуючи відсутність у науковій літературі класифікації інтерактивних методів навчання, ми 

наведемо кілька робочих класифікацій, в основу яких покладено різні критерії. 

В основу першої класифікації взято мету та форми організації навчальної діяльності учнів, а її 

авторами є команда вітчизняних педагогів під керівництвом Олени Пометун129. Так, інтерактивні те-

хнології було розділено на  чотири групи: технології кооперативного, колективно-групового навчан-

ня, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань.  

Технології кооперативного навчання поєднують різні методики засновані на роботі в малих 

групах. Це, наприклад, робота в парах, змінювані трійки, два — чотири — всі разом, карусель, робо-

та в малих групах, акваріум. За такої організації навчання вчитель керує роботою кожного учня опо-

середковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Кооперативне навчання відкри-

ває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дозволяє реалізувати природне прагнення 

кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями високих результатів засвоєння знань та 

формування вмінь. Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними формами навчання і 

може застосовуватися на різних етапах навчання. 

До технологій колективно-групового навчання автори віднесли методики, які передбачають 

одночасну спільну роботу всієї групи учнів, такі як, наприклад, обговорення проблеми в загальному 

колі, мікрофон, незакінчене речення, мозковий штурм, навчаючи — вчуся, ажурна пилка, аналіз си-

туації, вирішення проблем, дерево рішень.  

В основу технологій ситуативного моделювання покладено ігрову модель навчання, яка пок-

ликана реалізовувати, крім основної дидактичної мети, ще й забезпечення контролю виведення емо-

цій, надання учневі можливості самовизначення, розвиток творчої уяви, надання можливості вдос-

коналення навичок співробітництва в соціальному аспекті. До цього блоку слід віднести навчання в 
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грі (рольові ігри), технології імітації (використання певних відомих простих дій, що відтворюють 

будь-які явища дійсності), та технології симуляції (розуміються як спрощена версія реальності)130. 

Як правило, ігрова модель навчання реалізується за чотири етапи: орієнтація, підготовка до 

проведення гри, проведення гри, обговорення. До цієї групи технологій відносяться симуляції до 

імітаційної гри, спрощене судове слухання, громадські слухання, розігрування ситуації за ролями. 

Окрему групу становлять технології опрацювання дискусійних питань. В навчанні дискусія 

виступає ефективним методом засвоєння знань, вироблення вмінь і навичок, розвитку творчих здіб-

ностей та аналітичних якостей особистості. Сучасна дидактика визнає велику освітню та виховну 

цінність дискусії. До методів, які засновані  на її принципах належать метод послідовного обгрунту-

вання (ПРЕС), займи позицію, зміни позицію, неперервна шкала думок, власне дискусія, ток-шоу, 

оцінювальна дискусія, дебати. 

Критерієм іншої класифікації інтерактивних методик є їх призначення на заняттях з правової 

просвіти: обслуговуючі (допоміжні), основні, конкретизуючі, методи дискутування, поєднані (ком-

плексні). Розглянемо ці п’ять груп131. 

Обслуговуючі (допоміжні) методики. Ці методики застосовуються для створення на занят-

тях конструктивної демократичної робочої атмосфери. Вони майже не несуть навчального 

навантаження, не формують правових знань, вмінь, навичок, світоглядних уявлень учнівської 

аудиторії. Ці методи або зацікавлюють учнів у занятті, або спрямовані на закріплення, підсум-

кове усвідомлення отриманої під час заняття інформації. Таким чином, обслуговуючі методи 

дозволяють правильно використовувати інші групи методів. До їх числа належать наступні 

методи та прийоми: правила, знайомство, мотивація, очікування, рухливі вправи, рефлексія, 

оцінювання, інші. 

Основні навчальні методи. Ця група методів на інтерактивних заняттях застосовується  

найчастіше, саме вони створюють механізм групової роботи і є основою для застосування кон-

кретизуючих, поєднаних (комплексних) та методів дискутування. Позитивні аспекти основних 

навчальних інтерактивних методів — це стовідсоткова апробованість та, відповідно, 

успішність для застосування у навчальних та інших цілях. Ці методики є основою заняття з 

практичного права. До основних методик належать: робота в малих групах, мозковий штурм, 

рольова гра та розгляд правових ситуацій.  

Конкретизуючі ігрові методи. Застосовуються для практичного програвання навчального 

матеріалу, засвоєння основної інформації про правові норми та їх застосування, фактично є навчаль-

но-методичним механізмом132. Метою цих методів є урізноманітнення методичної складової програ-

ми, глибше розібрати специфіку права у конкретній життєвій ситуації. Ці методи дозволяють кон-

кретизувати завдання під час занять з правової просвіти, детальніше розібрати певні питання. Сюди 

відносять такі методи: дерево рішень, парафразування, навчаючи вчуся, шкала оцінки, я-

висловлювання, послідовне обґрунтування («ПРЕС»), коло ідей, «сократовий» метод, правнича про-

мова, заповніть пропущене, поєднання слів, незакінчене речення, стоп-кадр, інші.  

Методи дискутування використовуються для напрацювання та відстоювання принципових 

позицій правового та соціально-політичного змісту шляхом контрольованого дискутування133. Їх 

специфіка полягає в тому, що під час проведення будь-якого з цих методів відбувається дискусія за 

попередньо встановленими правилами. До них належать такі методи як займи позицію, повернений 

аргумент, дебати, ток-шоу, прес-конференція, карусель, інші. 

Поєднані або комплексні методики. Вони є узагальненим проявом кількох методів, як пра-

вило, основного і якогось із конкретизуючих методів чи методів дискутування. Застосовуються для 

комплексного уявлення про навчальний матеріал та вироблення вмінь і навичок його впровадження. 

Уже з самої назви можна визначити специфіку цих методів — вони складаються з більш простих ін-

терактивних елементів чи методик та через це доволі складні в застосуванні, потребують не тільки 
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майстерності викладача, а й відповідної підготовки аудиторії, її дисциплінованості та позитивної 

спрямованості. До цієї групи методів належать: калейдоскоп («ажурна пилка»), акваріум, постановка 

запитань, імітація спрощеного судового слухання, сюрприз, колегіальна нарада, законотворчий про-

цес, переговори, медіація, інші.  

4.4. Інтерактивні технології як засіб проведення юридичною клінікою правопросвітніх за-

ходів  

Інтерактивні методи є основним засобом проведення  юридичною клінікою правопросвітніх за-

нять. Це зумовлено наступними їх властивостями та ознаками:  

1. Вони цікаві для учнів. Більшість інтерактивних методів містять елементи гри, тому пози-

тивно сприймаються аудиторією, з їх допомогою досить легко зацікавити. 

2. Інтерактивні методи цікаві для студентів-викладачів правопросвітніх занять. Викладання за 

допомогою інтеркативних методів — це не тільки застосування на практиці різних елементів гри, це 

перш за все, підключення до процесу викладання своїх творчих здібностей.  

Наприклад, в процесі роботи Юридичної клініки Навчально-наукового інституту Київського 

національного університету внутрішніх справ над програмою “Практичне право: протидія насиль-

ству” більшість інтерактивних методів було змодифіковано та вигадано також чимало нових ме-

тодів. Аналогічна робота ведеться і юридичною клінікою практичного права Донецького національ-

ного університету. 

3. Інтерактивні методи прості у застосуванні. Це означає, що для їх застосування не потрібно 

якихось надто складних умов, а здебільшого, достатньо звичайної аудиторії, дошки та маркера. Та ці 

методи прості не тільки для викладачів занять правової просвіти, а й для учнів, адже тільки окремі 

методики (здебільшого, це група комплексних методик) потребують ретельного пояснення, а отже, 

часу на підготовку, перед їх застосуванням. Але навіть це не становить ніякої проблеми, оскільки за-

цікавлена аудиторія намагатиметься зрозуміти суть методу, щоб якнайшвидше його спробувати на 

практиці.  

4. Інтерактивні методи спрямовані на формування практичних навичок та вмінь. Це дуже сут-

тєвий фактор, який, в основному, і визначив роль інтерактивних методик як основного засобу прове-

дення правопросвітніх занять. Адже звичайною лекцією чи відповідями на питання не можна отри-

мати такого ефекту, як скажімо, розгляд правової ситуації, її програвання в ролях, обговорення про-

блемного питання чи дискусія на актуальну тему.  

5. Інтерактивні методики при якісному застосуванні не втомлюють ні викладача, ні аудиторію. 

Це забезпечується їх цікавістю, наявністю в них ігрових моментів, практичністю, і в свою чергу, є 

запорукою того, що в аудиторії зберігається стійкий інтерес до подібних занять протягом курсу. 

Дуже важливим є той фактор, що заняття з правової просвіти проходять, здебільшого, у позакласний 

час, за рахунок факультативів, коли учні вже доволі втомлені після уроків. 

Таким чином, в силу описаних вище факторів, інтерактивні методи є основним засобом прове-

дення правопросвітніх занять юридичними клініками, найбільше відповідають сутності практичного 

права та є невід’ємною його частиною. 

Особливості інтерактивного методу зумовлюють і специфіку правопросвітнього заняття, яке в 

контексті програми Street law називається інтерактивним.  

Інтерактивне заняття з права — це заняття з правопросвітньої тематики, яке характеризуєть-

ся чіткою структурою, практичною орієнтованістю, популярністю викладення та наявністю цен-

трального елементу — інтерактивної методики.  

Інтерактивна методика є своєрідним центром заняття, навколо якого будується все викладення 

матеріалу теми, оскільки вона в собі поєднує декілька функцій: подача матеріалу, розвиток ко-

мунікативних навичок під час роботи в групі, закріплення пройденого матеріалу на практиці. Звісно, 

не можна звести всі інтерактивні методики до однієї схеми, адже всі вони різні, мають кожна своє 

призначення, але в силу своєї інтенсивності, багатоманітності, інтерактивна вправа є основним еле-

ментом правопросвітнього заняття.  

Проте для ефективного застосування інтерактивних технологій, щоб вони не стали “іграми за-

ради самих ігор”, необхідно планувати роботу з ними. Так, потрібно відібрати для уроку такі інтер-

активні вправи, які б дали учням “ключ” до засвоєння матеріалу теми134, щоб відібрана методика ста-

ла засобом розуміння для учня того чи іншого матеріалу, якоїсь проблеми.  
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Щоб провести заняття з теми “Освіта: право чи обов’язок”, ми можемо обрати багато варіантів 

поєднання методик. Для прикладу візьмемо два та порівняємо їх. В першому ми застосуємо коро-

теньку мотивацію, потім повторимо з учнями правила поводження на занятті, роздамо видатковий 

матеріал, після ознайомлення з яким зачитаємо правову ситуацію та попросимо учнів обговорити і 

знайти варіанти її вирішення в малих групах. Далі за методом послідовного обгрунтування кожен з 

учнів висловить своє бачення проблеми: освіта — це право чи це обов’язок. Урок завершимо підбит-

тям підсумків та оцінюванням.  

І другий варіант: застосуємо мотивацію, за допомогою методу "Займи позицію" об’єднаємо 

аудиторію в дві групи, ознайомимо їх з правовою базою в галузі освіти,  за методом ток-шоу, в яко-

му участь прийматимуть експерти (учні, які гратимуть роль директора школи, вчителя та учня) про-

ведемо групову дискусію, після якої  підіб’ємо підсумки та сформулюємо найважливіші висновки. 

Другий варіант організації заняття кардинально відрізняється від попереднього: тут не просто 

використані інтерактивні методи, а вони дійсно слугують засобом досягнення мети і завдань уроку 

— сформувати позицію учнів стосовно проблемного питання, навчити їх аргументовано відстоювати 

свою думку, правильно вести дискусію, ознайомити їх з правовими аспектами питання, тощо. Та го-

ловне, що для учнів друге заняття буде значно цікавішим, а значить, і кориснішим, бо перший крок 

до розуміння — це бажання розуміти, яке без зацікавлення викликати неможливо.  

Таким чином, інтерактивна технологія є дійсно головним елементом правопросвітнього занят-

тя, підбір якої є творчим елементом діяльності викладача. Вона ніколи не повинна бути самоціллю, а 

лише слугувати цілям заняття. Одна вдало підібрана методика варта десяти цікавіших самих по собі, 

але застосованих не в тому місці, не до тієї теми та не в тому випадку. 

4.5.Орієнтовна структура правопросвітнього заняття. Як створити інтерактивне заняття 

Правопросвітнє заняття, як і будь-яке інше, повинно мати певну структуру. Наводимо 

орієнтовний перелік елементів, з яких воно складається
135

. Більшість із них присвячені обслу-

говуючим елементам, які займають небагато часу, але є досить важливими для викладення 

основних. Основний елемент, навколо якого, можна сказати, будується все заняття, — це ін-

терактивна вправа, на яку припадає основний тягар забезпечення досягнення поставлених 

цілей та очікуваних результатів заняття, і якій відводиться найбільше часу. 

Мотивація, зацікавлення
136

. Найперший етап правопросвітнього заняття, який застосо-

вується для зацікавлення аудиторії у проблемі й обговорюваній темі. Його метою є сфокусува-

ти увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми. Привернути увагу 

учнів можуть питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання, розминка і т.д. Займає не 

більше 5% часу заняття. 

Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. Застосовується для 

переходу до навчальної частини заняття, для визначення очікувань і їх планування. Займає 

приблизно 5% часу. 

Надання необхідної інформації. Щоб вдало застосувати інтерактивну вправу, необхідно пе-

ред цим дати учням достатню кількість інформації. Це дозволить учням на її основі виконува-

ти завдання за мінімально короткий проміжок часу.  Для уникання лекцій у проекті під час 

проведення правопросвітньої роботи, на цьому етапі можна прочитати ознайомитися з роздат-

ковим матеріалом, дати групі завчасно домашнє завдання, у крайньому випадку можна за-

стосувати міні-лекцію. Займає приблизно 10% часу заняття. 

Інтерактивна вправа. Це найважливіша і, відповідно, найдовша частина заняття. Застосо-

вується для практичного освоєння матеріалу, формування знань, вмінь та навичок за темою 

заняття. На цьому етапі заняття може бути застосовано один або кілька інтерактивних ме-

тодів, які допоможуть ефективно розібрати правову ситуацію чи інше завдання. Правова ситу-

ація має бути забезпечена роздатковим матеріалом, що допоможе учням її реалістично уявити. 

