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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ 

 
У 2002 році в Національній академії державної податкової служби 

України за ініціативи студентів юридичного факультету та підтримки 

ректора НАДПСУ П.В. Мельника, на той час декана юридичного факультету 

Л.А. Савченко, Голови Київської обласної організації Спілки юристів 

України (КОО СЮУ) М.І. Матьори була створена Первинна організація  

КОО СЮУ при НАДПСУ (ПО) до якої увійшли викладачі та студенти 

юридичного факультету. 

Таким чином, у 2003 році на громадських засадах була створена та 

почала функціонувати «Юридична клініка», положення про діяльність якої 

було затверджене деканом юридичного факультету НАДПСУ та Головою 

КОО СЮУ. 

24 червня 2009 року за наказом ректора Національного університету 

ДПС України П.В. Мельника № 1118 від 24.06.2009 року Юридична клініка 

увійшла до структури юридичного факультету Університету, як Навчально-

практична лабораторія «Ірпінська юридична клініка «Справедливість»». 

Навчально-практична лабораторія «Ірпінська юридична клініка 

«Справедливість»» працювала в м. Ірпіні, проте мала 6 консультативних 

пунктів у районі та області, а саме в м. Буча, м. Вишневе, смт. Бородянка, 

смт. Ворзель, смт. Коцюбинське, с. Софіївська Борщагівка. У визначені 

графіком дні та за попередньою домовленістю з клієнтами, студенти-

конультанти здійснювали прийом громадян у даних пунктах та надавали їм 

консультації. Окрім того, членами-консультантами юридичної клініки 

здійснювалася і правопросвітницька робота у загальноосвітніх школах, 

ліцеях, технікумах цих міст та селищ. 

З 29 липня 2016 року за наказом ректора Університету державної 

фіскальної служби України П.В. Пашка юридична клініка відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» оновила положення та  почала діяти як 

структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету 

державної фіскальної служби України – Навчально-практична лабораторія 

«Юридична клініка». 

Серед вагомих досягнень юридичної клініки Університету державної 

фіскальної служби України слід відзначити перемогу її команди у 

Національній олімпіаді з консультування (інтерв’ювання) клієнтів, що 

відбулася в 2017 р. Вона забезпечила можливість команді УДФСУ 

представляти Україну на Міжнародних Змаганнях з консультування клієнтів 

ім. М. Брауна - Л. Мостена, які проходили у квітні 2017 року в м. Кентербері 

(Великобританія). У 2017 році юридична клініка перемогла у конкурсі на 

проведення щорічної Національної олімпіади з консультування 

(інтерв’ювання) клієнтів у 2018 році.  Також у доробку перемог студентів 

юридичної клініки 3-тє місце у всеукраїнському дебатному турнірі з 
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антикорупції серед команд юридичних клінік ВНЗ України у 2017 році. Варто 

зауважити, що консультанти юридичної клініки постійно беруть участь у 

різноманітних заходах, зокрема у XIV Всеукраїнських дебатах з цивільного права 

та процесу ім. С. Дністрянського (м. Львів, 2017 р.), ІІ Всеукраїнських дебатах з 

податкового права (м. Ірпінь, 2016 р.)  

Юридична клініка УДФСУ приділяє велику увагу 

правороз'яснювальній роботі. Зокрема, авторським колективом у складі 

викладачів та студентів юридичної клініки, а також у співпраці з завідувачем 

юридичної клініки Хмельницького університету управління та права було 

підготовлено Довідник з правових питань для населення, який має окремий 

розділ про діяльність юридичних клінік (2010 р.), крім того був виданий 

навчальний посібник «Професійна діяльність юриста» (2009 р.), який містить 

методичні рекомендації для проведення практичної, індивідуальної, 

самостійної роботи студентів.  
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АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ 

КАЛЕНДАРНИЙ РІК (2017) 
Навчально-практична лабораторія "Юридична клініка" 

Університету державної фіскальної служби України 

 

Рік заснування юридичної клініки  2003  

Організаційно-правова форма юридичної клініки  структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1) 08300, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська 

31 корпус (Е) Навчально-науковий інститут права (далі 

ННІП) 

2) 04597 60 300 (приймальня ННІП (деканат ) 

3) Електронна пошта: tb.sholkova@gmail.com; 

lc.usfsu@gmail.com   

- 

5. Корінна Надія– завідувач ЮК, Шолкова Т.Б. – заст. 

завідувача ЮК 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та 

студентів 

1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 27 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 37 

в) підготовка правових несудових документів 3 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
5 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

street law) 
10 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  

 

широке коло галузей за виключенням кримінального 

права 

Ведення обліку консультацій  журнал; паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

 

обов’язковий курс "Основи юридичної клінічної 

освіти"; заняття поза навчальним планом "Практичне 

право" (для студентів ЮК) 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
розглядається як спосіб проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tb.sholkova@gmail.com
mailto:lc.usfsu@gmail.com
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МОНІТОРИНГ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ 

КЛІНІКИ  

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

 

1.  Функціонування юридичної клініки в якості структурного 

підрозділу ЗВО. 
 

Навчально-практична лабораторія «Юридична клініка» є структурним 

підрозділом Навчально-наукового інституту права Університету державної 

фіскальної служби України. Цей статус затверджений наказом ректора від 

29.07.2016 № 822. 

