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ПРАВИЛА 

Турніру з консультування з фінансових питань серед юридичних клінік України 2020 

 

Преамбула 
 

Турнір з консультування з фінансових питань є тренувальним заходом для учасників 

юридичних клінік, залучених до грантової підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового 

сектору” впродовж 2019-2020 років. Відповідно, тема Турніру пов’язана з питаннями захисту прав 

споживачів фінансових послуг. Окрім того, Турнір з консультування, як і інші подібні змагання, 

покликаний розвивати в студентів-правників навики інтерв’ювання клієнта, професійної етики, 

планування та аналізу в процесі побудови відносин, вміння надати первинну консультацію на рівні 

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

 

I. Загальні положення 
 

1. Турнір з консультування з фінансових питань проводиться для студентів-консультантів тих 
юридичних клінік, які залучені до проєктної діяльності в межах грантової підтримки Проекту 
USAID “Трансформація фінансового сектору” впродовж 2019-2020 років.  

2. Турнір не є відбірковим етапом чи частиною щорічної Національної Олімпіади з 

консультування клієнтів серед юридичних клінік України.  
3. Турнір проводиться виключно українською мовою у три тури: чвертьфінал, півфінал 

(тривалістю до 30 хв.) та фінал (тривалістю до 45 хв.) 
 

II. Визначення учасників Турніру 
  

4. Консультантів для участі у Турнірі юридична клініка визначає самостійно. Рекомендовано 
проводити внутрішній раунд Турніру з метою підвищення конкурентоспроможності команди. 

5. Для реєстрації у Турнірі команда повинна долучити відеозапис тривалістю до 10 хв., який 
моделює перший етап роботи з клієнтом: його зустріч, пояснення умов, визначення мети 
консультації (до початку розповіді клієнта).  

6. Участь у Турнірі можуть взяти не більше 8-ми команд. У випадку отримання більшої 
кількості заявок, команди-учасниці обираються оргкомітетом на конкурсній основі за результатами 
оцінки відео.     

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

8. Фабули Турніру Олімпіади оголошуються орієнтовно за 15 днів до його проведення.  
 

III. Формування журі 
 

12. 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 склад членів журі у суддівській групі може змінюватись, 

однак не повинен бути меншим, ніж три особи. Враховуючи тренувальний характер Турніру, 

тренери команд-учасниць можуть входити до складу журі, однак – не судити панелі, де беруть 
участь їхні команди.  

15. Всі студенти та судді отримують критерії оцінювання та Правила. Судді також отримують 
інформацію про клієнта, детальну фабулу справи.  
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18. Після закінчення змагань команди можуть ознайомитись із усіма документами, які 
стосуються їх оцінювання. 
 

IV. Порядок проведення Турніру. 

27. Чверть та півфінальні тури тривають до 30 хвилини, афінальний тур – до 45 хвилин. 

Протягом цього часу, команда проводить інтерв’ювання, надає консультацію, а також підсумовує 
результати інтерв’ю (проводить пост-інтерв’ю). 

28. Члени команд повинні 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. 

29. У чвертьфіналі бере участь до 8 команд, у півфіналі – до 4 команд, у фіналі змагаються 
дві команди. До кожного наступного раунду проходить команда, яка набрала найбільше балів у 

відповідній суддівській панелі.  
30. Тренер команди може бути присутній під час виступу своєї команди та підведення 

підсумків. Фінальний тур є відкритим до перегляду усім бажаючим, окрім команди-фіналіста, яка 
ще не виступила у фіналі. та її тренера.   

31. До початку змагань кожній команді присвоюється буквене позначення (А, В, С, D і т. д.). 

32. Черговість виступу команди в межах однієї панелі визначається Організатором змагань 
залежно від кількості команд та суддівських колегій. У фінальному раунді черговість виступів 

визначається жеребкуванням.    
33. Суддям під час виступу команди повідомляється лише її буквене позначення та не 

розголошується інформація про університет та клініку, яку представляють члени команди.  
34. Оцінювання здійснюється за Критеріями оцінювання, які викладені в окремому документі 

та є невід’ємною частиною Правил. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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.    

38. 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.  

39. 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.  
40. 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.  
41. Під час консультування учасники змагань можуть використовувати книги, записи, інші 

матеріали, а також технічне забезпечення (комп’ютери, диктофони, файли та ін.). 
42. Організатори змагань відповідають за підбір людей, які виконуватимуть роль клієнтів. 

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

свої ролі. 
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V. Конфлікт інтересів та вирішення спорів 

44. 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 турах.  
45. Якщо було встановлено, що одна із команд чи окремий її учасник порушили дані Правила, 

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

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

 

VI. Нагородження переможців. 
 

47. Переможець фінального туру є переможцем Турніру, інша команда-фіналіст отримує 
друге місце.   

48. Усі учасники отримують відповідні дипломи або сертифікати, залежно від результатів 
своєї участі у Турнірі.   

 


