
 
 
 

 

ПРОГРАМА 

кандидатки у члени Правління Асоціації юридичних клінік України  

ТЕТЯНИ ШОЛКОВОЇ 
 

Я, Шолкова Тетяна Борисівна, к.ю.н., доцент, заступник керівника НПЛ 

«Юридична клініка» ННІ права УДФСУ. В Юридичному клінічному русі 

приймаю участь з 2003 року.  

Приймала участь у створенні основоположних документів для 

функціонування всієї АЮКУ: Статут АЮКУ 2016 та 2018, Стандарти діяльності 

юридичних клінік, Інструмент моніторингу юридичних клінік, комунікативної 

стратегії, брендінгу АЮКУ. 

Організувала роботу 3-х юридичних клінік Київщини у (Київському 

міжнародному університеті, КУП при НАН України та Університеті ДФС 

України) та, на сьогодні, здійснюю експертну допомогу в організації роботи 

новоствореної ЮК в м. Слов’янськ в рамка міжнародного проекту USAID. 

Виграла гранти на діяльність юридичної клініки від Міжнародного 

фонду «Відродження», ABA ROLY та USAID на суму біля 83 000 $. 

У грудні 2018 році була обрана членом Правління Асоціації юридичних 

клінік України і займалась напрямком встановлення співпраці з юридичним 

бізнесом. За цей період були досягнуті домовленості по співпраці з Радою 

адвокатів м. Київ, Київською організацією Союзу юристів України, 

Всеукраїнською організацією «Податки України», Всеукраїнською 

професійною спілкою адвокатів. В межах співпраці з Радою адвокатів м. Київ 

та Всеукраїнською професійною спілкою адвокатів був організований підбір 

суддів на Всеукраїнську олімпіаду юридичних клінік України в м. Острозі у 

грудні 2019 року та цінні подарунки для півфіналістів. Були проведені 7 

тренінгів для студентів-клініцистів. За останній рік працевлаштовано 5 

сутдентів НПЛ «ЮК». 

Саме тому, хотілось би продовжити пошук партнерів та налагодження 

більш системної співпраці з представниками юридичного бізнесу та Асоціації 

юридичних клінік України. 

  У планах організація проведення Всеукраїнського форуму 

роботодавців з юридичного бізнесу для встановлення системної співпраці на 

всій території України, для вироблення спільного бачення щодо підготовки 

молодих фахівців та можливості працевлаштування кращих студентів –



 
 
 

 

клініцистів в будь-якій частині України, системного залучення їх до заходів 

що проводить АЮКУ. Створення платформи працевлаштування на сайті 

АЮКУ де б працедавці розміщували пропозиції по працевлаштуванню, 

стажуванню, календар проведення тренінгів (на пільгових умовах для 

студентів-клініцистів), а студенти-клініцисти резюме. 

  Це б сприяло посиленню інтересу студентів до роботи в ЮК, 

підвищувало рівень їх підготовки, роль юридичних клінік у формуванні 

молодого фахівця –правника, а роботодавцям реклама та отримання кращих 

студентів-клініцистів на роботу. 

 