Юридична клініка має наступну структуру: практичний,редакційний, 

організаційний відділи, відділ дистанційного консультування. Очолює 

юридичну клініку завідувач, яка має заступника та 3 викладачів-кураторів, 

що здійснюють безпосереднє керівництво студентами-консультантами. 
 

         
Фото наказу УДФСУ про затвердження Положення про юридичну клініку 

Зараховано 3 бали з 3 можливих. 

 

2. Штатний розпис юридичної клініки. 

Аналіз штатного розпису юридичної клініки Університету державної 

фіскальної служби України показує укомплектування на момент перевірки 

трьох посад: завідувача навчальної лабораторії, провідного фахівця та 

фахівця І категорії. Посади: 1) завідувача навчальної лабораторії 

укомплектована на повну ставку; 2) провідного фахівця розподілена по 0,5 

ставки за внутрішнім сумісництвом між двома науково-педагогічними 

працівниками, які за основним навантаженням мають посади доцентів 

кафедр; 3) фахівця І категорії укомплектована на повну ставку.  

Для аналізу розподілу обов’язків між різними посадами клініки були 

надані посадові інструкції.  Шляхом аналізу посадових інструкцій було 
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встановлено, що завідувач здійснює загальне керівництво роботою 

юридичної клініки. Цю посаду займає практикуючий адвокат, яка проводить 

майстер-класи для практичної підготовки студентів-консультантів, 

координує напрямок консультування.  

Провідний фахівець підпорядковується завідувачу, надає необхідну 

методичну та теоретичну допомогу студентам, відповідає за якість наданої 

правової допомоги населенню. Цю посаду обіймають науково-педагогічні 

працівники, які мають практичний юридичний досвід. Деякі складають 

кваліфікаційні іспити для отримання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

Фахівець першої категорії – особа, яка не є фахівцем у галузі права. 

Вона забезпечує ведення діловодства, дотримання правил і норм техніки 

безпеки, охорони праці, надає допомогу в організації та проведенні заходів 

юридичної клініки, забезпечує комунікацію між студентами – клієнтами, 

студентами – кураторами.  

Аналіз посадових обов’язків та наявна кваліфікація завідувача та 

провідних фахівців вимагає належної оплати праці. Вважаємо, що мінімальна 

заробітна плата, яку отримують за виконання роботи на цих посадах повинна 

бути значно вищою та відповідати рівню наявної кваліфікації. 
 

 
Фото штатного розпису юридичної клініки 

 

Зараховано 3 бали з 3 можливих. 

 

 Рекомендуємо переглянути питання посадових окладів та 

збільшити їх, прирівнявши до окладів рівня доцента. 

 

3. Залучення до роботи в юридичній клініці викладачів-

кураторів та компетенція залучених осіб. 

3.1. Викладачі-куратори 

В поточному році в юридичній клініці навчалось 22 студенти. Аналіз 
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вирішених справ у архіві дозволив відмітити, що керівниками юридичних 

консультацій (де-факто викладачами-кураторами) були 4 особи – завідувач, 

дві особи, які займають посаду провідного фахівця по 0,5 ставки та одна 

особа з числа науково-педагогічних працівників інституту, фахівець у галузі 

права, яка залучена до роботи із студентами-консультантами на громадських 

засадах. 

Проте інформація про керівника консультацій відображаються лише на 

бланках консультацій, у журналі обліку наданих консультацій вказані дані 

відсутні. Візувати підготовлені студентами консультації, що підтверджує 

їхню якість, можуть особи з достатньою кваліфікацією, що означає наявну 

повну вищу юридичну освіту та досвід юридичної практики. У юридичній 

клініці УДФС України ця вимога дотримана. 

Слід відмітити достатньо раціональний розподіл кількості студентів у 

співвідношенні до кількості викладачів: 5,5:4. Цей показник свідчить про 

ефективний підхід до організації роботи юридичної клініки. 
 

Зараховано 2 бали з двох можливих 

 

Рекомендується відображати у журналі консультацій дані про 

викладача-куратора – керівника справи. 

 
 3.2. Викладачі-практики 

 Керівник юридичної клініки є адвокатом; один викладач-куратор 

складає іспити для отримання свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю, інший викладач-куратор є науково-педагогічним працівником. 

Вибірковий аналіз письмових консультацій підтвердив факти їх перевірок 

усіма трьома залученими викладачами-кураторами. 

 

                                              Зараховуються 2 бали з двох можливих 

 

 3.3. Підвищення кваліфікації 

 Керівник юридичної клініки Надія Корінна – член Ради адвокатів 

міста Києва, Голова Всеукраїнської професійної спілки адвокатів України, 

має адвокатський стаж більше 10 років. Як адвокат постійно підвищує 

кваліфікацію, зокрема, протягом останніх 5 років має кілька фактів 

підвищення кваліфікації загальноюридичного спрямування. Зокрема, 

відвідала семінар-практикум «Сучасні проблеми співпраці адвокатів та 

практичних психологів в Україні у процесах захисту прав жінок жертв 

насильства та дітей в ситуаціях розлучення їх батьків» (16 грудня 2016 р., м. 