Цей етап заняття займає до 60% часу заняття. 
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Висновки, рефлексія. Застосовується для підсумкового запам’ятовування інформації, от-

риманої під час заняття, для налагоджування зворотного зв’язку з учнівською аудиторією: 

оцінювання їх активності та своєї роботи на занятті. Підбиття підсумків бажано провадити у 

формі питань: що нового дізналися, яких навичок навчилися, наскільки це може бути корисно 

в житті. Крім того, можна задати питання і з проведення самого уроку: що було найбільш вда-

ле, що ще сподобалося, що слід змінити в майбутньому. Практика свідчить про правильність 

проведення на цьому етапі анкетування учасників заняття з постановкою відкритих запитань. 

Для підбиття результатів бажано залишати до 15% часу уроку. 

Рухливі вправи. Не слід забувати і про криголами, які можуть зробити розрядку, подолати 

втому, привернути увагу учнів до теми заняття, правової ситуації, вони не є обов’язковим еле-

ментом, але іноді дуже корисні. 

Домашнє завдання. Цей елемент не є нормою у заняттях з практичного права, скоріше 

виключенням, адже заняття з практичного права — це зовсім не шкільні уроки, тому не 

обов’язково, щоб вони відбувалися за традиційною схемою. Домашні завдання мають бути не-

частими, розвиваючими, цікавими, добровільними. Їх виконання потрібно стимулювати, хоча 

б словесно. Проте не слід забувати про те, що деякі інтерактивні методи (проведення дискусій, 

окремі конкретизуючі ігрові методи) передбачають попередню готовність учнівської аудиторії, 

і без домашнього завдання тут не обійтися. 

Підготовку до інтерактивного заняття слід починати з аналізу теми та її питань. Тільки 

після цього можна перейти до формулювання очікуваних результатів теми. Це необхідно для 

більш цілеспрямованої та результативної роботи і викладачів заняття, і учнів. Найпоши-

ренішою схемою формулювання очікуваних результатів є прогнозування знань, умінь, нави-

чок, якими повинні володіти учні по завершенні заняття. Коли ми матимемо очікувані резуль-

тати, відразу стане зрозуміло, на яких елементах заняття слід зробити акцент, де варто за-

стосувати інтерактивну вправу, а де подати інформацію іншим чином. 

Як правило, питання теми, які покликані сформувати практичні вміння та навички по-

даються на занятті за допомогою інтерактивної вправи і є центральними в занятті, а ті, які 

слугують для отримання теоретичних знань, відповідають етапу інтерактивного уроку під 

назвою “надання необхідної інформації”.  

Після визначення очікуваних результатів слід скласти орієнтовну схему заняття: 

розподілити питання теми за етапами інтерактивного заняття, визначити головні питання, які 

будуть розглядатися за допомогою інтерактивної вправи.  

Для подальшого планування заняття потрібно опанувати тему — настає етап пошуку ін-

формації за темою. Викладач має підібрати все необхідне для заняття з урахуванням його ін-

терактивної та практичної спрямованості: нормативні акти, літературні та інші джерела, 

можливо, відеофільми, слайди, тощо. Звісно, з будь-якої теми можна назбирати силу-силенну 

інформації, тому викладач повинен зробити ретельний її відбір — підготувати витяги з норма-

тивно-правових актів, підручників, виходячи, перш за все, з очікуваних результатів та цілей 

заняття, відбираючи матеріали за критеріями їх цікавості,  потрібності, мобільності (щоб за-

стосування матеріалів не забирало багато часу чи не спричиняло інших зайвих клопотів), пов-

чальності, практичності, наближеності до реального життя та інших. 

Тепер наступає етап застосування зібраної інформації в занятті. Мається на увазі, вико-

ристання та розміщення відібраної інформації стосовно різних етапів інтерактивного уроку: 

визначення, яку інформацію потрібно подати для ознайомлення в малих групах, яку слід зачи-

тати, які питання на розмірковування дати. Також на цьому етапі підготовки правопросвітнь-

ого заняття відбувається формулювання правових ситуацій, інших завдань, складання сце-

наріїв для рольових ігор.  

Після цього слід подумати над обслуговуючими методиками заняття: знайомством (якщо 

потрібно), мотивацією, способом представлення теми, рухливою вправою, рефлексією, 

оцінюванням, підведенням підсумків. Обов’язковими з перерахованих вище методик є моти-

вація, представлення, теми, рефлексія та підведення підсумків. Решта проводяться за бажан-

ням викладача та залежно від ситуації, адже наприклад, навіщо проводити рухливу вправу, 

якщо уроком передбачена подача матеріалу за допомогою методу “навчаючи вчуся”. Отже, 

успіх уроку багато в чому залежить від викладачяа та його вміння скомпонувати різні елемен-

ти інтерактивного заняття. 
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 Протягом усього процесу підготовки заняття слід ретельно слідкувати за часовими рам-

ками того чи іншого елементу уроку, адже вдале планування часу — одна з основних умов 

успішності заняття, проте на цьому етапі відбувається остаточне підрахування хвилин.  

І нарешті, завершальний етап — складання та оформлення сценарію заняття. Він пови-

нен бути виконаний у простому зрозумілому форматі, містити роздаткові матеріали, питання, 

які потрібно поставити до учнів, вказівки на нормативні акти. Без цього досвідчений викладач 

може провести заняття з правової просвіти, проте сценарій є необхідною річчю для новачка чи 

людини, яка схильна хвилюватися перед аудиторією, крім того, кожне заняття є плодом твор-

чості та праці, тому воно повинно бути обов’язково збережено. 

4.6  Етичні правила роботи з інтерактивними методиками  
Використання інтерактивних методик є доволі відповідальною справою, тому потрібно 

пам’ятати і про деякі моральні настанови, які умовно можна назвати етичними правилами роботи з 

інтерактивними методиками. 

1. Інтерактивні методики не повинні бути самоціллю. Це найголовніше правило, яким слід ке-

руватися при роботі в сфері правової просвіти, яку здійснює юридична клініка. Інтерактивні методи, 

як уже було сказано вище, досить цікаві у своєму застосуванні, але їх необдумане використання, за-

стосування не за призначенням, без мети формування правосвідомості, практичних навичок та вмінь 

не допускається. Метою інтерактивного заняття з правової просвіти є не використати в ньому інтер-

активний метод, а навчити слухачів користуватися комплексом наданих їм громадянських прав  та 

виховати правослухняних членів суспільства. 

2. Під час проведення інтерактивних занять мають використовуватися різні методи, не допус-

кається їх надто часте повторення та дублювання. Перелік інтерактивних методик не є вичерпним, 

тому кількість їх дуже велика. Звісно, в цій кількості є більш та менш цікаві методики, але якими б 

цікавими вони не були, надто часте їх використання (наприклад, на кожному занятті) призводить до 

втрати аудиторії інтересу до занять, формування у них думки про нецікавість, нудність та одно-

типність інтерактивних занять. Тому під час правопросвітнього курсу потрібно намагатися до кож-

ного із занять підібрати один-два методи, які б найкраще відповідали цілям заняття. Виняток з цього 

правила становить група основних методів, які покладені в основу майже кожного заняття і на ме-

ханізмі яких будуються інші групи методів137.  

3. Використання інтерактивних методів має бути комплексним. Існують різні групи методів, 

кожна з яких має своє призначення: наприклад, обслуговуючі методи допомагають встановити необ-

хідну атмосферу на занятті, перейти від одного етапу заняття до іншого; основні забезпечують цен-

тральну частину уроку; методи дискутування дозволяють вдало провести дискусію і так далі. Тільки 

використання методик у їх комплексі дає ефективний результат, тільки їх вдале поєднання можна 

назвати інтерактивним заняттям.  

4. Педагогічна і юридична компетентність викладачів. Це означає, що студент-тренер перед 

тим, як бути допущеним до роботи з молоддю повинен пройти курс вивчення методики використан-

ня інтерактивних вправ під час правопросвітньої роботи. Крім того, кожне окреме заняття, яке він 

вестиме, має бути ретельно ним опрацьоване, а методика застосування кожного методу зрозумілою. 

Що стосується юридичної компетентності, то зрозуміло, що перед тим, як іти на заняття викладач 

має досконально володіти знаннями з правових питань, які розглядатимуться на занятті та супутніх 

питань, які можуть виникнути в учнів під час розгляду теми, мати знання про зміст нормативно-

правових актів. Більше того, викладання правових питань потребує не тільки обізнаності в питаннях 

теми, а й загальної правової грамотності. Хіба може проводити заняття студент, який досконало во-

лодіє занням Закону України “Про захист прав споживачів”, але не знає, що таке “право” чи “держа-

ва”? 

5. Пояснення правил проведення методів аудиторії перед їх застосуванням. Це забезпечить 

ефективну роботу слухачів та зекономить час. По можливості потрібно привчати аудиторію до необ-

хідної термінології: наприклад, коли ви поясните правила проведення мозкового штурму, а потім 

вкажете назву цього методу, під час згадування слів “мозковий штурм” на наступному занятті учні 

відразу пригадають його правила, і потреба пояснювати їх заново відпаде. 

                                                           
137

 Галай А.О. Застосування у сучасному навчальному процесі інтерактивних методик підготовки персоналу // Збірник 
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6. Ретельна підготовка до занять. Мається на увазі весь спектр дій, починаючи від вибору те-

ми, її формулювання, складання сценарію, та закінчуючи підготовкою необхідних матеріалів для 

уроку: видаткових матеріалів (витягів із законодавчих актів, інших джерел), ватманів, маркерів, 

тощо. Такі матеріали дуже спрощують роботу на занятті, і в більшості випадків навіть є необхідни-

ми, а їх відсутність (коли, звісно, вони потрібні) свідчить про неповагу викладача до аудиторії та 

суттєво перешкоджає досягненню очікуваних результатів заняття. 

7. Врахування вікових та психологічних особливостей. Здебільшого аудиторія, якій прово-

дяться правопросвітні заняття — це діти шкільного віку. Але будь-яка аудиторія має свої психо-

логічні, вікові особливості. Застосування інтерактивних методів має це враховувати, оскільки існу-

ють більш складні методи, менш складні, методи, які формують навички, та методи, які формують 

свідомість, тощо. Крім того, слід також враховувати спрямованість аудиторії: наприклад, для центру 

для дітей із неблагополучних сімей та вихованців правової гімназії можуть підійти далеко не одна-

кові методи. 

8. Дотримання правил раціональної організації заняття.  Інтерактивні методики потрібно за-

стосовувати на основі загальноприйнятої схеми інтерактивного заняття: не можна, наприклад спо-

чатку провести інтерактивну вправу, потім мотивацію, а після неї рефлексію. Проте з цього правила 

є деякі винятки — наприклад, проведення дебатів, яке займає великий обсяг часу. 

9. Не допускати надто багато ігрових елементів. Це правило тісно пов’язано з найпершим (ін-

терактивні методи не повинні бути самоціллю). Якщо зловживати деякими ігровими моментами в 

інтерактивному занятті, то це може викликати несерйозне ставлення учнів до занять з правової про-

світи. Прикладом порушення цього правила може слугувати надто часте та тривале використання 

рухливих вправ (криголамів). Інтерактивне заняття, перш за все, має слугувати формуванню знань, 

умінь та навичок учнів. 
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ТЕМА 16 

Психологічні аспекти правопросвітньої роботи юридичної 

клініки
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1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У ЗАНЯТТЯХ З ПРА-

ВОВОЇ ПРОСВІТИ 

Психологічні особливості підлітків для врахування у заняттях з правової просвіти 

Ю.Макарцова, ЮК КНУВС 

Мотиваційна сфера учнів старших класів 

Старшокласника традиційно прийнято розглядати як особу, що „стоїть на порозі" дорослого 

життя, сповненого планів та сподівань, зверненого у майбутнє. Перспективу у часі, як план уявлень 

про майбутнє життя, автори розглядають як одну з центральних у старшому шкільному віці ін-

станцій, що опосередковує діяльність людини, що впливає на зміст та функціонування мотиваційно-

потребової сфери особистості.  

Аспект професійних планів та намірів випускників середніх шкіл неодноразово й у різних 

контекстах досліджувався педагогами, психологами, соціологами. Вперше виникаючи у підлітково-

му та ранньому юнацькому віці, життєвий план відіграє надзвичайно важливу роль у становленні 

мотиваційно-потребової сфери, піднімаючи особистість на новий, більш високий рівень розвитку.  

Навчальна діяльність школярів старшого шкільного віку тісно пов'язана з обиранням май-

бутньої професії, становленням професійних інтересів. Як стверджує Є.П. Ільїн [5; c.233], половина 

випускників вже має сформований основний та резервний професійні плани. Щоправда, обирання 

професії може мати не чітко визначене розуміння свого майбутнього місця в житті, а відбуватися або 

під примусом батьків, або з прикладу товаришів, або під впливом тимчасового інтересу. До того ж, в 

складних економічних умовах сьогодення обирання професії може відбуватися або під впливом си-

туативних економічних факторів (підліток обирає професію задля скорішого заробітку), або під 

впливом "матеріального престижу" конкретної професії.  

Відповідно до цього змінюється і мотивація навчальної діяльності. Якщо підлітки обирають 

професію відповідно до своїх уподобань та інтересів до окремих навчальних предметів, то молодші 

юнаки вже обирають предмети відповідно до майбутньої професії. Таким чином простежується ве-

лика вибірковість пізнавальних мотивів, що може призвести до суттєвого зниження інтересу до 

окремих предметів на користь майбутніх спеціалізованих знань.  

Учбово-пізнавальний мотив (інтерес до способів добування знання) удосконалюється як інте-

рес до методів теоретичного й творчого мислення. Старшокласників цікавить участь у шкільних на-

укових суспільствах, застосування дослідницьких методів на уроках. Разом з тим їх залучають і 

шляхи підвищення продуктивності (результативності) пізнавальної діяльності, про що свідчить їхній 

інтерес до посібників про культуру й раціональну організацію розумової праці. Видимо, у цьому віці 

можна говорити про появу єдності процесуальної й результативної мотивації навчання.  

