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ТРЕНІНГ  

ДЛЯ КУРАТОРІВ ТА КОНСУЛЬТАНТІВ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 

«КОНСУЛЬТУВАННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ: ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК» 

 

20 травня 2022 року 

 

  

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у тренінгу для консультантів та 

кураторів юридичних клінік «Консультування в сфері захисту прав споживачів 

фінансових послуг: практичний інструментарій для юридичних клінік», який 

відбудеться 20 травня 2022 року на базі Навчально-наукового інституту права Сумського 

державного університету. 

Захід відбудеться в рамках реалізації проекту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-

MODULE «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за 

програмою Еразмус+ напрям Жана Моне. 

Учасники тренінгу зможуть дізнатися про практику консультування у сфері 

фінансових послуг, особливості виконання кредитних зобов’язань в період воєнного 

стану, ризики споживачів в сфері мікрокредитування та психологічні методи роботи з 

клієнтами під час надання консультацій  в сфері фінансових послуг. 

Для участі у тренінгу  і до 18 травня 2022 року включно необхідно заповнити 

форму заявки за посиланням  https://forms.gle/7SxrpEH7URYnVN2o9 

https://forms.gle/7SxrpEH7URYnVN2o9


 

Тренінг відбудеться у онлайн форматі за допомогою платформи Google Meet. 

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

 

09.45-10.00 Реєстрація учасників 

10.00-10.15 Відкриття заходу. Вступне слово організаторів тренінгу 

Ольги Швагер, координаторки проекту 619998-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав споживачів 

фінансових послуг» 

Людмили Руденко, Марії Плотнікової, виконавиць проєкту 619998-

EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту 

прав споживачів фінансових послуг», керівнику Юридичної клініки 

СумДУ 

 

10.15-12.00  Виступи тренерів (спікерів) 

12.00-12.30  Перерва 

12.30 - 13.30 Обговорення результатів роботи із домашнім завданням для 

команд - учасників 

 

13.30-13.45 Підведення підсумків заходу 

 
Програма тренінгу передбачає участь команд консультантів юридичних клінік у 

підготовці алгоритму надання  консультацій з питань захисту прав споживачів фінансових 

послуг. Кейс для підготовки алгоритму консультації буде надіслано командам - учасникам 

заходу на вказану електронну адресу після реєстрації. 

 

За результатами тренінгу учасники отримають сертифікати про участь у 

тренінгу “Консультування в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг: 

практичний інструментарій для юридичних клінік ” (4 академічні години). 

Контакти оргкомітету тренінгу: 

Кафедра міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства 

Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету 

Адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59,  тел. (0542) 66-50-83 

Електронна пошта: eufinpro@gmail.com 

Контактний телефон:  +380503045988 (Whatsapp) – Швагер Ольга Андріївна 

     +380667734729 – Плотнікова Марія Володимирівна 

 

 

 