Київ), Четвертий Міжнародний адвокатський форум «Стратегія 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки. Етапи реалізації» (9 вересня 2017 р., м. Київ), Міжнародну 



9  

науково-практичну конференцію «Фіскальна політика: теоретичні та 

практичні аспекти юридичної науки» (24 листопада 2017 р., м. Ірпінь). 

 Заступник керівника юридичної клініки Тетяна Шолкова, відвідувала 

заходи з підвищення кваліфікації за напрямами діяльності юридичних клінік, 

а також щодо інших напрямів правозахисної діяльності. Так, вона приймала 

участь у Тренінгу з інституційного розвитку для кураторів юридичних клінік 

(3-5 березня  2017, м. Острог). Викладачі-куратори Тетяна Шолкова, 

Тетяна Субіна, Катерина Глущенко приймали участь у Практичному 

семінар-тренінгу «Новели та практика застосування КАСУ та пенсійного 

законодавства України» (2-4 березня 2018,  м. Ірпінь). 

 Фахівець І категорії таких форм підвищення кваліфікації не має.  

Зараховано 2 бали з 3 можливих. 

 

Рекомендується приділяти більшу уваги використанню 

можливостей підвищення кваліфікації за напрямами роботи юридичних 

клінік. 

 

3.3. Наукові публікації 

Завідувач юридичної клініки та викладачі-куратори беруть участь у 

наукових заходах щодо питань діяльності юридичних клінік та мають наукові 

публікації за визначеною тематикою. 

- Шолкова Т.Б. Значення юридичної клінічної освіти у 

забезпеченні конституційних прав громадян. Науково-практична 

конференція «Захист конституційних прав громадян України, як професійний 

обов’язок юриста», Ірпінь, 2011;  

- Шолкова Т.Б. Правовий статус юридичних клінік в Україні: 

проблеми та перспективи розвитку, Науково-практична конференція «Право і 

держава в умовах глобалізації та регіоналізації», Ірпінь, 2011;  

- Шолкова Т.Б. Опыт воспитания у молодежи уважения к 

культурному разнообразию ы повышения уровня толерантности к 

представите лям этических и культурных меньшинств на примере учебно-

практического центра «Ирпенская юридическая клиника «Справедливость» 

Национального университета государственной налоговой службы Украины, 

Региональная конференция «Содействие формирования толерантности в 

украинском и Российском обществе», Киев, 2012 г.). 

Зараховано 1 бал з 3 можливих. 

 

Рекомендується приділяти більшу увагу підготовці наукових 

публікацій за тематикою діяльності юридичних клінік, правозахисної чи 

правопросвітньої діяльності. Крім того, рекомендується залучати усіх 
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співробітників юридичної клініки для участі у спеціалізованих заходах 

підвищення кваліфікації з питань юридичної клінічної освіти. 

 
4. Матеріально-технічне забезпечення юридичної клініки 

4.1. На сьогоднішній день приміщення юридичної клініки УДФСУ є 

новим та відремонтованим. Це приміщення юридична клініка отримала у 

2017 році. Воно є достатньо просторим, комфортним та зручним для роботи, 

з довгими вікнами уздовж всієї стіни, що забезпечує його природне 

освітлення.  

 

 
Фото робочого простору персоналу юридичної клініки 

 

 У кімнаті існують 2 функціональні блоки для одночасної роботи:  

1) керівника, або викладача-куратора та 2) адміністратора або студентів-

консультантів юридичної клініки.  
  

Зараховано 2 бали з 3 можливих. 

 

 Рекомендується забезпечити ще одне обладнане сучасною технікою 

функціональне місце, оновити існуючу техніку, оскільки наявна техніка є 

функціонально і морально застарілою, що якісно знижує ефективність 

роботи юридичної клініки. Для організації проведення навчальних заходів 

рекомендується придбати мульти-медійне обладнання. 

 
 

4.2. Умови приміщення для навчального процесу 

Юридична клініка має у постійному розпорядженні аудиторію типу 

«судова зала»  
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та аудиторію для організації навчального процесу. 

              
Фото аудиторій для роботи юридичної клініки 

 

Зараховано 1 бал 

 

4.3. Приміщення юридичної клініки з позиції забезпечення 

конфіденційності здійснення прийому клієнтів з метою надання безоплатної 

правової допомоги 

Юридична клініка не має обладнаного міні-кабінету, або кімнати з 

перегородками для індивідуального прийому клієнтів, що забезпечує 

конфіденційність. 

0 балів – бали не зараховуються 

 

 Рекомендується  обладнати приміщення із спеціальними 

перегородками для забезпечення конфіденційності прийому клієнтів. 
 

4.4. Забезпеченість комп’ютерною та іншою технікою, яка дозволяє 

працювати з мережею Інтернет або правовими базами даних 

В користування юридичній клініці надано 2 комп’ютери. Дана техніка 

дозволяє працювати з мережею Інтернет та правовими базами даних.  

 
Фото робочого місця в юридичній клініці 

Зараховано 2 бали. 
 

Рекомендується оновити комп’ютерну техніку, яка 

використовується юридичною клінікою. 
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4.4.1. Доступ до мережі інтернет та правових баз. 

Персонал юридичної клініки використовує 2 інтернет-лінії, надані 

університетом. Також в приміщенні клініки доступний стабільний Wi-Fi. 
 