Істотно розвиваються мотиви й способи самоосвітньої діяльності. На цьому етапі самоосвіти 

домінують далекі цілі, пов'язані з життєвими перспективами, вибором професії й самовихованням. 

Ці мотиви й мети самоосвіти викликають принципово нові способи самоосвітньої діяльності:  

усвідомлення школярем особливостей своєї навчальної діяльності й особистості, співвідне-

сення їх з вимогами суспільства, оцінка цих особливостей і їхнє перетворення, пошук і вироблення 

нових способів пізнавальної діяльності, вироблення нових особистісних позицій, усвідомлення са-

моосвіти як особливої діяльності, співвідношення завдань і способів самоосвіти, розгорнуті само-

контроль і самооцінка, що виражаються в самоплануванні й розумному самообмеженні своєї діяль-

ності. На цьому етапі розвитку школяра самоосвіта може зливатися із самовихованням. У школярів 

зростає у зв'язку із цим інтерес до таких форм навчальних занять, де самоконтроль і самооцінку 

своєї навчальної праці виконують вони самі, а не тільки вчитель.  

Соціальні позиційні мотиви, що складаються у відносинах з оточуючими, також змінюються. 

Відносини з однолітками продовжують грати для учнів велику роль, неприйняття старшокласника в 

класному колективі викликає незадоволеність, занепокоєння, негативні емоції. Відносини із учите-

лем у старших класах школи стабілізуються. Майбутнє закінчення школи, іспити підсилюють ділову 

орієнтацію школярів у відносинах із учителем. Разом з тим зростає прагнення школярів до поважних 

форм контролю з боку вчителя. У ряді випадків зростає вимогливість і критичність старшокласників 

стосовно вчителя. У цьому віці, як ніколи, велика виховна роль особистості вчителі.  

Претензії на самостійність старших школярів відрізняються від таких же претензій у 

підлітків. Підлітки звичайно прагнуть до самостійності в навчанні, у виборі друзів і занять по інтере-

сах, у розподілі вільного часу. Старшокласники ж претендують на самостійність у більше 



 395 

відповідальних сферах життя, які пов'язані з визначенням планів на майбутнє, з життєвими перспек-

тивами, з оцінками тих або інших суспільних явищ.  

Мотиви отримання позитивних оцінок змінюються, стають адекватними. Молодші юнаки 

сприймають оцінку як критерій своїх знань, оцінка заради оцінки втрачає свою спонукальну роль, 

замість неї основним мотивом навчання стає прагнення до знань.  

До цього слід добавити, що чим старші школяри, тим меншу кількість мотиваторів вони нази-

вають в якості стимулів своєї поведінки. Це свідчить про те, що під впливом формуючугося стійкого 

систематизованого світогляду у них виникає чітка ієрархізована структура мотиваційної сфери, яка в 

достатній мірі виражає їх повністю інтеріоризовані мотиви, погляди та переконання.  

Таким чином, найбільш характерною є мотивація, направлена на власну особистість, Я стар-

шокласників. Друге місце займає мотивація спілкування, і нарешті третє місце належить діловій мо-

тивації, пов'язаній з реалізацією учбових та інших задач. Одночасно окреслюється тенденція до 

відносного зростання від 9 до 10 класу ділової мотивації за рахунок деякого зниження мотивації 

спілкування. Носіями цієї тенденції виступають перш за все юнаки, в той час як дівчата консерва-

тивно утримують пріоритет збереження значущості мотивації спілкування. 

Дубровіною І.В., Реаном А.О. та ін. було виділено наступні групи пізнавальних мотивів, які, 

на нашу думку, впливають на ставлення дітей до правопросвітницьких занять138: 

а) інтерес до предмету; 

б) якість викладання; 

в) важливість предмета у майбутньому; 

г) знання та розуміння предмету; 

д) орієнтація на самостійність мислення; 

е) використання технічних засобів навчання. 

У літературі виділяють такі пізнавальні процеси особистості як: відчуття, сприймання, увага, 

пам'ять, уява, мислення та мовлення. До тих, які є важливими при викладанні практичного права, на 

які потрібно звертати увагу та враховувати при викладанні, ми відносимо: 

 сприймання; 

 увага; 

 пам'ять; 

 уява; 

 мислення; 

 мовлення. 

Мислення. Мислення є вищим психічним пізнавальним процесом  людини. Суть цього про-

цесу полягає в породженні нового знання на основі творчого відображення дійсності. У підлітково-

му віці процеси мислення удосконалюються в порівнянні з молодшим шкільним віком. 

1. На відміну від молодших школярів, у дитини, яка досягла підліткового віку, проявля-

ється здатність оперувати гіпотезами при вирішенні інтелектуальних занять. Це активно потрібно 

використовувати при проведені правопросвітніх занять. Давати дітям завдання, правові ситуації, які 

не мають однозначного вирішення, щоб вони використовували різноманітні підходи до їх вирішен-

ня, намагалися знайти найбільш ефективний з них.  

2. В підлітковому віці розвивається здібність аналізувати абстрактні ідеї, здібність абст-

рагувати від конкретного, наглядного матеріалу та розмірковувати словесно, розвиваючи логічне 

мислення. Це також використовується при правовій просвіті, коли пропонується дітям на основі 

окремих частин справи побудувати цілісну картину, зробити висновок та надати рекомендації.  

3. Слід підкреслити, що незважаючи на значний розвиток процесів мислення, для дітей 

підліткового віку потрібно використовувати наглядні методи при навчанні, що покращує за-

пам’ятовування матеріалу. Так, пояснюючи якийсь теоретичний матеріал, краще роздати їм схеми, 

таблиці, що стосуються цього матеріалу.  

Сприймання. Сприймання – цілісне відображення предметів, ситуацій в свідомості людини 

при безпосередній дії фізичних подразників на органи чуття (зір, слух та ін.) . Для нашої специфіки 

характерно те, що: 

1. У підлітковому віці, в порівняння з молодшим шкільним, відбувається значний розви-

ток процесу сприймання. Воно стає більш змістовним, розвивається спостережливість, завдяки чому 

                                                           
138

 Психология подростка. Учебник. Под ред. А.А.Реана – СПб.: «пройм – ЕВРО – ЗНАК», 2003. – 294с.  
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сприймання стає цілеспрямованим та керованим процесом. Це потрібно мати на увазі при викладан-

ні занять з правової просвіти, використовуючи, наприклад, різноманітні схеми, таблиці, які підкріп-

люють теоретичний матеріал. 

2. Сприймання підлітка передбачає виділення із комплексу різноманітного правового ма-

теріалу, основного і найбільш суттєвого для нього на даний момент. Одночасно це відволікає від не-

суттєвого матеріалу. Тому, викладачу потрібно декілька разів повторити та наголосити на головних 

тезах заняття, закріпити їх наглядним матеріалом. 

3. Сприймання правової інформації дитиною пов’язане з її дією (тобто правової інфор-

мації) на провідні аналізатори: зорові, слухові, моторні, тактильні. Через це викладач на правопрос-

вітніх заняттях повинен використовувати не тільки наглядні матеріали. Він має наголошувати на ва-

жливих моментах матеріалу (змінюючи при цьому тембр голосу), роздати роздатковий матеріал, 

щоб діти змогли потримати його в руках, наприклад, позовну заяву, кримінальну справу (або її ури-

вки) та ін. 

Пам'ять.  Пам'ять являється досить важливим пізнавальним процесом, який забезпечує за-

пам’ятовування, збереження та подальше відтворення отриманої інформації. У підлітковому віці ви-

діляють такі основні особливості розвитку пам’яті:  

1. Підлітки, на відміну від молодших школярів, частіше за все відмовляються від дослів-

ного завчання за допомогою повторень. Тому не потрібно давати дуже багато теоретичного матеріа-

лу, знаючи заздалегідь, що дитина його не запам’ятає. Досить буде  дати їм цей матеріал для обгово-

рення в МАЛИХ ГРУПАХ, а потім попросити зробити висновок.  

2. Запам’ятовування навчального матеріалу в значній мірі залежить від емоційного на-

строю дитини. Якщо створити в групі атмосферу підвищеного емоційного стану (розглянути диску-

сійне питання, яке б стосувалося всіх, дати дещо гумористичну правову ситуацію та ін.), це дасть 

змогу краще запам’ятати матеріал. 

3. Збереження вивченого навчального матеріалу на заняттях з правової просвіти в знач-

ній мірі залежить від повторення. Тому викладачу, починаючи нове заняття, потрібно запитати у ді-

тей, що вони пам’ятають із попереднього заняття.  

4. Також потрібно враховувати, що краще запам’ятовуються перші та останні елементи 

інформації, ніж середні. Основні тези бажано висловлювати на початку заняття, а також обов’язково 

застосовувати РЕФЛЕКСІЮ.  

Увага. Процеси уваги у підлітків сформувалися ще на попередніх етапах розвитку особистості. 

Проте враховуючи низьку мотивацію та зацікавленість підлітків у процесі навчання, потрібно зроби-

ти акцент на їх постійному відволіканні від матеріалу та розсіяності уваги.  

1. При викладанні занять з правової просвіти потрібно враховувати фактори, які сприя-

ють утримуванню уваги: 

 Характер правового матеріалу – він повинен бути новим для дітей та цікавим. 

 Структурна організація подання навчального матеріалу –  об’єднаний матеріал 

сприймається дітьми легше, ніж невпорядкований. Тому потрібно ретельно готуватися до занять та 

чітко висловлювати тези і теоретичний матеріал вцілому. 

 Відношення поданої інформації до потреб дитини – те, що є для дитини актуа-

льним, завжди сприяє утримуванню її уваги. 

2. Не враховуючи фактори, які сприяють утриманню уваги, у дітей може спостерігатися: 

 Відволікання уваги – це мимовільне переключення уваги з одного об’єкта на 

інший. Воно виникає при дії різних подразників на підлітка, зайнятого в цей час навчанням. Причи-

ни відволікання можуть бути як зовнішні (під впливом зовнішніх подразників – стук, крик та ін.), так 

і внутрішні (думки, переживання, відсутність інтересу, монотонна робота тощо).  

 Розгубленість – це нездатність підлітка сконцентрувати увагу на навчальному 

матеріалі протягом довгого часу. Однією з причин розгубленості може бути нудне викладання пра-

вопросвітницьких занять.    

Тому особливо важливим є постійне зацікавлення підлітка під час ведення уроку, щоб підтри-

мувати його увагу та активну взаємодію.  

Мовлення. В підлітковому віці продовжується активний розвиток навичок читання, монологі-

чного та письмового мовлення. Так, можна виділити такі особливості розвитку мовлення у підлітка: 

1. Підліток переходить від системи переказування тексту до розмірковування, здатності 

самостійно готувати  усні виступи, висловлювати думки та аргументувати їх. Це проявляється на 
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правопросвітніх заняттях, коли діти починають розв’язувати спірні правові ситуації, вступають у 

дискусії та ін. 

2. Діти на правопросвітніх заняттях удосконалюють ораторські здібності, покращують 

комунікативні здібності при обговоренні поставлених завдань в МАЛИХ ГРУПАХ та ін. 

3. Для розвитку мовленнєвих процесів на заняттях з правової просвіти можна застосову-

вати інтерактивні методики, які пов’язані з грою, словами (т.з. мовні методики: закінчити речення, 

вставити пропущені слова, об’єднати слова у визначення тощо). 

4. Рівень розвитку мовлення дітей безпосередньо пов’язаний з розвитком процесів мис-

лення. Тому це потрібно враховувати при складанні завдань до уроку з правової просвіти. Діти ма-

ють не просто мислили, а й вчитися структурувати інформацію, виділяти головне, аналізувати отри-

маний матеріал та  висловлювати свої думки щодо нього та ін.  
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ПЛАН 

1. Психологія консультування 

2. О психологических аспектах интервьюирования 

 

1. ПСИХОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
Психологія консультування 

©Світлана Іващенко для книги Юридична клінічна практика 

1.1 Роль і місце юриста-консультанта в процесі юридичного консультування. Вимоги до 

особистості юриста-консультанта 

Багатьох, особливо, починаючих юристів-консультантів, розгублює відсутність універсальної 

відповіді на питання про роль консультанта в процесі надання юридичної допомоги. Ця роль, зазви-

чай, залежить від належності юриста-консультанта до певної теоретичної орієнтації, його 

кваліфікації, особистих рис та очікувань клієнта. 

Ефективність діяльності спеціаліста обумовлена тим, на скільки чітко він уявляє своє місце в 

консультуванні. Коли немає такої чіткості, консультант в своїй роботі буде керуватися не певними 

теоретичними принципами, а лише очікуваннями та потребами клієнта, іншими словами, буде роби-

ти те, на що сподівається клієнт. Найчастіше, клієнт, не маючи юридичної освіти, може помилитися 

в постанові цілей, чи вимагати від консультанта написання заяв (позовів), що суперечать нормати-

вам діючого законодавства. До того ж, клієнт найчастіше очікує, що юрист-консультант візьме на 

себе відповідальність за успішне вирішення його справи Однак, юрист-консультант для того і є 

„консультант”, щоб довести до відома клієнта юридично освічену інформацію, щодо ефективності 

вирішення тієї чи іншої справи. 

Починаючого консультанта може звабити те, що людина, яка шукає відповіді на складні пи-

тання свого життя, звертається саме до нього. Тут існує небезпека, що консультант може відчути се-

бе знаючим відповіді на всі запитання клієнта, та стане нав’язувати клієнту свої рішення, під час 

зовсім нераціональні, або побачені в іншому ракурсі (особисті, сімейні справи). Для запобігання 

подібних помилок існує „контрольна” консультація юриста-консультанта із викладачами. 

Не менш важливим є питання, про те, ким є консультант, тобто, що він собою представляє як 

людина, які вимоги до нього ставлять, як до особистості, що робить його професійним помічником в 

складних справах інших людей? Таким чином, ефективність діяльності консультанта визначається 

ще й рисами особистості, в додання до професійних знань та спеціальних навичок. Кожен з цих фак-

торів забезпечує якісний консультативний контакт, котрий являє собою основу консультування. Іто-

гом консультативного контакту є кінцевий ефект консультування (позитивний, чи негативний). 

