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ПРАВИЛА 

Національної Олімпіади юридичних клінік  

із консультування  клієнтів 

(редакція від 02.02.2017 року) 

 

Преамбула 

Дані Правила розроблені відповідно до “Правил Міжнародних Змагань з Консультування Клієнтів 

ім. Льюіса М. Брауна, Фореста С. Мостена” (Rules of the Louis M. Brown Forest S. Mosten International 

Client Consultation Competition) та Офіційних Критеріїв оцінки і Форми Зворотного Зв’язку з Командою. 

Дані Правила розроблені таким чином, щоб забезпечувати відповідність Меті Змагань (Purpose of the 

Competition), а саме: сприянню поглиблення знань та інтересів серед студентів юридичних факультетів в 

галузях превентивного права і консультаційних функцій юридичної практики. Окрім того, Змагання 

покликані розвивати в студентів навики інтерв’ювання клієнта, планування та аналізу в процесі побудови 

відносин на рівні “юрист-клієнт” під час ведення прийому в юридичному офісі.  

I. Загальні положення. 

1. Ці правила встановлюють проведення Національної Олімпіади юридичних клінік з 

консультування клієнтів (далі – Олімпіади). 

2. Олімпіада проводяться щороку серед команд юридичних клінік України.  

3. Олімпіада проводиться українською мовою, за винятком півфіналу, що проводиться лише 

англійською мовою. 

II. Визначення учасників Олімпіади. 

4. Участь в Олімпіаді можуть брати студенти-консультанти юридичних клінік вищих навчальних 

закладів. 

5. Відбір консультантів до участі у Олімпіаді проводить відповідна клініка. Рекомендовано 

проводити внутрішній раунд Олімпіади з метою підвищення конкурентоспроможності команди.  

6. Повторно участь у змаганнях можуть брати учасники минулорічних змагань, окрім тих, які стали 

переможцями. 

7. Порядок та тематика проведення внутрішніх змагань з консультування клієнтів визначається 

клінікою на власний розсуд та згідно з цими Правилами. Рекомендується встановлювати тематику в 

рамках міжнародної теми на відповідний рік.  

8. Заявки на участь в Олімпіаді подаються в Оргкомітет не пізніше як за два тижні до її 

проведення. Оргкомітет може обмежити кількість команд-учасників Олімпіади, виходячи із обсягу 

фінансування.  

9. Кожна клініка може бути представлена лише однією командою з двох консультантів. 

10.  Завдання Олімпіади оголошуються не пізніше, ніж за 21 день до проведення Олімпіади у 

вигляді коротких фабул справи. 

11.  Теми Олімпіади і зміст фабул завдань визначаються та оприлюднюються Оргкомітетом 

Олімпіади. Тема Олімпіади повинна відповідати темі, визначеній Міжнародним Комітетом Змагань на 

відповідний рік.  

III. Формування журі. 

12. Склад журі Олімпіади у кількості, необхідній для проведення першого, півфінального та 

фінального турів, затверджує Оргкомітет Олімпіади. Склад журі формується на основі рівномірного 

підбору фахівців з числа осіб, які мають досвід роботи в юридичній клініці, практикуючих юристів, 

представників громадського сектору. Можливо включення до складу журі фахівців в галузі психології та 

соціальної роботи.  

13. Члени журі працюють в Колегії журі, зі складу якої формуються суддівські групи (панелі).  

14. Для кожного окремого туру Олімпіади склад членів журі у суддівській групі може змінюватись, 

однак не повинен бути меншим, ніж три особи. Склад кожної панелі, на усіх включно турах Олімпіади, 

повинен формуватися збалансовано, з метою уникнення домінування представників котроїсь певної 

категорії експертів.  

15. Панель фінального туру може бути сформовано частково із представників тренерів та кураторів 

команд, які не пройшли до фіналу. 

16. Формування кожної суддівської панелі повинне відбуватися з урахуванням пункту Правил 

щодо уникнення конфлікту інтересів.  

17. Всі студенти та судді отримують критерії оцінювання та Правила. Судді також отримують 
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інформацію про клієнта, детальну фабулу справи. 

18. Після закінчення змагань команди можуть ознайомитись із усіма документами, які стосуються 

їх оцінювання. 

IV. Порядок проведення Олімпіади. 

19. Олімпіада проходить турами – чвертьфінальний, півфінальний та фінальний, кількість яких 

залежить від кількості учасників Олімпіади. Чвертьфінальний тур може відбуватися у два етапи, участь у 

яких беруть усі команди-учасники.  

20. Тренер команди-учасника не може бути присутній під час виступу своєї команди та підведення 

підсумків. Фінальний тур є відкритим до перегляду усім бажаючим, окрім команд-фіналістів та їх 

тренерів, які ще не виступили у фіналі.  

21. У першому турі розподіл на групи (панелі) визначається на основі жеребкування. Кожній 

команді присвоюється буквене позначення (А, В, С, D і т. д.) Черговість виступу команди в межах однієї 

групи визначається Організатором змагань залежно від кількості команд та суддівських колегій. У 

випадку проведення другого етапу чвертьфінального туру, групи команд формуються таким чином, щоб в 

одній групі (панелі) не зустрічалися команди, які вже змагалися між собою в попередньому етапі.  

22. Порядок участі в межах панелі у півфінальному раунді визначаєттся за допомогою будь-якого 

рандомайзера. Результати побудови рандомного списку оприлюднюються.  

23. Суддям під час виступу команди повідомляється лише її буквене позначення та не 

розголошується інформація про університет та клініку, яку представляють члени команди. 