Зараховано 1 бал. 

 

4.4.2. Наявність пристрою копіювання та роздрукування тексту. 

Юридична клініка використовує наданий ВНЗ  1 багатофункціональний пристрій 

(копіювання, сканування, друкування) МФУ. 
 

 

Зараховано 2 бали з 2 можливих. 

 
4.5. Забезпечення потреб юридичної клініки у витратних 

матеріалах Університет забезпечує потреби юридичної клініки у  

витратних матеріалах (картридж, папір, канцелярські товари). На 

підтвердження цього факту моніторинговій групі були надані копії 

службових записок на ім’я директора інституту про необхідність виділення 

даних матеріалів. 
 

Зараховано 1 бал. 

 

 

 Рекомендується покращити забезпечення юридичної клініки 

витратними матеріалами (папір, канцтовари, картридж та ін.). 
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БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Доступність для клієнтів з особливими 

потребами. 

Юридична клініка знаходиться на першому поверсі. Вхід до приміщення 

не обладнаний пандусом, це не дозволяє до неї дістатися особам на візку.  

 
Фото фасаду приміщення в якому знаходиться юридична клініка 

  

 Рекомендується обладнати доступ до приміщення юридичної 

клініки пандусами. 

 

5. Інформаційне забезпечення юридичної клініки 

5.1.1.Юридична клініка має постійну табличку при вході до Навчально-

наукового інституту права, де знаходиться приміщення ЮК. 

 
Фото входу до будівлі, де знаходиться юридична клініка та вивіска клініки 

 

    Зараховується 1 бал 

 

5.1.2. Інформація про діяльність юридичної клініки розміщена в 

адміністративному корпусі університету, на інформаційних дошках 

Навчально-науковому інституту права та інших інститутів. 
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   Фото всередині корпусу юридичного факультету ВНЗ 

 

Зараховується 2 бали 
 

 

5.2. Оприлюднення на зовнішніх ресурсах. 

Інформація про послуги юридичної клініки є доступною для 

потенційних отримувачів правової допомоги, зокрема інформаційні 

матеріали про діяльність ЮК розміщені: в управлінні Пенсійного фонду 

України в м. Ірпіні Київської області, управлінні соціального захисту  

м. Ірпінь, нотаріальних конторах міста, у Центрі первинної правової 

допомоги. 

 
Фото інформаційного бюлетеня факультету   

з інформацією про координати та графік роботи юридичної клініки 

Зараховано 1 бал 
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5.3. Автономні джерела інформування про свою діяльність та 

зв’язку з клінікою. 

5.3.1. Юридична клініка має постійну корпоративну неперсоналізовану 

електронну пошту gmail: lc.usfsu@gmail.com та корпоративну пошту 

університету: usfsu@gmail.com 

Зараховано 1 бал 

 

5.3.2. Юридична клініка Університету державної фіскальної служби 

України має сторінку на сайті ВНЗ (https://sites.google.com/site/ 

navcalnoprakticnalaboratoria/), та веде сторінку юридичної клініки у соцмережі 

Facebook (https://www.facebook.com/lc.usfsu/). Аналіз вказаних сторінок 

показав, що юридична клініка системно та змістовно висвітлює свою 

діяльність в мережі Інтернет, зокрема: проведення правопросвітницьких 

заходів, успіхи в роботі з клієнтами, участь в мережевих заходах АЮКУ та 

інших організацій. Обидві сторінки містять інформацію про режим роботи 

клініки та контактну інформацію. 
 

Зараховано 1 бал. 

 

5.3.3. Юридичній клініці виділений корпоративний неперсоналізований 

номер телефонного зв’язку з юридичною клінікою (044-492-91-55). 
 

Зараховано 1 бал. 

 

5.4. Наявність у власному приміщенні юридичної клініки пояснення у 

доступній формі (правил надання послуг, складу персоналу та графіків його 

залучення, контактів для звернень чи скарг) щодо своєї діяльності, 

адресоване відвідувачам. 

Біля входу до юридичної клініки УДФСУ оформлено три стенди, на 

яких розміщена інформація про діяльність, адресована відвідувачам. 

 

  
Фото інформаційних стендів, які знаходяться біля входу в юридичну клініку 

Зараховано 1 бал. 

 

mailto:lc.usfsu@gmail.com
mailto:usfsu@gmail.com
file:///C:/Users/RM19/Downloads/(
file:///C:/Users/RM19/Downloads/(
https://sites.google.com/site/%20navcalnoprakticnalaboratoria/
https://sites.google.com/site/%20navcalnoprakticnalaboratoria/
https://www.facebook.com/adastra.student.lawclinic/
https://www.facebook.com/adastra.student.lawclinic/
https://www.facebook.com/groups/1376265422670268/permalink/1828092450820894/
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6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Інтегрованість у місцеві спільноти, які 

впроваджують права людини 

Юридична клініка УФДСУ постійно співпрацює з управлінням 

Пенсійного фонду України в м.Ірпіні Київської області, управлінням 

соціального захисту м.Ірпіня, Регіональним центром надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області, Ірпінським бюро правової 

допомоги, Радою адвокатів м.Києва, ГО «Єдина служба правової допомоги», 

Київською обласною організацією Союзу юристів України, Асоціацією 

правників України, Координаційною Радою молодих юристів України при 

Міністерстві юстиції України. 