Національна асоціація професійної орієнтації США визначає наступні риси особистості юриста-

консультанта, які безпосередньо впливають на процес юридичної консультації, та її ефек-

тивність.(цит. по: George, Cristiani 1990): 

- виявлення глибокої зацікавленості до людей та терпіння в спілкуванні з ними; 

- емоційна стабільність та об’єктивність; 

- здібність викликати довіру в інших людей, та виправдовувати її; 

- повага прав іншої людини; 

- свідомість професійного ДОЛГА 

 

1.2 Структура юридичного консультування 

Юридична консультація має свої правила, котрих повинні дотримуватися як клієнти, так і 

консультанти. Зрозуміло, що правила для них окремі. 

Найголовніше правило для консультанта – в продовж консультації дотримуватися юридично-

го боку справи. Консультант має бути ведучим. Така позиція допомагає отримати максимум інфор-

мації від клієнта, який не дуже охоче йде на контакт, а увагу надто активного клієнта звертає в юри-

дичне русло. 

Знайомство із клієнтом. По-перше, велике значення має сама ситуація привітання, та знайо-

мства, консультант має дізнатися ім’я та по батькові клієнта, обов’язково назвати себе. Велику роль 

грає етична поведінка консультанта. Привітання має супроводжуватись наданням позитивної 

УСТАНОВКИ («Добрий день!»), що допоможе підсвідомому сприйняттю клієнтом цієї консультації, 

як ефективної. Консультант обов’язково має поставити питання «Чим можу допомогти?»,яке 

зорієнтує клієнта на задовільнення потреби у захисті. До того ж це буде сигнал про початок кон-
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сультації. По-друге, на цій стадії юрист-консультант встановлює контакт із клієнтом, та досягає 

взаємної довіри: необхідно уважно вислухати клієнта, фіксувати його відчуття, зміст висловлювань, 

невербальну поведінку. 

Визначення проблеми. Уточнення проблеми ведеться до того часу, поки клієнт і юрист-

консультант досягнуть спільного розуміння. Воно досягається шляхом визначення деталей справи, з 

якою звертається клієнт. Коли елементи справи визначені, юрист-консультант призначає наступну 

зустріч. 

Не менш важлива ситуація ПРОЩАНІЯ. Про кінець консультації нагадає фраза: «Дякую, у 

мене питань нема. Чи у Вас є що доповнити?», якщо ні, то «Тоді до наступної зустрічі!» 

Таким чином виділяються основні частини в структурі юридичного консультування. Ця мо-

дель відображає консультативний процес, допомагає зрозуміти, як проходить конкретне юридичне 

консультування. Реальний процес юридичного консультування набагато ширший. Найважливішим в 

ведені консультації є професійна компетенція консультанта, та психологічні навички ведення кон-

сультації. 

Виділимо загальні правила та установки юриста-консультанта, які структуризують процес 

юридичного консультування, та роблять його ефективним: 

1) не існує двох однакових клієнтів та ситуацій консультування. Людські проблеми тільки-но 

зовні можуть здаватися схожими, однак оскільки вони виникають, розвиваються, існують у кон-

тексті унікального людського життя, то й самі проблеми у дійсності є унікальними. Тому кожне 

юридичне консультування та взаємодія під час цього консультування є унікальним, та неповторним. 

2) в процесі консультування клієнт та консультант постійно змінюються у своїх співвідноси-

нах 

3) в процесі консультування відчуття безпеки у клієнта важливіше за вимоги юриста-

консультанта. Неможна досягати мети любими засобами, не звертая уваги на емоційний стан 

клієнта. 

4) намагаючись допомогти клієнту, юрист-консультант повинен «підключити» усі свої про-

фесійні та особистісні можливості, однак в кожній конкретній ситуації не можна забувати, що ні хто 

не здатен повністю відповідати за іншу людину, за його життя та складності. 

5) компетентний юрист-консультант знає рівень своєї професійної кваліфікації та особисті 

недоліки, він несе відповідальність за дотримання правил етики й працює на благо клієнтів. 

8) для визначення і концептуалізації кожної справи можуть вживатися різноманітні теоретич-

ні заходи. 

9) ефективне консультування – це процес, котрий виконується разом із клієнтом, але не 

замість клієнта. 

2. Проблеми з якими зустрічається консультант підчас роботи з клієнтом. Типологія 

клієнтів 

2.1 Як показує практика юридичної клініки, не можна виділити конкретної типології клієнтів, 

бо кожна людина є індивідуальністю і визначається своєю неповторністю. Кожен має свій погляд на 

життя та відношення до навколишнього світу й людям. Але можна виділяти різноманітність(різні 

типи) клієнтів із позицій цілій, які вони досягають під час юридичної консультації, та їх поведінки. 

Наприклад, можна привести типологію А. Маслоу, з точки зору тих потреб, які клієнт задо-

вольняє під час юридичної консультації: 

- потреба у безпеці та захисті, 

- потреба у належності, 

- потреба у самоповазі та самоактуалізації. 

Отже, потреба у безпеці та захисті: по-перше, це та потреба, яка в повній мірі реалізується, 

коли людина звертається за юридичною консультацією будь-якого характеру. Тобто, ми можемо 

назвати цю потребу «здоровою». Людина приходить по допомогу, викладає сутність проблеми, ста-

вить питання про те, чи може юрист-консультант чимось допомогти. 

Потреба у належності відбивається, коли клієнт теж чекає на допомогу, але його питання 

спрямовані не тільки на вирішення його особистої проблеми. Тут з боку клієнта народжуються пи-

тання про те, чи мав консультант подібну справу, чи він впевнений в успіху цієї справи, тощо. Тоб-

то, клієнт вирішує, чи належить він до якоїсь групи людей (чи то однакова ситуація, чи то група ри-

зику – питання, яке не може бути вирішено, тощо). 
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Потреба у самоповазі: клієнт, після того, як викладає суть проблеми, починає відповідати на 

власні питання, не надаючи, таким чином, жодного шансу консультанту. Така консультація дуже 

розширюється в часі, а розмова іде по колу. Клієнт впевнений у своєї правоті, впевнений, що йому 

мають допомогти, але не дає консультанту навіть пояснити ситуацію з юридичного боку. В цієї си-

туації загублюється потреба у захисті. Клієнт голосно вимагає задоволення його прохання (чи то 

написання заяви, чи то позову), але не заради захисту його власності, або особистості, а заради задо-

волення його вимог тут і тепер. 

Потреба у самоактуалізації - надзвичайна ситуація задоволення цієї потреби. Клієнт спробу-

вавши вирішити одну справу, починає вирішувати усі, які в нього є і які хоча б якось належали б до 

юридичної проблематики. При цьому, для клієнта не має значення, чи вирішена попередня справа 

(якщо вирішена, то: «Давайте вирішимо наступну», а якщо ні, то: «А можна спробувати вирішити 

цю?»). 

Враховуючи, що консультації в юридичній клініці надаються безкоштовно, то для клієнта 

немає жодних перепон для того, щоб звернутися до консультанта знов і знов (як то кажуть, була б 

людина, а справа знайдеться). 

Перелічені потреби можна опорядкувати в стадії, котрі можуть бути притаманні до однієї лю-

дини під час консультації. В такому разі кожну стадію супроводжує певна емоція. 

Емоційний стан клієнта можна віднести до окремої характеристики його особистості. Зро-

зуміло, що кожна людина має особливий емоційний стан, який супроводжує її протягом усього жит-

тя. Тут відображаються і темперамент, і риси характеру. Але те з яким настроєм приходить клієнт на 

юридичну консультацію має не менш важливе значення. Справа в тому, що на тимчасовий настрій з 

приводу поганої погоди, або недоброго самопочуття накладається біль, який стосується безпосе-

редньо проблеми, з приводу якої клієнт звертається до юриста-консультанта. Емоційний стан клієнта 

дуже напружений, а будь-який фактор може бути останньою краплею в переповненому келиху. Тоді, 

весь спектр емоцій виплескується на юриста-консультанта. І тут консультація перестає бути юри-

дичною і набирає психологічний зворот. Юрист-консультант відчуває себе розгубленим і втрачає 

контроль над ситуацією. Іноді цей виплеск в риданнях та скаргах на погане життя, але гірш за все – 

обурення на всіх і на все, і на консультанта, бо він не може, чи не хоче допомогти, з’являються по-

грози, що він матиме розмову із директором, і все таке інше. Зрозуміло, що будь-яка емоція не може 

тривати вічно, але у юриста-консультанта не завжди є час та психологічний досвід в вирішенні саме 

психологічного стану клієнта. До того ж це не є його професійною сферою. 

Тим не менш, працювати з емоційним клієнтом доводиться дуже часто. При цьому не слід за-

бувати, що всі люди, і консультант теж, колись перебували в цьому емоційному стані. Тому не треба 

хвилюватися, а лише потрібно знайти своєчасну, дотепну відповідь на емоцію клієнта. 

2.2 Типологія клієнтів за їх поведінкою 

Консультування агресивних клієнтів. 

Чимало проблем у консультуванні створюють негативно набудовані або відкрито ворожі 

клієнти. Консультанти по-різному реагують на таких клієнтів: одні на ворожість відповідають 

дратівливістю і ворожістю; інші стараються виявити люб'язність, намагаючись настроїти клієнтів у 

свою користь і пояснити відсутність підстав для озлобленості; треті ігнорують стан клієнта, пово-

дяться так, начебто нічого не відбулося . В будь-якому випадку , зіштовхнувшись із ворожістю 

клієнта, не варто поводитися так, немов звалився світ . Зрозуміло, не можна з глузуванням або пре-

зирством дивитися на клієнта - його ворожість завжди варто трактувати серйозно, тому що вона за-

важає взаємодії. 

Причини незадоволеності клієнта можуть бути простими - не подобається вид або слова кон-

сультанта, консультант занадто молодий і т.п. Причини, як правило, існують. Щоб розібратися в 

підґрунті озлобленості клієнта й ефективно реагувати на неї , консультант повинний розуміти ос-

новні риси цього стану . 

Насамперед злість не є чимось патологічним або незвичайним. Кожний зрідка сердиться або , 

точніше, здатний розлютитися. Немає такої життєвої ситуації, у якій не могли б проявитися почуття 

злості, зла думка 

або дія. Деякі чинені в житті справи також, хоч у малому ступені, мотивовані злістю. Во-

рожість має свій зміст - вона є засобом самозахисту, 
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крім того, він значно дієвіше, ніж страх. Інакше кажучи, злість є не тільки сигналом, попе-

реджаючим про небезпеку, подібно тривожності і страхові, але і почуттям, що обумовлює самоза-

хист, він породжує агресивність. 

Консультантові важливо розуміти походження озлобленості Причини озлобленості кожного 

клієнта сховані в його життєвих обставинах. Злість "історична", тобто має своє минуле, у кожної 

людини неповторне . У плині життя, особливо в дитячі роки, формується індивідуальний "стиль во-

рожості", тобто через що ми злимося, як накопичується і зганяється злість. Одні клієнти сердяться, 

коли консультант говорить наказовим тоном інші - коли ясно і точно не вказує, що робити; треті - 

коли задає багато особистих питань, тому що це здається їм зайвою цікавістю. Подібні обставини 

одних клієнтів роблять ворожими, інших - ні. В основному ці розходження обумовлені своєрідністю 

життєвого досвіду. Консультантові нелегко в достатній мірі простежити індивідуальну історію 

озлоблення клієнта, однак важливіше за все зрозуміти, що злість головним чином "привнесена" у 

консультування і прямо не зв'язана з тим, що говорить і робить консультант. Іноді в конкретний мо-

мент консультант безпосередньо "заміщає" якусь людину або ситуацію з минулого життя. Коли 

клієнт, особливо на початку консультування, ворожий, підозрілий, злий, консультант повинний 

знати, що джерело цих почуттів знаходиться усередині самого клієнт. Дуже часто консультант 

схильний обвинувачувати себе, оскільки йому здається, що клієнти завжди поважають гарного кон-

сультанта і ніколи не повинні злитися на нього. Це не так - злість є універсальним почуттям, і не слід 

марити з приводу відсутності ворожості при гарному консультуванні. Вона може виникнути і вини-

кає. хоча консультантові нелегко залишатися спокійним при зіткненні з озлобленістю клієнта і вис-

лухувати неприємні речі про себе, однак не треба забувати, що відповідати ворожістю - означає про-

вокувати ще велику ворожість.(ще більшу зворотню протидію) 

Іноді в консультуванні зустрічається схована ворожість, що консультант мимоволі відчуває. 

справитися з нею складніше, ніж з відвертою агресивністю. 

Дуже складна ситуація, коли жінка-консультант стикається із розлюченим клієнтом – чо-

ловіком. Але ж і ця проблема має своє рішення. Цей нервовий стан дуже схожий із станом афекту, 

котрий має три фази: початкову, коли емоції починають набирати свою силу – підвищення інтонації, 

знервованість; пік емоційності – коли людина взагалі не розуміє, що відбувається навколо, бо його 

розум затьмарено емоціями. В цей час людину неможливо зупинити, чи щось довести, тому слід до-

чекатися, коли емоційний стан стабілізується. І, третя фаза – кінцева, коли людина заспокоюється, 

люті вже нема і тоді вона знов готова працювати разом. Це складний випадок, але існують ситуації, 

коли клієнт взагалі чимось роздратований, весь його негатив перепадає на долю консультанта, тоді 

доречно буде йому коректно нагадати, що: «Ви звернулися до нас по допомогу, тож давайте з Вами 

заспокоїмось і спробуємо разом вирішити це питання.» 

Особливості консультування плачучих клієнтів. 

Сльози, зазвичай, перешкоджають спілкуванню. Юридичні консультації не є випадком. 

Особливо жінки хвилюються, коли розповідають про проблеми, які не можна вирішити. Сльози 

сприяють згадкам про складні ситуації та повернення до них. Коли стає помітно, що клієнт зараз 

почне плакати, необхідно зберігати спокій, почекати, поки він зможе впоратися із собою. Іноді, щоб 

тримати себе у руках, клієнт на короткий час змінює тему бесіди, чому не слід суперечити. Але 

існують ситуації, коли клієнт не в змозі втриматися від емоційності. Наприклад, чоловік-

консультант відчуває себе безпорадним, коли перед ним клієнт – жінка, яка може розридатися від 

болю з приводу її справи. Тут на допомогу прийде співчуття, та готовність допомогти: «Я Вас дуже 

розумію, Ви, будь ласка, спробуйте заспокоїтися і ми будемо разом намагатися вирішити Вашу про-

блему». Не слід також намагатися занадто співчувати плачу, тобто вести себе подібно матері, котрій 

дуже хочеться втішити ридаючу дитину. 