24. За своєю формою змагання імітують процес інтерв’ювання та консультування в юридичному 

офісі за участю двох практикуючих юристів та клієнта, роль якого виконує запрошений актор.  

25. Студенти повинні з’ясувати необхідну інформацію, дослідивши з клієнтом обставини справи, 

виявити справжні мотиви звернення та очікування клієнта, сутність проблеми та націлити клієнта на 

стратегію подальшої роботи над справою.  

26. Студентам рекомендується чітко окреслити та узгодити з клієнтом фінансові аспекти співпраці, 

в тому числі й можливий гонорар юристам чи відмови від нього. Дане положення жодним чином не 

впливає на принцип безоплатності правової допомоги в юридичних клініках, а введене виключно з метою 

кращого орієнтування команди-переможця до Міжнародного раунду Змагань.  

27. Студенти оцінюються за Офіційними критеріями Олімпіади, які викладені в окремому 

документі та є невід’ємною частиною Правил.  

28. Для проведення консультування кожній команді відводиться 30 хвилин протягом першого 

(чвертьфінального) туру та 45 хвилин протягом півфіналу та фіналу. Протягом цього часу, команда 

проводить інтерв’ювання, надає консультацію, а також підсумовує результати інтерв’ю (проводить пост-

інтерв’ю). 

29. Члени команд повинні при проведенні інтерв’ю самостійно контролювати перебіг наданого їм 

часу. Проте один із суддів повинен відповідати за час для членів журі. За жодних умов команді не може 

бути надано більше часу, аніж передбачено для відповідного раунду. Після спливу виділеного часу 

студенти будуть зупинені незалежно від того, на якому етапі роботи вони перебувають. Суддя, який є 

відповідальним за час, записує, коли розпочалось та завершилось інтерв’ю. 

30. Члени команди на власний розсуд вирішують, як вони розподіляють роботу, але необхідною 

умовою є участь у спілкуванні з клієнтом обох студентів як членів однієї команди. 

31. Після того, як клієнт залишив кімнату, команда повинна провести змістовне пост-

консультаційне обговорення (пост-інтерв’ю). Під час цього етапу студенти можуть усно обговорити 

ситуацію, однак так, щоб це могли чути судді, або надиктувати меморандум інтерв’ю. Можливе 

поєднання обох варіантів. 

32. За виключенням фінального туру, відразу після пост-консультації судді повинні надати 

кожній команді рецензію в усній формі, що включатиме аналіз позитивних моментів її роботи та 

вказівку на недоліки з метою їх виправлення в подальшій роботі команди. Рецензія повинна 

тривати не більше 10 хвилин. Під час надання рецензії, суддям слід дотримуватися морально-етичних 

норм у спілкуванні з учасниками, зважати на те, що процес інтерв’ювання є лише симулятивним, а самі 

учасники ще не є професійними юристами.  

33. Під час консультування учасники змагань можуть використовувати книги, записи, інші 

матеріали, а також технічне забезпечення (комп’ютери, диктофони, файли та ін.).  

34. Присутність глядачів допускається лише протягом проведення фіналу змагань.  

35. Залежно від кількості команд та кількості суддівських колегій, етапів туру, команди, які 

проходять до наступних турів визначаються або за результатами виступів у кожній панелі (кожна 

колегія журі обирає лише одну команду зі своєї панелі, яка пройде до наступного туру; якщо дві або 

більше команд набрали однакову кількість балів, журі повинні визначити більшістю голосів команду-



   3 

переможця відповідного раунду), або за загальним рейтингом (тобто, з-поміж усіх учасників до 

наступного туру проходять ті команди, які мають найвищий рейтинг за результатами відповідного туру; 

підрахунок балів проводить незаінтересована особа, яка визначається Організаторами Олімпіади 

заздалегідь). Організатори повідомляють учасників про систему перед початком Олімпіади. Підрахунок 

балів для проходження до наступного туру Олімпіади.  

36. Формування груп для участі у наступних турах відбувається аналогічно до першого туру. 

37. Фінальним є тур, у якому беруть участь не більше, ніж три команди, які були відібрані журі під 

час попередніх турів. 

38. Півфінал Олімпіади відбувається англійською. 

39. Організатори змагань відповідають за підбір людей, які виконуватимуть роль клієнтів.  

40. Клієнти заздалегідь отримують детальні інструкції, відповідно до яких вони повинні грати свої 

ролі. 

 

V. Конфлікт інтересів та вирішення спорів  

42. Конфлікт інтересів. До суддівства у панелі не можуть допускатися особи, які мають 

безпосереднє відношення до учасників команд, які беруть участь у цій панелі (якщо суддя є тренером, 

куратором або викладачем учасника, випускником ВНЗ/юридичної клініки, яку представляють учасники 

команди). У фінальному раунді також не можуть здійснювати суддівство ті тренери, команди яких 

програли команді-фіналісту у попередніх раундах Олімпіади.  

43. Якщо було встановлено, що одна із команд чи окремий її член грубо порушила дані Правила, 

судді приймають рішення про застосування до команди санкції у вигляді зняття балів чи дискваліфікації 

команди. 

44. Всі рішення суддів щодо виступу команд остаточні та не підлягають оскарженню. 

VI. Нагородження переможців. 

45. Переможець фінального туру є переможцем Олімпіади та нагороджується дипломом першого 

ступеня. Команда-переможець отримує можливість представляти Україну на Міжнародних Змаганнях із 

Консультування Клієнтів ім. Льюіса М. Брауна, Фореста С. Мостена.  

46. Інші учасники фінального туру нагороджуються дипломами другого ступеня; всі учасники 

Олімпіади отримують дипломи учасника.  

 

 