Це характеризує юридичну клініку як активного учасника системи, що 

впроваджує права людини. 
 

Підсумок за напрямом 

«Організація і забезпечення юридичної клініки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2%

92,8%

набрані бали

не набрані бали
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ІІ. ВКЛЮЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ У 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 
1. Навчальний курс юридичної клінічної освіти 

 
1.1. Навчальний курс. 

В Навчально-науковому інституті УФСБУ впроваджується курс 

«Основи юридичної клінічної практики» (3 кредити), який викладається як 

вибіркова дисципліна, включена до навчального плану підготовки бакалавра 

з галузі знань 08 «Право». Він повністю відповідає Стандартам діяльності 

юридичних клінік України. 

 

 
Фото навчального курсу та навчально-методичних матеріалів з дисципліни та тематики курсу 

 

Зараховано 3 бали із 3 можливих. 
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2. Викладання курсу юридичної клінічної освіти 

2.1. Факт викладання курсу юридичної клінічної освіти 

 Курс викладається на другому курсі протягом весняного семестру. 

         

 
Фото розкладу весняного семестру та опису навчального курсу 

 

Зараховано 1 бал. 

 
 

2.2. Компетентність викладання курсу юридичної клінічної освіти 

В юридичній клініці УДСФУ викладач курсу «Основи юридичної клінічної 

практики» є компетентним щодо проблематики юридичної клінічної освіти, 

але за останній навчальний рік його не було залучено до роботи юридичної 

клініки.  

 
Фото відомості успішності з курсу 

Бал не зараховано. 
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Рекомендується налагодити співпрацю між основним викладачем 

курсу «Основи юридичної клінічної практики» та викладачами-

кураторами юридичної клініки шляхом залучення основного викладача 

курсу до діяльності юридичної клініки або залучення осіб, які у юридичній 

клініці безпосередньо організовують роботу за відповідним напрямом до 

контролю та оцінювання кожного з модулів курсу. 

 
2.3. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Інтерактивність викладання

 курсу юридичної клінічної освіти. 

Навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни «Основи 

юридичної клінічної практики» розроблені із цікавими завданнями для 

студентів з використанням інтерактивних методик: розгляд практичних 

ситуацій, рольові ігри за наскрізною фабулою до різних тем курсу, ігрові 

судові засідання, дебати та ін. 

Юридична клініка постійно та систематично організовує та проводить 

додаткові, крім основного курсу, заняття для студентів: майстер-класи 

завідувача-адвоката з питань адвокатської майстерності, участь у реальних 

судових засіданнях з адвокатом-завідувачем клініки, тренінги викладачів-

кураторів з питань інтерв’ювання, консультування клієнтів та ін.  

 

Рекомендується запровадити планування додаткових занять в 

юридичній клініці, їх реєстрацію у відповідному журналі. 

 
3. Практика на базі юридичної клініки. 

3.1. Практика в юридичній клініці УДФСУ відбувається згідно наказів 

ректора університету про проходження практики на базі юридичної клініки 

та направлень на практику. На базі юридичної клініки відбуваються  такі види 

практик, як навчальна та виробнича. Так, протягом 2017-2018 навчального 

року в юридичній клініці проходив виробничу практику 1 студент 4 курсу 

денної форми, а також навчальну практику проходили 5 студентів 

Ірпінського державного коледжу економіки і права. 

    
Фото Наказу про проходження практики на базі юридичної клініки 
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Фото направлення для проходження практики 

Зараховано 1 бал. 

 

3.2. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Юридична клінічна практика. 

Робота в юридичній клініці не зараховується як клінічна практика. 

Тобто у студентів немає можливості підтвердження виконання завдань 

практики документами, виконаними у юридичній клініці та бути звільненими 

від звичайної практики ВНЗ. 

 
4. Зарахування навчального навантаження за роботу в 

юридичній клініці та його облік 

Робота в юридичній клініці УДФСУ не зараховується у навчальне 

навантаження кураторів та керівника (участь у наданні юридичних 

консультацій, у проведенні правопросвітніх занять, проведення додаткових 

(факультативних) занять в юридичній клініці).  

 

Бали не зараховуються 

 

Рекомендується визначити форми обліку та зарахування роботи у 

юридичній клініці як навчального навантаження для викладачів. Такий 

крок зробить юридичну клініку більш ефективною, вагомою на кафедрах 

факультету, а навчальний процес на кафедрах практично орієнтованим. 

Для таких дій доцільно використовувати можливості 

самоврядування вишів. Можливо встановлювати ці форми 

навантаження як в повній формі, так із встановленням лімітів 

зарахування навантаження. Наголосимо, таке зарахування 

навантаження не становитиме неможливих завдань для факультету, 

проте забезпечить вмотивованість викладачів кафедр співпраці з 

юридичною клінікою і якість їх роботи. 

Стандарти діяльності юридичних клінік України містять такі 

рекомендації щодо норм навчального навантаження науково-педагогічних 

та інших фахівців у галузі права: 
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• за кожну виконану з їх допомогою юридичну консультацію — дві 

години консультацій (позааудиторні заняття); 

• за кожне проведене з їх методичною допомогою та участю 

правопросвітнє заняття — одну годину консультацій (позааудиторні 

заняття), 

• за кожне додаткове навчальне заняття із студентами юридичної 

клініки — одну годину практичного заняття (аудиторні заняття). 