Консультування асоціальних особистостей. 

Асоціальність - це одне із самих складних і прогностичних несприятливих особистісних 

розладів, що виявляються не стільки різними симптомами, скільки порушенням поводження (по-

ведінки). Колись це порушення діагностувалося як "психопатична особистість " або "соціопатична 

особистість ". Соціопати погано соціалізовані, вони живуть в ім'я задоволення своїх інстинктивних 

потреб, не звертаючи уваги на норми моралі, вимоги суспільства , тому схильні постійно порушува-

ти правила і закони, не зважаючи на можливе покарання. Консультант повинен знати, що асоціальна 

особистість - це не просто інша людина. Вона кардинально відрізняється від інших - відношенням до 

себе й інших людей, цілями життя. MacKіnnon і Mіchols (цит. по: Kennedy, 1977) указують: 
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"Асоціальна особистість дивиться на інших людей як на джерело небезпеки або насолоди, не 

звертаючи уваги на їхню безпеку, зручності, задоволення. Вона переживає власні спонукання як 

невідкладні і невблаганні, відкладання реалізації яких або їх заміна чим-небудь іншим немислимі. 

Задоволення спонукань веде до розбещеності, станові пересичення, але не до переживання щастя з 

властивим йому почуттям підвищення самоповаги". 

Асоціальна особистість нетерпляча, орієнтована на досягнення задоволення, керується безпо-

середніми спонуканнями і не в змозі терпіти затримку в задоволенні потреб. Вона може украсти то-

му, що в даний момент не має із собою грошей або просто не хоче турбувати себе одержанням ба-

жаного законним способом. Від асоціальних дій не утримує і погроза покарання. Імпульсивності в 

задоволенні потреб супроводжують приступи агресивності в ситуаціях фрустрації. Через відсутність 

емпатії агресивним реакціям буває властива жорстокість. Вони орієнтуються винятково на себе і не 

сприймають інших людей як маючих права і почуття. Інші люди для них тільки засіб досягнення 

власних цілей. Консультантові важко виявляти емпатію до таких клієнтів, а їхня нездатність устано-

вити осмислені відносини перешкоджають одержанню користі від консультування. 

Консультування клієнтів, що ставлять завищені вимоги. 

Іноді клієнти бувають невтомними у своїх вимогах. Вони вимагають більш частіших і трива-

лих зустрічей із юристом-консультантом, та мати можливість постійного зв’язку з консультантом. 

Або наполягають на наданні консультації при першої зустрічі. В таких випадках необхідно розуміти 

характер своїх реакцій на такі вимоги, а також вміти вступати у конфронтацію. Консультанту важ-

ливо поставити собі запитання: 

- чи можу я сказати клієнту “ні”, коли захочу? 

- чи можу я протидіяти завищеним вимогам клієнта, чи дозволю собою маніпулювати? 

Відповіді на ці питання мають рішучу роль у формуванні ставлення до подібних клієнтів. 

Консультування шизоїдних особистостей. 

Приймаючи до уваги, що в юридичній клініці ведеться прийом льотної категорії населення, 

слід пам’ятати, що люди з розумовою відсталістю, чи порушеннями психіки також належать до цієї 

категорії. Такі люди є найскладнішими серед проблемних клієнтів. Працювати із ними слід дуже 

обережно. 

Шизоїдна особистість визначається чотирма основними характеристиками: 

1. Афективність. У хворого шизофренією порушується емоційна сфера. Його емоційне жит-

тя стає дуже убогим, часто емоційні реакції неадекватні (наприклад, сміх під час розповіді про заги-

бель близької людини), тобто емоційний стан не відповідає змісту думок. 

2. Асоціативність. Шизофренікам властива втрата логічної послідовності думок. На основі 

вільно виникаючих асоціацій у них відбувається перескакування від однієї думки до іншої. Засіб ми-

слення здається незрозумілим і хаотичним, відповіді бувають абсолютно неадекватними. 

3. Аутизм. Мислення шизоїда надто суб’єктивне і егоценричне. Він здається зануреним у 

мрії та фантазії. Часто словам надається незвичайний смисл і консультанту складно зрозуміти, про 

що розповідає клієнт. Такий індивідуальний словник вказує на аутичність мислення. 

4. Амбівалентність. Хоча більшість людей відчуває подвійність тих або інших ситуацій, ши-

зоїдна особистість амбівалентна практично у всьому. Вона переповнена протирічливими відчуттями, 

установками і поглядами щодо відношення до інших людей, та своїм життєвим умовам. Консультант 

також повинен прийняти до уваги протирічча між бажанням клієнта бути із людьми і страхом перед 

оточуючими. Оптимальна дистанція у співвідносинах – кращій подарунок шизоїдному клієнту. Слід 

також пам’ятати, що ці клієнти часто намагаються, щоб оточуючі їх люди відчували провину. Вони 

кажуть, що консультант ще більше ускладнює справу, заплутує її, таким чином сприяють психо-

логічній маніпуляції. У консультанта викликається відчуття провини, із сподіванням, що той розсер-

диться і тоді клієнт отримає підтвердження неефективності його праці. В цілому, шизоїдна осо-

бистість в юридичному консультуванні – це виклик консультанту. Але не слід забувати й про те, що 

це найцікавіші клієнти, які здібні навчити консультанта орієнтуватися у глибинах людської природи, 

та тренують його у плідній співпраці з усіма проблемами складних клієнтів. 

Всі ці приклади є одноразовими, а кожна ситуація індивідуальна, тож юрист-консультант має 

володіти психологічними навичками, які сприяють тому, щоб надати клієнту висококваліфіковану 

консультацію. 

Спостереження, як основний метод пізнання особливості клієнта юристом-

консультантом 
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Спостереження є основним методом пізнання особливості клієнта, для того, щоб будувати 

суспільну діяльність конструктивно. 

То ж, об’єктом спостереження є клієнт, який приходить на консультацію. Зрозуміло, що його 

поведінка буде спрямована на задоволення власних потреб. Нажаль не всі клієнти, а лише маленька 

їх частина усвідомлюють повну картину юридичної проблеми і викладають її цілісно, не відволікаю-

чись на ті деталі свого життя, які не стосуються справи, до того ж своє місце має його емоційність. 

Для уникнення подібних проблем, консультант вже на перших хвилинах консультації повинен ста-

вити ціль на стеження за ходом консультації, тобто за інформацією, яку надає клієнт, та станом 

клієнта під час надання цієї інформації. Таким чином, консультант повинен охопити весь спектр ін-

формації, який до нього надходить, бо втрата навіть маленької частини інформації може призвести 

до спонтанного каламбуру, коли клієнт чи консультант втрачають зв’язок між фактами справи, або 

порозуміння між собою. 

Розвиток спостережності як здібності бачити в ситуації не тільки її характерні, але ж і особ-

ливі риси, є суттєвою підтримкою в роботі із людиною. Загальною ознакою спостереження як мето-

да необхідно вважати активність спостерігача в організації цього процесу, та сприйняття даних, які 

були визначені під час спостереження. Таким чином консультант матиме цілісну картину процесу 

консультації. Для полегшення процесу інтерпретації даних необхідним є визначення «одиниць» спо-

стереження, які називаються категоріями. 

Категорізація дозволяє осмислювати всі спостережні «одиниці» за короткий час, розумово 

переводити їх у висновки, та не допускати втрати юридичної інформації. 

Навантаження процесу консультування спостереженням, та категоризацією, не призводить до 

того, що увага консультанта буде розсіяна, а сприйняття інформації неможливим. Кожен раз кон-

сультант, дивлячись на клієнта дає оцінку його зовнішньому вигляду, особливостям мови та по-

ведінки. Але ця оцінка є суб’єктивною, а об’єктивність надається професійною категоризацією спо-

стерігаємих явищ. На цьому етапі консультант має нагоду провести консультацію в рамках юридич-

ної практики за допомогою контролю процесу консультування. 

Категорії спостерігання: 1) поведінка Клієнта; 2) спрямованість речі на надання інформації 

стосовно діла; 3) емоційний стан клієнта під час консультації; 4) готовність вислухати пропозиції, 

щодо вирішення справи. 

Для пояснення тих моменті, в яких відображаються перелічені категорії, наведемо приклади 

ситуацій та їх вирішення у таблиці: 

Таблиця категоризації поведінки клієнта та вирішення ситуації: 

 

КАТЕГОРІЇ СИТУАЦІЯ ВИРІШЕННЯ 

Поведінка клієнта пасивна постановка питання 

про факти, які б могли як 

найширше розкрити ситу-

ацію. Спроба розговорити 

клієнта 

гіперактивна Прохання зачекати 

хвилину, та ставити запи-

тання, які б конкретизували 

факти. 

Спрямованість мови Відволікається на 

особисті проблеми 

«Перепрошую…», та 

уточнити останню фразу 

стосовно справи. 

Ставить питання, які 

не стосуються справи 

«Давайте ми виріши-

мо стосовно цієї справи, а 

потім я із задоволенням 

відповім Вам на всі ваші пи-

тання?» 
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Емоційний стан розлючений Якщо емоційність 

людини нагадує сніжний 

ком, то треба дочекатися, 

коли напруженість спадати-

ме. Якщо стан загального 

роздратування, то слід нага-

дувати, що клієнт прийшов 

у клініку, щоб вирішити 

справу разом із 

спеціалістом. 

«драматичний» Виказати співчуття, 

та підтримку в вирішенні 

справи. Але не зупиняти 

консультацію. 

Готовність до 

співпраці 

Погоджується, але 

сумнівається у вирішенні 

Впевнити, що в будь-

якому разі, юрист-

консультант зв’яжеться із 

клієнтом, та повідомить йо-

го про можливі варіанти 

вирішення справи 

Наполягає на своєму 

варіанті вирішення пробле-

ми 

Якщо цей варіант 

протирічить закону, або є 

неможливим в рамках зако-

нодавства, слід пояснити, 

що компетентність юридич-

ної клініки обмежана, а в 

цієї справі клієнту допомо-

же адвокат юридичної кон-

сультації 

 

2. О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ 
ДРОНОВА Ю.А., к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права и процесса ТвГУ 

В ходе профессиональной деятельности юристам, независимо от их специализации, постоянно 

приходится общаться с различными людьми, устанавливать с ними взаимопонимание, поддерживать 

на должном уровне психологический контакт, оказывая в необходимых случаях управляющее воз-

действие на развитие коммуникативных процессов. Понятно, что для того чтобы эффективно, с мак-

симальной пользой участвовать в межличностных отношениях, плодотворно вести диалог, необхо-

димо учитывать закономерности, лежащие в основе коммуникативных процессов. Поэтому знание, 

учет этих закономерностей, свободное владение навыками общения составляют такое профессио-

нально важное качество личности юриста как коммуникативная компетентность. 

Интервьюирование клиента это не только процесс сбора юристом фактических данных о право-

вой проблеме, но и начальный этап межличностного общения. Поэтому при проведении занятий по 

выработке навыков интервьюирования представляется целесообразным и даже необходимым акцен-

тировать внимание студентов не только на технологии его проведения, но и на психологических 

особенностях, сопровождающих этот процесс.   

Для начала несколько слов о важности  интервьюирования как первого этапа общения с клиен-

том. Основное его назначение состоит в том, чтобы в ходе собеседования с клиентом (каковым и яв-

ляется интервьюирование по своей сути) получить необходимую информацию о нем, о других ли-

цах, о каких-либо  обстоятельствах, имеющих значение для дела. В ходе интервьюирования состав-

ляется мнение об индивидуальном развитии человека, его интеллекте, психическом состоянии, о его 

отношении к тем или иным событиям, людям. И хотя с помощью собеседования не всегда удается 

получить исчерпывающую информацию, тем не менее, оно помогает узнать клиента, определить по 

отношению к нему наиболее правильную тактическую линию поведения. Во время этой беседы 
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юристу следует произвести благоприятное впечатление на клиента,  продемонстрировать свои по-

ложительные качества, стремление объективно разобраться в его проблеме. С учетом всего этого 

никогда не следует недооценивать значимость правил проведения интервьюирования, о которых и 

пойдет речь ниже.    

Итак, прежде всего, в процессе интервьюирования юрист должен помнить какие цели преследует 

этот этап общения с клиентом. В самом общем виде их можно сформулировать следующим образом: 

- установить контакт с клиентом; 

- получить от него необходимую информацию; 

- выяснить в чем заключается цель клиента; 

- наладить действенные взаимоотношения с клиентом. 

Безусловно не всегда эти цели могут быть достигнуты в полной мере, так как для этого необхо-

димо владение множеством навыков и не только узкопрофессиональных. Поскольку личность каж-

дого клиента имеет свои психологические особенности, то знание основ психологии и их примене-

ние при общении с клиентом является одним из тех навыков, которые могут и должны помогать 

юристу в достижении стоящих перед ним задач. 

Очевидно, что в ходе беседы с клиентом может возникнуть огромное количество  различных си-

туаций,  для разрешения которых потребуется психологический подход. Вполне понятно также, что 

не все из них можно предусмотреть заранее. Да это и не нужно, так как умение оперативно ориенти-

роваться в создавшейся обстановке тоже необходимо юристу при работе с клиентом. Но все же 

определенных проблем можно избежать, если всегда следовать правилам, разработанным психоло-

гической наукой для более эффективного общения с людьми. Рассмотрим подробнее наиболее об-

щие закономерности, лежащие в основе любых межличностных отношений, те факторы, которые в 

своей совокупности составляют такое емкое понятие, каким является психологический (эмоцио-

нальный контакт). 

Говоря об этих закономерностях, прежде всего необходимо исходить из того, что в процессе об-

щения юрист всегда выступает в строго определенном социальном контексте, который выражается 

системой его отношений с обществом, государственными органами, отдельными гражданами. Такие 

отношения обусловлены объективно заданной ему социальной ролью (следователя, судьи, защитни-

ка, консультанта и т.д.). Та или иная социальная роль формирует у окружающих в отношении ее но-

сителя определенные ожидания, которые реализуются в конкретных коммуникативных ситуациях. 