• за керування практикою — десять годин навчального 

навантаження за кожний тиждень практики (позааудиторні заняття). 

При цьому важливо одночасно встановлювати форми обліку такої 

діяльності. Рекомендується це завдання покладати на керівника 

юридичної клініки, який перед навчальним роком може подати план 

залучення викладачів-кураторів з кафедр університету (факультету), а 

після завершення частин навчального року – персоналізований звіт, 

заснований на документації юридичної клініки. 

Відмітимо, що навантаження за керування практикою в юридичній 

клініці (крім післядипломної освіти) зараховується не працівникам 

юридичні клініки, а іншим викладачам факультету. Рекомендуємо при 

плануванні та обліку навчального навантаження за керування 

практикою в юридичній клініці розглядати представників юридичної 

клініки як одночасно представників навчального закладу та бази 

практики. 

Окрім того, робота викладача-куратора юридичної клініки може 

бути зарахована у якості додаткових балів індивідуального рейтингу 

науково-педагогічного працівника. 

Також рекомендується стимулювати роботу студентів юридичної 

клініки. Так, на сьогоднішній день юридичне консультування та 

правопросвітня діяльність здійснюється студентами на волонтерський 

засадах, тобто не зараховується ніяким чином. Пропонуємо 

зараховувати роботу в юридичній клініці у якості додаткових балів для 

отримання стипендії. 

 
Підсумок за напрямом  

«Включення юридичної клінічної освіти у навчальний процес» 
 

 

50% 50%
набрані бали

не набрані бали
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ІІІ. ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ 

 
1. Систематичність юридичного консультування в 

юридичній клініці.  

 Юридична клініка УДФСУ практикує регулярне консультування. 

Однак інколи проміжки у консультуванні допускаються до одного місяця, 

або  лише на час канікул. Представники моніторингової групи трактують 

причини певних пропусків у наданні консультацій (наприклад, у вересні 2017 

р.) в залежності від явки осіб, які звертаються у клініку. Певна сезонність у 

роботі юридичних клінік відмічається, враховуючи зайнятість потенційних 

клієнтів на городньо-польових роботах у весняний та осінній період. 
 

 

Зараховано 2 бали з 3 можливих 

 

Рекомендовано налагодити у цей час (кінець весни та початок 

осені) більш тісну співпрацю з іншими суб’єктами надання правової 

допомоги – центрами та бюро БПД, громадськими організаціями, 

установами Пенсійного фонду України і т.п. для отримання звернень від 

населення та надання конкретних завдань студентам. Таким чином буде 

забезпечена безперервність та системність юридичного консультування. 

 

2. Документальне забезпечення діяльності юридичної клініки з 

юридичного консультування 

2.1. Журнал обліку звернень клієнтів ведеться системно (регулярно, з 

запобіганням приписок) 
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Фото сторінки з Журналу обліку звернень клієнтів 

Зараховано 1 бал. 

 

2.2. Ведеться архів завершених справ 

Архів ведеться у вигляді окремих файлів, у яких складені копії 

документів з кожного звернення клієнта. Слід відмітити, що кожний файл 

містить такі документи по окремій справі: Вхідна анкета по справі з 

персональними даними клієнта, угода про надання консультації і ведення 

справи, підсумок інтерв’ю та відповідь клієнту, яка містить правову 

консультацію. Вибіркова перевірка вирішених справ у журналі показує їх 

відповідність у архіві. 

 
 

Зараховано 1 бал. 
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2.3. Юридична клініка УДФСУ системно практикує друковані 

юридичні консультації. Вибіркова перевірка трьох справ за журналом обліку 

звернень клієнтів чи архівом наданих консультацій за період останніх трьох 

місяців дозволила знайти всі три з них у друкованій формі. 

 
Фото друкованого висновку консультації 

 

Зараховано 1 бал. 

 

Рекомендується удосконалити форму друкованих консультацій 

шляхом дотримання наступних вимог до структури: виклад фактичних 

обставин звернення клієнта, аналіз їх відповідно до норм законодавства 

України, поради та рекомендації клієнту. 

 
2.4. Документація юридичної клініки УДФСУ дозволяє побачити факт 

погодження консультацій з викладачем-куратором. У консультаційних 

висновках зазначені прізвища відповідального студента та викладача-

куратора. 

Друковані консультації візуються підписами студента та викладача-

куратора. 

 
Фото письмової консультації з візою викладача-куратора 

 

Зараховано 1 бал. 
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2.5. Кількість консультацій у анкеті юридичної клініки відповідає 

кількості у журналі обліку звернень клієнтів. Зокрема, були співставленні 

показники наданих консультацій за 2016 рік. Як у реєстрі юридичних клінік, 

який містить статистичні дані по кількості наданих консультацій станом на 

кінець 2016 року, так і у журналі обліку звернень клієнтів відмічено про 

надання 37 консультацій.  

Зараховано 1 бал. 

 

2.6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Розрізнення у облікових документах 

різних форм правової допомоги. 