Представляется, что если речь идет об общении студентов-клиницистов с клиентами в рамках 

деятельности юридических клиник, то наиболее результативным для юриста является стиль отказа 

от доминирования, от стремления во что бы то ни стало навязать свою точку зрения и подчинить ей 

позицию клиента. Необходимо в корректной, статусно равноправной форме демонстрировать жела-

ние понять доводы партнера. Однако показывая, что точка зрения юриста не просто его личное мне-

ние, а выражение требований закона.  

Процесс непосредственного общения начинается  с так называемой контактной фазы, т.е. с мо-

мента, когда посетитель входит в кабинет юриста. По мнению некоторых авторов, основа наших бу-

дущих взаимоотношений с  собеседником закладывается в первые 10-15 минут общения с ним
139[2]

. 

И все дальнейшие отношения между людьми будут зависеть от того, чем были заполнены эти пер-

вые минуты общения. 

Что необходимо сделать, как следует вести себя юристу в этот короткий промежуток времени? 

Прежде всего для достижения такой цели как установление контакта с клиентом необходимо пра-

вильно организовать место проведения интервьюирования. Оно должно максимально способство-

вать общению юриста с клиентом. Общераспространенным является такое расположение стульев 

относительно  рабочего стола, когда клиент сидит напротив юриста. Психологи полагают, что при 

этом у клиента изначально формируется установка, что сидящий напротив человек очень далек от 

всех его проблем, что ему придется долго объяснять, зачем он пришел и чего он хочет, то есть сра-

батывает определенный стереотип поведения в кабинетах должностных лиц. Поэтому в большей 

степени способствовать достижению целей интервьюирования будет такое положение, когда клиент 

сидит сбоку и при этом не слишком далеко от собеседника. К тому же нужно учитывать, что в сту-

денческие юридические клиники часто обращаются пожилые люди, которые могут иметь проблемы 

со слухом, и в этих случаях второй способ организации места проведения интервьюирования также 

является более предпочтительным. А для того чтобы клиент, зайдя в кабинет, не испытывал не-
                                                           
139[2]

 См.: Дерябло С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения. М., 1996. С. 14. 



 407 

удобств, думая о том, на какой из стоящих у стола стульев ему можно сесть, желательно встретить 

его у двери, провести к столу и предложить: «Присаживайтесь, пожалуйста, вот сюда». 

После этого не следует сразу же приступать к выяснению того, с какой проблемой пришел к вам 

клиент, так как подавляющее большинство людей испытывает определенного рода психологический 

дискомфорт, общаясь первый раз с незнакомым человеком. Кроме того, нужно учитывать, что про-

блема клиента может иметь глубоко личный характер, и ему нелегко начать разговор о ней. Поэтому 

предпочтительнее начинать встречу с общих фраз, причем вовсе не обязательно они должны касать-

ся погоды или состояния здоровья клиента. Очень хорошо роль таких вводных предложений выпол-

няют взаимное представление, объяснение основных правил работы клиники, выяснение необходи-

мых данных о клиенте и т.д. Именно на данном этапе вы уже можете добиться установления взаи-

мопонимания и доверия между вами и клиентом, но для этого также необходимо помнить о некото-

рых правилах. Психологи говорят о том, что доверие бывает  сознательным и бессознательным. Со-

знательное доверие связано с тем, насколько хорошо вы знаете человека. А бессознательное доверие  

от этого не зависит, оно связано с тем насколько человек похож на вас, насколько его внутренний 

мир совпадает с вашим. И в общении это главное. Поэтому, если в начале разговора вы увидите, что 

перед вами сидит  пожилой, наверняка, малограмотный человек и скажете ему что-нибудь вроде: « 

Эффективность нашего общения будет зависеть от уровня вашей конгруэнтности», это очевидно не 

вызовет у клиента того самого бессознательного доверия к вам, а даст прямо противоположный ре-

зультат. Таким образом, на этом этапе очень важно попытаться выбрать язык и стиль общения, кото-

рые позволят  собеседнику чувствовать себя достаточно комфортно, общаясь с вами. Это, в свою 

очередь, говорит о том, что юристу необходимо постоянно совершенствовать навыки своего речево-

го поведения, повышать культуру общения. Важно уметь не только говорить, но и как бы со стороны 

слушать себя, оценивая убедительность, понятность, доходчивость собственных высказываний, 

уместность употребления различных речевых форм, степень выразительности  своей речи. 

Кстати, конгруэнтность – это внешнее проявление того, насколько человек внутренне гармони-

чен, искренен, насколько все составляющие его поведения работают слаженно и стремятся к единой 

цели. Поэтому уровень вашей конгруэнтности должен быть как раз очень высоким. Вот, например, 

если вы, опустив плечи, ссутулившись, глядя в землю, медленно, низким голосом будете говорить 

клиенту: «Я очень постараюсь вам помочь, я уверен, что все можно решить», ваши голос и поза бу-

дут не конгруэнтны вашим словам, то есть, говорите вы одно, а показываете совсем другое. Так вот 

доверие тем выше, чем выше конгруэнтность. 

Здесь нужно напомнить и о важности невербальных элементов общения, к которым относятся: 

поза, движения, мимика, жесты,  тембр голоса, его интонации и высота, а также многие другие мо-

менты. Некоторые авторы считают, что с помощью невербальных средств коммуникации передается 

примерно 55 –65 % (и более) информации
140[3]

. Значение их настолько велико, что если вербальные и 

невербальные сигналы оказываются рассогласованными, то люди в большей мере полагаются на не-

вербальную информацию, предпочитая ее словесной.  Поэтому всегда следите за тем, насколько ва-

ше поведение соответствует вашим словам, и прослеживайте то же самое у клиента, так как это мо-

жет дать вам гораздо больше истинной информации, чем все то, что он вам скажет на словах. 

Среди невербальных средств общения  особое значение имеет контакт глаз (визуальный контакт) 

между партнерами существенно дополняющий вербальную коммуникацию. Установлено, что с по-

мощью взгляда производится своеобразный информационный поиск, привлечение внимания собе-

седника, демонстрация своего отношения к нему, своей заинтересованности в общении. Взглядом 

выражается внимание, одобрение или несогласие, эмоциональное состояние, начало или окончание 

фраз. Считается, что при развитии заинтересованного общения, при хороших коммуникативных от-

ношениях между партнерами их взгляды встречаются около 60-70 % всего времени разговора. 

Напротив, свертывание визуальных контактов, нежелание кого-либо из участников диалога «об-

щаться глазами» косвенно может свидетельствовать о неприятии им своего партнера, стремлении 

побыстрее завершить встречу
141[4]

. 

Таким образом, качество общения преимущественно определяется уровнем бессознательного 

доверия, которое складывается из «подстройки под клиента» и конгруэнтности всех составляющих 

поведения. 

                                                           
140[3]

 См.: Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам. Новгород, 1992. С. 13. 
141[4]

 См.: Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. М.: Юристъ, 1999. С. 388. 
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На  следующей стадии  интервьюирования вашей целью является получение представления са-

мого клиента о его проблеме, без навязывания ему вашего восприятия этой проблемы, от чего не 

всегда легко избавиться. Общепризнанной тактикой здесь является постановка открытых вопросов 

общего характера. Например: «Расскажите, пожалуйста, о проблеме, которая привела вас ко мне.» 

Вопросы такого типа  не устанавливают жестких рамок и направлений, в них не содержится предпо-

лагаемого ответа, на них невозможно ответить одним словом – «да» или «нет». Клиент имеет воз-

можность рассказать о своем деле то, что он считает нужным, начав с того, что ему представляется 

наиболее целесообразным, в том порядке и с теми акцентами, которые он сам определит. Очень 

важно здесь не перебивать клиента и дать ему сказать все, что он хочет сообщить. Иногда вам может 

показаться, что клиент пришел к вам с типичной проблемой, с которой вы уже много раз сталкива-

лись, и у вас возникнет желание прервать его, сказав, что вам все понятно и дальнейшие объяснения 

с его стороны не требуются. Но помните о том, что каждая ситуация может иметь такие особенно-

сти, которые будут отличать и ее саму и ее возможное решение от других подобных ситуаций. По-

этому не поддавайтесь искушению судить о сложных явлениях на основании первых, порой поверх-

ностных впечатлений.  

И поскольку этот этап полностью обусловлен свободным рассказом клиента, здесь должно в 

наибольшей степени проявиться умение слушать – важнейшее качество, свидетельствующее о ком-

муникативной компетентности юриста. Поведение юриста должно поощрять посетителя наиболее 

полно, объективно излагать все, что он считает нужным сообщить. Этому в значительной мере спо-

собствуют: легкие одобрительные кивки головой, заинтересованный взгляд, нейтральные фразы, 

свидетельствующие о том, что его внимательно слушают, следят за ходом его мыслей, адекватно ре-

агируя на те или иные детали повествования. Неумение выслушивать клиента является барьером на 

пути установления психологического контакта. 

Чаще всего к юристам обращаются люди, психика которых в какой-то мере травмирована, они 

требуют к себе более внимательного отношения. Некоторые из них, будучи в состоянии эмоцио-

нальной взволнованности, испытывают острое желание выговориться. Однако, несмотря на опреде-

ленную избыточность их высказываний, нельзя демонстрировать вызванное этим раздражение, от-

влекаться, перебивать их. 

Поэтому в подобного рода ситуациях распространено так называемое нерефлексивное слушание, 

то есть выслушивание клиента без вмешательства с вашей стороны. От вас требуется умение «вни-

мательно молчать», сопровождаемое краткими вербальными или невербальными  сигналами. В этих 

целях прибегают к коротким репликам, междометиям типа: 

- Да, да, продолжайте… 

- Надо же!.. 

- Да, понимаю…и т.д. 

И сопровождают их соответствующими жестами и мимикой, со слегка заметной подачей корпу-

са несколько вперед в сторону посетителя. 

Во время нерефлексивного слушания не следует спешить сразу же опровергать утверждения 

клиента, даже если они выглядят не очень убедительными. Все, что нужно делать на данной стадии 

общения, это поддерживать течение речи собеседника, стараясь, чтобы он полностью выговорился. 

И лишь когда это слушание исчерпало свои возможности, следует переходить к следующим стадиям 

интервьюирования – сбору фактов и определению проблемы. 

На этом этапе следует перейти к приемам понимающего слушания. Одним из них в психологии 

является прием постановки уточняющих и детализирующих вопросов. Суть данного приема состоит 

в выяснении того, что вызвало недопонимание, требует уточнения, детализации: 

- Извините, я не совсем понял… 

- Уточните, пожалуйста… 

- Что Вы имели в виду, когда говорили о… и т.п. 

Другим приемом понимающего слушания является перефразирование. Вот некоторые его при-

меры: 

- Иначе говоря, Вы утверждаете, что… 

- Если я Вас правильно понял, то Вы… и т.д. 

Весьма близким к перефразированию является прием, получивший название резюмирование, то 

есть своего рода подведение итогов с выделением главного в предмете состоявшегося разговора. 
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Этот прием и должен использоваться для определения проблемы, за разрешением которой обратился 

к вам клиент. 

Высшим проявлением умения слушать является эмпатическое слушание, своего рода «вчувство-

вание», понимание посетителя не «умом, а сердцем». Особенно восприимчивы к такому отношению 

к себе лица, страдающие  различными неврозами, перенесшие стресс, а также женщины и дети. 

Если клиент на этой стадии в силу особенностей своего характера, не считаясь с вашим време-

нем, начинает упорно повторять, по существу, уже сказанное, явно пытаясь склонить вас на свою 

сторону, можно в вежливой форме прервать его. А если он не реагирует на замечание, можно более 

решительно напомнить ему: 

- Извините, Иван Петрович. Я опять вынужден Вас прервать. К сожалению, у меня ограничено 

время. Пожалуйста, говорите конкретнее, что Вы еще хотите добавить к тому, о чем уже сказали?          

В том случае, если пришедший на прием гражданин занимает ошибочную позицию, настаивая на 

принятии мер, противоречащих положениям закона, приводятся дополнительные аргументы. Боль-

шое значение для сохранения психологического контакта  имеет четкость, ясность и убедительность 

этой аргументации. Для большей наглядности она должна иллюстрироваться примерами из практи-

ки разрешения аналогичных вопросов. 

В ходе аргументации недопустимы обороты, подчеркивающие недостаточную эрудицию клиен-

та, непонимание им очевидных истин. Не высказывайте оценочных суждений, подрывающих  его 

самооценку, не ведите диалог тоном, не терпящим возражений. Например, не следует прибегать к 

выражениям такого типа: 

- Я все равно докажу Вам, что Вы не правы… 

- Вы не понимаете простой истины, что… 

- Ведь это каждому ясно, что… и т.д. 

Подтекст таких фраз легко угадывается, и человеком с ранимым самолюбием может восприни-

маться как проявление к нему пренебрежительного отношения. Тем более, что такие речевые оборо-

ты не содержат никакой аргументации, но в результате их употребления акценты в диалоге смеща-

ются с конструктивного обсуждения каких-то вопросов на оценку личных качеств посетителя, 

вследствие чего возникает неприязнь и своеобразный психологический антагонизм. 

Не следует недооценивать и значения этапа завершения интервьюирования, так как он закрепля-

ет в сознании клиента мнение о том, кто его принимал. Кроме того, ситуация выхода из общения в 

значительной степени влияет на последующие коммуникативные процессы, если общение с данным 

клиентом будет продолжено.  

Как и рассмотренные выше, эта ситуация предполагает соблюдение определенных форм речево-

го поведения: от стилистически нейтральных, наиболее простых формул прощания до несколько 

усложненных форм с высказыванием различного рода пожеланий. Нередко самому акту прощания 

может предшествовать определенная подготовка, своеобразная переходная фаза, во время которой 

вам нужно подвести клиента к необходимости завершать разговор, прибегая к употреблению таких 

фраз как, например: 

- Очень хорошо,  кажется, мы сегодня выяснили почти все вопросы… и т.д. 

И, наконец,  в тех случаях, когда прогнозируются последующие встречи с клиентом, этап про-

щания служит своеобразной подготовительной частью будущего общения: 

- Думаю, что этот разговор у нас с Вами не последний… 

- На следующей неделе я позвоню Вам, и мы договоримся о новой встрече… 

- В понедельник в 10 часов утра буду обязательно Вас ждать. 

Конечно, рассмотренные психологические особенности не 

охватывают всех возможных ситуаций, возникающих при интервьюировании клиента. Но со-

блюдение хотя бы этих основных правил позволит вам существенно облегчить достижение целей 

интервьюирования и сделает вашу работу гораздо более эффективной. 

 

\ 
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ТЕМА 18 

Дискусійний клуб як напрям роботи юридичної клініки 
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ПЛАН 

1. Що передує дебатам 

2. Дебати процедура 
 

1. ЩО ПЕРЕДУЄ ДЕБАТАМ 
Що передує дебатам. 

Вправи в критичному мисленні 

Чарлз Темпл, Стівен Лі 

Вступ 

Дебати – це вдалий засіб розвитку навичок критичного мислення й висловлювання. Одначе від-

чутнішого результату досягне той, хто вміє виявляти суперечності в темах, формулювати перекон-

ливі докази й обстоювати їх і, водночас, уважно прислуховуватись до контраргументів і обмірко-

вувати відповіді. Отже, позитивного результату досягають учні, котрі думають самостійно. 

Далі ми пропонуємо стратегії для тренерів і керівників дебатних клубів, спрямовані на стимулюван-

ня уміння помічати наявні суперечності, критикувати наведені аргументи, формулювати власну по-

зицію, а також критично сприймати й давати відсіч аргуменам опонентів. 

Презентовані стратегії будуть корисними на різних етапах підготовки до дебатів. Загальну стратегія 

такої підготовки передбачають такі складові; 

Наближення до теми — дебатерам повідомляють теми, які слід проаналізувати з огляду на можливі 

спірні моменти; йде ознайомлення з термінологією; 

Дослідження теми — дебатери вивчають матеріал, розширюють знання з теми; 

дізнаються про дискусії, які вже точилися з цієї теми; 

Підготовка до дебатів — дебатери практикують піддавати критиці позицію опонентів, 

формулювати й обстоювати власні аргументи. 

Дебати — бажано проводити їх як змагання або гру; 

Рефлексія й оцінювання дебатів — дебатери звертаються до аргументів і контраргументів, що ви-

никли під час дебатів. Вони можуть знову “поринути” в перебіг раунда, щоб передбачити нові ідеї та 

нові стратегії. Можна також відійти від теми й обговорити нові питання, стосовно обговорюваної 

теми, що виникли безпосередньо під час дебатів. 

Етап 1: Наближення до теми 

Мета цього етапу — сприяти встановленню учнями зв’язків власного світу із заявленою темою: за-

питати себе, що означає тема з точки зору їхнього особистого досвіду, чи містить тема суперечності, 

розглянути термінологію. Мета вправ на цьому етапі — підсилити зацікавленість учнів до теми, 

висвітлити зв’язок між заторкненими в темі проблемами й тим, що вже відомо учням; підготувати їх 

до дослідницької діяльності по темі. 

1. Вступ до теми 

А. Вправний організатор. 

Замість того, щоб надавати аудиторії усю інформацію з теми, вправний організатор проведе оглядо-

ву бесіду з теми, щоб надати дебатерам лише потрібну попередню інформацію для того, щоб ставити 

запитання з теми й готуватися до попереднього дослідження її. Добрий організатор неодмінно по-

жартує або наведе слушний приклад із життя. 

Б. Думай/обговорюй/ спілкуйся 

Цю вправу проводять у швидкому темпі, щоб підготувати учнів до спільного навчання, 

поміркувати над темою й отримати допомогу партнера у формуванні відповідей. Учитель готує за-

питання заздалегідь. Наприклад: “Уявіть, що ви мандруєте там, де панує інша культура. Хтось запи-

тує вас, звідки ви і пропонує навести два приклади з вашої культурної спадщини. Якою буде ваша 

відповідь?” Учитель пропонує всім стисло письмово відповісти на це запитання. Потім учнів 

об’єднують у пари. Кожна пара обговорює відповіді одне з одним, намагаючись дійти спільної дум-

ки. Пари презентують свої варіанти впродовж 30 секунд.  

В. Покращена лекція 

До покращеної лекції вдаються, якщо вчитель або тренер має намір викласти матеріал у 

формі лекції і водночас активізувати слухачів. Лекцію будують так. 

Підготовчий етап. На початку заняття вчитель ставить завдання, яке фокусує увагу учасників на ма-

теріалі лекції. Учитель може: 
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— запропонувати групі письмово викласти те, що стосується набутих раніше знань про тему обгово-

рення; 

— поставити учням запитання, які треба обговорити в парах. 

Залежно від часу вчитель пропонує парам презентувати свої відповіді на ці запитання; деякі 

ідеї можна записати на дошці, щоб вся група пам’ятала про них упродовж лекції. 

Вступна частина лекції. Учитель присв’ячує лекції не більше 20 хвилин. Часове обмеження 

конче суттєве, адже увага учнів під час лекції стрімко розсіюється через 15—20 хвилин. 

Якщо учасникам буде запропоновано багато ідей, які слід записати, темп викладу має бути помірно 

повільним. 

Думай/обговорюй/ спілкуйся. За 4—5 хвилин після початку лекції учитель ставить запитання сто-

совно щойно викладеної частини лекції. Кожен учасник готує відповідь, повідомляє її партнерам й 

уважно вислуховує відповідь партнера. Після цього вони готують спільну відповідь. 3—4 пари 

упродовж 30 секунд презентують підсумок обговорення. 

Запитаннями можна фокусувати увагу на тому, про що йтиметься далі. Окремі запитання слу-

гуватимуть містком до наступної частини лекції. 

Продовження лекції (або ще одне Думай /обговорюй/ спілкуйся) Вчитель викладає ще один 

фрагмент лекції, після чого можна провести вправу для перевірки, скориставшись технологію Думай 

/обговорюй/ спілкуйся 

Підсумкова вправа Вчитель пропонує одну вправу, яка допоможе учням згадати матеріал 

лекції. Він може: 

·  запропонувати парам відповісти на відкрите запитання щодо головних положень лекції; 

·  запропонувати написати стислий твір стосовно будь-якого запитання, що обговорювалося під час 

лекції; 

·  запропонувати скласти письмове резюме, в якому декількома словами назвати одну річ, якої вони 

навчилися сьогодні, й одне запитання, яке лишилося нез’ясованим. 

Цей вид роботи можна використати на початку наступного заняття. 

2. Ознайомлення з термінами, пошук суперечливих моментів 

А. Термін тричі 

Тренер з “Дебатів” сприяє активізації в учнів асоціативного мислення, адже вони вже знають 

загальну термінологію теми. Доречно поставити по три запитання до кожного ключового слова в 

темі: 

— Як ви вважаєте, що цей термін означає у цій темі? 

— Де і у якому контексті ви зустрічали цей термін? 

— Які приклади застосування цього терміна можна навести з вашого досвіду? 

Б. Визначення 

Ця вправа допоможе учням сформулювати визначення якогось конкретного або ключового 

поняття дебатів. Учням пропонують одну з наведених далі моделей визначення. Радять, скористав-

шись методом Думай/обговорюй/ спілкуйся, обдумати визначення поняття самостійно, обговорити 

свої міркування з партнером, спільно сформулювати його якомога найкраще. Далі вправу продов-

жуть об’єднавшись 2—3 пари. Кожна велика група пропонує спільне формулювання. Представники 

груп презентують результати у загальному колі. 

Метод визначення за допомогою необхідних і достатніх умов: 1) які властивості потрібні, аби 

бути обговорюваним поняттям; 2) який набір властивостей є достатнім, щоб бути поняттям. 

Метод визначення за родом і видом: 1) якою є спільна категорія, до якої належить поняття; 

2) які властивості вирізняють це поняття серед інших у спільній категорії. 

Метод критики контрприкладами: можна довести хибність запропонованого визначення, 

навівши контрприклад, який відповідає визначенню, але не є поняттям, що визначається. 

Наприклад, якщо визначати людей як тварин, що використовують мову, можна навести як приклад 

горил, яких навчають використовувати мову. 

В. Т-діаграма: асоціація до термінів 

Запропонуйте учням у парах побудувати Т-діаграму за зразком наведеним далі. Стосовно 

кожного поняття учні мають уявити себе прихильником цього терміна й міркувати позитивні 

асоціації, що спадають на думку (наприклад, синоніми до терміна). Ці асоціації записують до лівої 

частини діаграми. Потім треба уявити себе противником поняття й навести негативні асоціації, які 

воно викликає. Ці асоціації записують у правій частині діаграми. 
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Т-ДІАГРАМА 

Позитивні асоціації Негативні асоціації 

Національна гордість Нелояльність до влади коли учні складають Т-діаграму, можна запро-

понувати їм знову розглянути терміни, які вони назвали. Тут можливе обговорення моделі, в якій 

вибір понять відповідав або суперечив досягнутому консенсусу між прихильниками різних точок зо-

ру стосовно проблеми. Можна також повернутися до завдання, запропонувавши зобразити М-

діаграму, що складається із 3-х стовпчиків. 

Г. М-діаграма: позитивні, негативні й нейтральні асоціації 

М-ДІАГРАМА 

Позитивні Нейтральні Негативні 

Національна гордість Самоідентифікація Нелояльність до влади Д. Діаграма Венна: поляри-

зація думок 

Беручи за основу таке поняття, як, “Культура меншин”, учні будують діаграму Венна — два 

кола, що перетинаються. Ділянку, обмежену лише лівим колом, використовують для запису причин 

збереження культури меншин — доказів, які прихильники культурних прав меншин визнають без 

вагань. Ділянку, обмежену лише правим колом, використовують для запису причин, стосовно яких 

противники ідеї культурних прав меншин дотримуються власної думки, й які протилежна сторона не 

готова прийняти. Ділянки, де обидва кола перетинаються, використовують для запису доказів, які 

готові підтримати обидві сторони. 

Е. Семантична картка. Ми починаємо з того, що пишемо ключове слово або фразу теми в колі, 

накресленому на дошці: “Культура меншин”. Як першу ідею-супутник ми пропонуємо розвинути 

ідею “культури”; вона може бути пов’язана з такими поняттями, як “звичай”, “поведінка”, “віруван-

ня” тощо. “Меншини” можуть привести до таких понять і прикладів. Наші ідеї-супутники можуть 

передбачати переваги або недоліки “культур меншин”. Для кожної ідеї ми визначаємо поняття, за-

стосовуємо його в колі й поєднуємо з ідеєю-початком. Коли всі можливі блоки ідей заповнено, про-

понуємо учням назвати аспекти проблеми, які потребують додаткової інформації. Ми ставимо великі 

знаки запитання біля тих частин картки, в яких ми не впевнені. Ми просимо учнів звертати особливу 

увагу на процес дослідження теми: вказувати вже відоме їм, виправляти хибні ідеї, поповнювати 

знання, стосовно проблем, з яких виникли запитання, повідомляти групі цікаві моменти. 

Етап 2: Дослідження теми 

Мета другого етапу — підготувати учнів до роботи з джерелами, залучати до збирання ма-

теріалу, що їм знадобиться під час дебатування. Якщо етап виконано успішно, надалі всі учні само-

стійно поглиблюватимуть свої знання й будуть уважно ставитися до нового матеріалу. 

1. Читаємо, щоб дізнатися 

А. Знаю/хочу дізнатися/вивчаю. Цю вправу називають З-Х-В-стратегією за першими літерами 

ключових слів у запитаннях: 

“Що ми знаємо?”, “Щого ми хочемо дізнатися?”, “Що ми вивчили?”. Вправу можна використати під 

час лекції упродовж одного заняття, а також для керування пошуком інформації, що триває кілька 

днів. 

Дошку слід розподілити на три стовпчики й назвати: Знаю, Хочу дізнатися, Вивчаю. 

Далі ми повідомляємо тему і просимо учнів згадати, що їм відомо з цієї теми. Обговорення 

триває аж поки сформується набір змістовних тверджень, які не викликають сумнівів. Їх записують у 

стовпчик “Знаю”. Коли учні запропонують кілька ідей, радимо їм категорії, за якими можна 

об’єднати ці пропозиції. Потім просимо додати ще кілька ідей до кожної категорії. 

Якщо з’являться суперечливі пропозиції, які можна записати у стовпчику “Хочу дізнатися”, 

учням пропонують поміркувати, що їм здається цікавим стосовно теми, й записати пропозиції. Якщо 

пропонують обдумувати ідеї за категоріями, зазвичай виникає більше запитань.  

Одже, якщо учні готові до читання тексту, проводимо стислий огляд запропонованих запи-

тань і починаємо працювати. Якщо ми здійснюємо ширший пошук, слід докладніше обговорити, де 

можна знайти потрібну інформацію: в бібліотеці, у фахівців тощо. 

По завершенні читання звертаємося до третього стовпчика “Що ми вивчили?”. Учням пропо-

нують записати основні положення матеріалу, про які вони дізналися, водночас вирізняючи відповіді 

на запитання, що виникали раніше, й виокремлюючи нові відомості нижче у стовпчиках. Тепер учні 

по черзі повідомляють, що вони записали. Ці повідомлення стисло записують до спільної діаграми у 

третій стовпчик. На підставі запитань учні порівнюють свої попередні знання зі знайденими під час 
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читання, а також запитання — зі знайденими відповідями. Разом учні вирішують, що робити із запи-

таннями, відповіді на які не знайдено. За такої ситуації доречним буває повторення вправи. 

Б. Читання у парах/Запитання у парах. Цю стратегію застосовують у разі, якщо під час до-

слідницької діяльності учні наражаються на складний матеріал, зокрема й іноземною мовою. Учні в 

парах знаходять місце, де вони нікому не заважатимуть. Один учень вголос читає абзац; потім під-

сумовує прочитане. Інший ученьставить запитання щодо прочитаного: особливу увагу слід звернути 

на те, як прочитаний фрагмент стосується теми. Обидва намагаються відповісти на запитання. Після 

цього ролі змінюються. 