У документах обліку консультацій юридичної клініки не розрізняються 

правова інформація та юридична консультація. Зокрема, немає про це 

відміток у журналі обліку звернень клієнтів, а також документах по окремій 

справі – вхідна анкета по справі, підсумок інтерв’ю, угода про надання 

консультації і ведення справи. Сам факт існування такого документу, як 

угода про надання консультації і ведення справи означає відсутність такої 

допомоги, як надання інформації. Крім того, не виявлено і відміток про 

наявність у наданій консультації правових несудових документів, 

процесуально-правових документів, представництва інтересів в судах та 

інших органах, відмов у наданні правової допомоги  

 

Рекомендовано передбачити в журналі обліку звернень, або/та у 

документах по окремій справі (вхідна анкета по справі) колонку для 

відмітки про вид правової допомоги – правова консультація чи правова 

інформація, а також відмітки про наявність у наданій консультації 

правових несудових документів, процесуально-правових документів, 

представництва інтересів в судах та інших органах, відмов у наданні 

правової допомоги  

 
2.7. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Безпосередній захист прав клієнтів. 

Юридична клініка УДФСУ не практикує форми безпосереднього 

захисту інтересів клієнтів, включно із судовим представництвом. 
 

3. Якість юридичного консультування у юридичній клініці 

3.1. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Перевірка наданих консультацій. 

Вибіркова перевірка трьох консультацій за 2018 рік показала: що 

консультації підготовлені на високому рівні, є повними та обґрунтованими, 

відображають відповідальний підхід клініки до надання правової допомоги. 

Структура консультативних висновків в цілому відповідає прийнятній 

практиці для такого типу документів: вступна частина із зазначенням 

проблеми, з якою звернувся клієнт, юридичний аналіз законодавства та 

висновки-поради для клієнта з рекомендаціями подальших дій. Слід 

відмітити надзвичайно детальний аналіз чинного законодавства з 
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відповідними порадами для клієнта, що свідчить про доступність для 

розуміння пересічним громадянином суті юридичної консультації. Однак 

вибірковий аналіз кількох справ показав, що у деяких випадках клієнту 

надаються обґрунтовані певні поради, як-от звернутись до певного органу 

державної влади, однак проект самого звернення у вигляді заяви чи 

ін.документа не додається.  

 Рекомендовано у необхідних випадках, коли це справді потрібно 

для реальної допомоги клієнту, складати проекти заяв, скарг чи інших 

документів процесуального характеру.   

  
3.2. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Дотримання рекомендованих 

процедур інтерв'ювання та консультування. 

Члени моніторингової групи не мали можливості спостерігати за 

процесом інтерв’ювання та консультування студентами юридичної клініки, 

оскільки час моніторингу співпав з періодом складання екзаменаційно-

залікової сесії. 

 

 

Підсумок за напрямом  

«Юридичне консультування в юридичній клініці» 
 

12,5%

87,5%

набрані бали

не набрані бали
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IV. ПРАВОПРОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ 

 
1. Систематичність правопросвітньої роботи юридичної клініки  

Право просвітня робота юридичної клініки УДФСУ здійснюється у 

різноманітних формах, зокрема проведенні занять зі школярами.  

Варто відмітити надзвичайно позитивний досвід юридичної клініки, а 

саме – видання газети – Інформаційний бюлетень Ірпінської юридичної 

клініки «Справедливість», яка випускалась впродовж 2009 – 2010 років. 

Окрім того, юридична клініка мала ряд публікацій у Всеукраїнській газеті 

«Споживач» впродовж 2011 – 2012 років, у журналі «Вісник Податкової 

служби України» впродовж 2009 року.  

 Моніторингова група ознайомилась з інформацією про здійснені 

правопросвітницькі заходи юридичною клінікою на Інтернет-ресурсах:   

- https://sites.google.com/site/navcalnoprakticnalaboratoria/ 

- https://www.facebook.com/lc.usfsu/   

Однак аналіз представлених звітів завідувача юридичної клініки, 

повідомлень про вказані заходи в мережі Інтернет, архіву публікацій в ЗМІ 

дозволяє зробити висновок про те, що правопросвітня діяльність клініки 

здійснюється несистемно та нерегулярно. Про свідчать також і показники 

кількості заходів правової просвіти, відображені у анкеті діяльності 

юридичної клініки, представленій вище. 

 

 

Зараховано 1 бал з 3 можливих. 
 

 Рекомендується налагодити проведення систематичних заходів 

правової просвіти та урізноманітнити їх форми. Одним із способів 

покращення цієї діяльності є призначення осіб із числа викладачів-

кураторів та студентів, відповідальних за напрямок правової просвіти.  

https://sites.google.com/site/navcalnoprakticnalaboratoria/
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2. Документальне забезпечення правопросвітньої роботи 

юридичної клініки. 

2.1. Документація юридичної клініки про заходи безпосередньої 

роботи з аудиторією. 

Юридична клініка УДФСУ системного обліку заходів безпосередньої 

правової просвіти не веде. Про факт їх проведення можна дізнатися із звітів 

юридичної клініки та повідомлень в мережі Інтернет.  
 

Бали не зараховуються 

 

Рекомендується покращити облік та контроль правопросвітньої 

роботи юридичної клініки шляхом складання графіків заходів правової 

просвіти, ведення журналу вказаних заходів та формування архіву 

методичних матеріалів до них. 

 
2.2. Документація юридичної клініки про заходи дистанційної роботи 

з аудиторією. 

Правопросвітницькі заходи дистанційної роботи підтверджуються 

друкованими матеріалами: випуском Інформаційного бюлетеня Ірпінської 

юридичної клініки «Справедливість», статтями у Всеукраїнській газеті 

«Споживач», у журналі «Вісник Податкової служби України».   

 
 

Зараховано 1 бал. 

 Рекомендовано відновити надзвичайно позитивну практику 

видання Інформаційного бюлетеня, публікування статей право 

просвітньої тематики у газетах та журналах. 
 

3. Якість організації заходів правової просвіти юридичної клініки  

 Лише деякі правопросвітні заходи мають оформлені методичні 

матеріали, які дозволяють перевірити контроль та допомогу викладачем 

студентам у підготовці та проведенні правопросвітніх занять. Однак в них не 
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міститься підпису викладача. Немає документального підтвердження 

щорічного навчання проведенню правопросвітніх занять та відсутній 

механізм апробації занять перед кожною новою темою кожною групою 

студентів. 

Зараховано 1 бал з 3 можливих. 
 

Рекомендується приділити системну увагу розвиткові напряму 

забезпечення компетентності членів юридичної клініки, які проводять 

правопросвітні заняття шляхом організації тренінгів, семінарів, 

підготовчих занять з відображенням цих заходів в обліковій документації 

клініки.Крім того, доречно запровадити механізм апробації заняття 

перед безпосереднім його проведення. 

4. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Якість занять правової просвіти 

юридичної клініки 

4.1. Моніторинговій групі вдалося бути присутніми під час проведення 

правопросвітнього заняття студентами юридичної клініки для студентів 

Ірпінського державного коледжу економіки і права. Заняття проводилось 

інтерактвно із використанням прикладів повсякденного життя. 

 
Фото під час проведення правопросвітницького заходу 

 Рекомендовано використовувати роздаткові матеріали під час 

занять та урізноманітнити інтерактивні методи навчання. 

  

Підсумок за напрямом 

«Правопросвітня діяльність в юридичній клініці»

62,5%

37,5%
набрані бали

не набрані бали
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ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

моніторингу якості діяльності юридичної клініки  

Університету державної фіскальної служби України 

 

Рік моніторингу: 2018 

 
Юридична клініка Університету державної фіскальної служби України 

характеризується деякими унікальними особливостями своєї діяльності: 

1) це одна з перших юридичних клінік України, яка діє безперервно 

понад 15 років, починаючи з 2003 р.; 

2) з 2009 року юридична клініка є структурним підрозділом 

університету; 

3) юридична клініка інтегрована у місцеві спільноти правозахисту і 

правопросвіти. Її учасники є членамита представляють юридичну клініку в 

керівних органах в таких громадських організаціях як: Київська обласна 

організація Союзу юристів України, Первинна організація Київська обласна 

організація Союзу юристів України, Координаційна рада молодих юристів м. 

Ірпеня, Координаційна рада молодих юристів Головного управління юстиції 

Київської області, Асоціації правників України, ELSA. 

4) юридична клініка мала досвід виїзних консультацій в сільський 

місцевості Ірпінського району Київської області; 

5) юридична клініка перемогла у Національній олімпіаді з 

консультування (інтерв’ювання) клієнтів  у 2017 р. та представила Україну на 

Міжнародних Змаганнях з консультування клієнтів ім. М. Брауна - Л. 

Мостена, які проходили у квітні 2017 року в м. Кентербері (Великобританія). 

6) викладачами та студентами юридичної клініки у 2009 році  

навчальний посібник «Професійна діяльність юриста», який містить 

методичні рекомендації для проведення практичної, індивідуальної, 

самостійної роботи студентів, а у 2010 році було підготовлено та видано 

Довідник з правових питань для населення, який має окремий розділ про 

діяльність юридичних клінік.  

 

Водночас, моніторинговою групою були відмічені позиції у напрямах 

організації навчального процесу, підвищення мотивації роботи студентів і 

викладачів, правопросвітницької діяльності, які можуть бути покращені. 
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Довідково: 

0-30 % – організація, що перебуває на шляху до юридичної клініки;  

31-60 % – юридична клініка базового рівня; 

61-80 % – юридична клініка, що відповідає стандартам якості;  

81-100% – ефективна юридична клініка. 

 

 

 
Керівниця моніторингової групи 

член правління Асоціації юридичних клінік України 

 

63% 

 

1. Оновити комп’ютерну техніку та програмне забезпечення. 

2. Обладнати доступ до приміщення юридичної клініки пандусом.  

3. Визначити форми обліку та зарахування роботи в клініці до навчального навантаження для викладачів. 

4. Налагодити співпрацю між викладачем курсу «Основи юридичної клінічної практики» та викладачами-

кураторами юридичної клініки. 

5. Проведення для консультантів юридичної клініки занять щодо вдосконалення їх теоретичних знань та 

практичних навичок. 

6.  

4.Запровадити планування та облік заходівправової просвіти. Проводити їх регулярно. 

Юридична клініка Університету державної фіскальної служби України  

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ ЯКОСТІ 

 

87% 

40% 

87,5% 

37,5% 

Ю. Матвєєва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