2. Читаємо у пошуках аргументів 

А. Щоденник подвійних записів Ця вправа сприяє тому, щоб учні читали текст уважно і пов’язували 

прочитане із поставленою проблемою. Щоденники подвійних записів найефективниші, коли учням 

задають читати великі тексти для позакласного читання. 

Щоденник подвійних записів треба правильно оформити. Аркуші зошита поділяють верти-

кальною лінією посередині. Ліворуч конспектують фрагменти тексту, які здаються найсильнішими. 

У контексті програми “Дебати” це може бути твердження або конкретні відомості, якими можна 

скористатися як аргументами, доказами або доповненнями, а також виразне й чітке формулювання 

певної ідеї. 

У правій частині учні занотовують свої коментарі стосовно фрагментів, записаних ліворуч. 

Наприклад: саме що у цій цитаті змусило їх виписати її? Про що вона примусила поміркува-

ти? 

Які запитання викликала? Під час читання тексту учні мають перериватися й робити записи в 

щоденнику. Деякі вчителі визначають мінімальну кількість записів: скажімо, п’ять на десять 

сторінок тексту. 

Б. Пояснення на картках 

Почніть з формулювання проблеми, що супроводжується закритими запитаннями (які вима-

гають відповіді так/ні). Об’єднайте клас у дві групи: одна виступатиме “за”, інша — “проти”. 

Розподіліть матеріал для читання, що містить інформацію, яка дає відповіді на запитання. Різні гру-

пи учасників можуть читати різні тексти; якщо ви маєте матеріал, який підтверджує обидві позиції, 

його можуть читати всі учні. 

Учні мають уважно читати текст і намагатися відшукати в ньому аргументи на користь їхньої 

точки зору. По три таких аргументи треба записати на картки (половинки аркушів). З одного боку 

картки записують пояснення, що міститься в тексті, з іншого боку — принаймні один приклад на 

підтримку цього пояснення. 

В. Аналіз аргументу: структурувування аргументів та оцінювання аргументів опонента для прове-

дення цієї вправи учням знадобиться копія невеликої статті з газети або іншийкороткий текст. Уч-

ням пропонують: 

1) пронумерувати речення у тексті; 

2) обрати речення, що підсумовує міркування автора з приводу одного із аргументів; 

3) обрати речення, що висвітлює причини або передумови аргументу; 

4) побудувати на підставі цих речень діаграму на кшталт “дерева”, що відбиватиме схему 

тексту. 

Групи учнів презентуватимуть результати своєї діяльності класу. Потім можна обговорити 

важливість розуміння аргументів під час читання, виконання письмових робіт та розумової діяль-

ності вищого рівня. 

Наприкінці цієї вправи можна оцінити аргументи й запитати учнів, спираючись на схему для 

окремого аргументу, як можна спростувати цей аргумент. Як складову аналітичного процесу можна 

використати схему, щоб виявити в аргументах логічні помилки або приховані умовиводи, які потре-

бують критичного осмислення. Слід також з’ясувати, чи можна вважати аргументи істинними й 

прийняти їх? Чи підтверджують вони висновок автора? Можна оцінити заявлені аргументи з точки 

зору відповідності висновків посиланням. 

Етап 3: Безпосередньо перед дебатами 

Мета багатьох видів діяльності на цьому етапі — продемонструвати учням шляхи роботи і 

вправляння в упорядкування аргументів на підтримку своїх думок. 

1. Будуємо аргументи 

А. Дискусійне павутиння 
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Заготуйте зразок: 

Дискусійне павутиння 

Так Ні 

_____________ чи має уряд _______________ 

_______________ вживати заходів ________________ 

______________ для збереження _________________ 

_________________культури меншин ___________________ 

_________________ ___________________ 

_________________ ___________________ 

Висновок 

Запропонуйте кожній парі учасників створити дискусійне павутиння. Впродовж 6—7 хвилин 

учні мають обдумати запитання. Замість розв’язувати проблему кожна пара має назвати кілька при-

чин вжиття урядом цих заходів, а потім причини, через які уряд не має цього робити. 

Після того, як учні в парах запишуть причини обох типів, вони об’єднуються по дві пари й 

обговорюють свої знахідки. Тепер четвірки мають обговорити проблему й дійти згоди. Вчителю слід 

приділити час на огляд аргументації кількох груп. 

Б. Академічна суперечність 

Запропонуйте групі суперечливе запитання. Сформулювати проблему можна шляхом читання або 

стислого викладу конкретної події. Поставте закрите запитання щодо теми. 

Об’єднайте учнів у групи по четверо. У кожній групі одна пара обстоює позицію “за”, інша — 

“проти”. Вони обговорють проблему в парах, записують аргументи на користь своєї позиції. За 7—8 

хвилин члени пар “за” і “проти” мають утворити нові пари з іншими учнями, котрі обговорювали ту 

ж саму позицію. Впродовж 4—5 хвилин учасники обговорення порівнюють аргументи різних пар. 

Потім пари знову об’єднуються, порівнюють свої записи й упродовж 5 хвилин узгоджують 

перелік аргументів на підтримку власної позиції. 

Після цього четвірки проводять дискусію або міні-дебати з проблеми. Кожна сторона викла-

дає власну позицію й аргументовано обстоює її. Потім можна спростовувати позицію опонентів. На 

цей етап роботи дають 8—10 хвилин. 

Зрештою кожна сторона підсумовує свою позицію. 

Як додаткове завдання учням можна запропонувати впродовж хвилини обміркувати їхню власну по-

зиція з цього питання й викласти її групі. Як варіант можна доручити учням письмово викласти свої 

думки. 

В. Аргументація шляхом пояснень 

Ця вправа є продовженням вправи “Пояснення на картках”. Учні презентують свої картки на зборах 

групи (група —половина учнів , що обстоюють спільну позицію). Кожен учень пропонує групі най-

переконливіші докази на підтримку своєї позиції або аргументу. Пропозиції не мають повторювати-

ся. 

Група обговорює запропоновані варіанти й обирає серед них 3—4 найпереконливіші. Наступні кро-

ки можуть варіювати. Кожна сторона може домовитися щодо вступної частини промови й обрати 

конкретного учня для її проголошення. Після того, як кожна сторона підготує вступ, можна продов-

жити аргументацію своєї позиції, а також спростувати точку зору опонентів. 

Якщо потрібно більше вправлятися в структуруванні аргументів, учні можуть аналізувати аргументи 

опонентів. 

Г. Робота з аргументами опонентів 

Виконуючи цю вправу сторони обмінюються власними аргументами і поясненнями. Учні од-

нієї групи за кілька хвилин доходять згоди й формулюють вступну частину, яка, по-перше, має 

висвітлювати позицію протилежної сторони, по-друге, містити аргументи на підтримку цєї позиції. 

Тепер та сама сторона надає учням іншої групи докази на користь своєї позиції, але не підсумовує їх. 

Після цього групи можуть починати дебати. Зпершу вступну промову виголошує протилежна сторо-

на. Потім триває обговорення й критичні пояснення, запропоновані на підтримку кожної позиції. 

За 10 хвилин дебати завершуються. Кожна сторона має підготувати підсумкову промову для 

протилежної групи. Підсумкова промова — це виклад позиції, що супроводжується найперекон-

ливішими аргументами. 

Наприкінці вправи учні можуть визначитися із власною позицією з проблеми і письмово обгрунту-

вати її. 
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Етап 4: Після дебатів: рефлексія й оцінювання 

Дебати — це не завершення діяльності. Учні можуть повернутися до них, щоб пригадати перебіг 

раундів: формулювання позиції, підтримку, аргументи, логіку доведення, вступну й підсумкову ча-

стини промов, спростування аргументів опонентів тощо. Подеколи доречно повторити дебати, за-

пропонувавши нові аргументи. 

Не завадить трохи відійти від самих дебатів і спробувати роль глядача. Важливо з’ясувати: що 

ми дізналися про проблему завдяки дебатам? Які аспекти проблеми були висвітлені під час обгово-

ренням? Чи можна було виграти раунд? Що здалося найпереконливішим аргументом, незалежно від 

точки зору? Яких висновків свідома людина може дійти після раунду? Яких дій вимагають такі вис-

новки? Які з розглянутих запитань слід обговорити додатково? 

 

2. ДЕБАТИ ПРОЦЕДУРА 
Дебати 

Це одна з форм проведення дискусій, яка характеризується зіткненням позицій, одна із 

яких перемагає в результаті обміну аргументами. Дебати навчають студентів етиці та стратегії 

вербальних протиборств, привчають не висловлювати думки, не вислухавши всіх аргументів 

та прищеплюють вміння протистояти аргументам опонента. Прояв методу— дебати у судово-

му процесі. 

Дебатам характерне активне запальне обговорення, яке засноване на глибокій підготовці 

дискусійного питання. Проте часто важливим є не лише результат, а сам процес дебатування.  

Дебати мають кілька поширених форм проведення, основні риси методу такі: 

 приймають участь у обговоренні лише дві протилежні сторони, які мали змогу 

ознайомитись з поставленою проблемою; 

 учасники команд виступають по черзі у визначеному ведучим порядку; 

 час на виступ кожного учасника команд суворо лімітований; 

 під час майже всіх виступів допускається можливість команді-опоненту задати точні 

та чітко побудовані питання; 

 жодна команда не має приймати сторону противника; 

 не допускається неетичність висловлювань, проте команди мають вміти на них реагу-

вати. 

Існують основні типи питань для дебатування — питання-заперечення та питання-критика. 

Перші передбачають спір між позиціями (так-ні), другі — між шляхами реалізації позицій (так-не 

так). У останньому випадку команда ствердження повинна не просто відстоювати свою позицію, — 

вона повинна запропонувати програму дій по реалізації своєї позиції. Тоді команда заперечення кри-

тикує не обов'язково позицію опонента, а й запропоновану програму дій.  

Етапи підготовки та проведення дебатів: 

1. Вибір теми дебатів. Тема повинна передбачати наявність достатньо рівних протибор-

ствуючих позицій та бути побудованим як проблемне питання. 

2. Визначаються учасники дебатів та обираються позиції, які вони мають представляти. Ко-

ли на підготовку до дебатів надається тривалий час, командам-опонентам не вказується їх позиція, 

це вирішиться жеребкуванням перед дебатами (тобто команди мають бути готовими відстоювати 

обидві позиції). 

3. Командам надається достатній обсяг часу на підготовку захисту своєї позиції: вироблення 

стратегії, підбір аргументів, підготовку питань до опонентів, підготовку виступів). У цей час можли-

во довести до аудиторії правила проведення дебатів та їх особливості, залежно від обраного виду. 

4. Безпосереднє дебатування. За дотриманням регламенту слідкує ведучий, як правило, 

викладач. 

5. Підведення підсумків. 

Регламент дебатів буває різний (парламентські дебати, дебати Карла Поппера та ін.). На за-

няттях, розрахованих на 45-хвилинне дебатування (одна академічна година) двома парами учасників 

нами практикується наступний регламент виступів: 

1) до 6 хвилин — виступ першого номера команди, що займає позитивну позицію 

(наприклад, «так», «це правильно», «це заслуговує на підтримку» тощо). Цей виступ передбачає по-
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яснення командної позиції, її аргументацію. Під час виступу протилежна сторона може задавати за-

питання; 

2) до 7 хвилин — виступ першого номера команди, що займає негативну позицію 

(наприклад, «ні», «це невірно», «це вимагає змін» тощо). Цей виступ передбачає пояснення позиції 

команди, її аргументацію, критику позиції суперника. Під час виступу протилежна сторона може за-

давати запитання; 

3) до 8 хвилин — виступ другого номера команди, що займає позитивну позицію. Виступ 

передбачає розвиток, доповнення позиції команди, аргументування, критику позиції суперника. Під 

час виступу протилежна сторона може задавати запитання; 

4) до 8 хвилин — виступ другого номера команди, що займає негативну позицію. Виступ 

передбачає відстоювання, уточнення позиції команди, аргументування, критику позиції суперника. 

Під час виступу протилежна сторона може задавати запитання; 

5) до 5 хвилин — запитання з аудиторії. Це необов’язковий елемент регламенту «Деба-

тів». Пояснюється потребою активніше приймати участь у обговоренні проблеми усіх учасників за-

няття, а не лише дебатних команд. Допускається задавати кожній із сторін до 3-4 запитань; 

6) до 5 хвилин — виступ першого номера команди, що займає негативну позицію. Ви-

ступ передбачає підсумкову аргументацію позиції команди, аргументування її зверхності над пози-

цією команди суперника. Під час виступу не можна задавати запитання; 

7) до 6 хвилин — виступ першого номера команди, що займає позитивну позицію. Ви-

ступ передбачає підсумкову аргументацію позиції команди, аргументування її зверхності над пози-

цією команди суперника. Під час виступу не можна задавати запитання. 

Важливим елементом регламенту є запитання. Адже вони можуть стати важливим факто-

ром демонстрації переваги позиції своєї команди над позицією команди суперника, показу кращої 

підготовки, тактичним способом досягнення переваги через перешкоджання команді суперника ро-

звинути власну позицію. За постановку запитань і відповіді на них зараховуються бали, які будуть 

враховані при визначенні переможців.  

Регламент запитань у «Дебатах»:  

1) їх можна поставити під час виступів протилежної сторони (не підсумкових);  

2) бажаючий поставити запитання підіймає руку; 

3) виступаючий словесно або жестом показує: а) він бажає вислухати запитання одразу; 

б) він бажає вислухати запитання пізніше; в) він не бажає слухати запитання. Залежно від позиції 

виступаюча команда отримує позитивні чи негативні бали (якщо не вислуховує запитання або не ре-

агує на підняту руку); 

4) в разі бажання вислухати запитання, на його формулювання надається до 30 секунд; 

5) надається відповідь на запитання.   

При проведенні дебатів Юридичною клінікою Київського юридичного інституту МВС 

України вироблено такі критерії оцінювання дебатів: 

1. Аргументованість власної позиції та відкидання аргументів опонентів. 

2. Робота з запитаннями (вдало побудовані власні питання та відповіді на поставлені пи-

тання). 

3. Ораторський критерій (побудова виступу, використання риторичних прийомів, до-

тепність тощо). 

4. Інші критерії (дотримання регламенту, етика, робота команди тощо). 

На основі цих критеріїв приймається рішення щодо переможців дебатів. 

 

 
 

 


