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Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи юридичної та клінічної 

практики» є аналіз, опрацювання та закріплення здобутків юридичної та 

клінічної практики, отримання навиків роботи з правом на практиці. Вивчення 

даної дисципліни дозволить студентам набути практичні навики у виявленні 

юридичних фактів та їх формалізації у вигляді процесуальних доказів, 

складанні юридичних документів, наданні юридичних консультацій клієнтам 

(шляхом їхнього консультування) та вчинення певних юридично значимих дій 

на їхню користь на безоплатній основі. 

 

Навчальна мета: ознайомлення студентів зі специфікою навчальної 

дисципліни «Основи юридичної та клінічної практики»; розгляд студентами 

загальних засад та організації діяльності юридичної клініки, ознайомлення 

студентів з роллю професійної етики у діяльності юридичної клініки, 

ознайомлення з правилами діловодства та документування в юридичній клініці, 

вивчення специфіки роботи юриста-консультанта в юридичній клініці тощо. 

 

Розвиваюча мета: формування у студентів таких рис, як самостійність, 

творчий підхід, креативність при розгляді студентами проблем і завдань, що 

надаються під час вивчення дисципліни «Основи юридичної та клінічної 

практики». 

 

Виховна мета: формування у студентів таких рис, як організованість, 

дисциплінованість під час виконання студентами практичних та індивідуальних 

навчально-дослідних завдань. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни - профілюючі 

дисципліни, юридична деонтологія, юридична етика. 

 

Результатами вивчення навчальної дисципліни «Основи юридичної та 

клінічної практики» є: 

 

соціально-гуманітарна ерудованість, яка передбачає сформованість у 

студентів умінь:  

 

1. Вміти визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 

теоретико-правових явищ і процесів. 

2. Вміти здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті теорії 

держави і права 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

3. Знати як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел права. 

4. Вміти формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої теоретико-правової проблеми. 

5. Вміти давати короткий висновок щодо окремих фактичних 
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обставин розвитку держави і права з достатньою обґрунтованістю.  

6. Знати як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому державоно-правову проблему. 

 

дослідницькі навички, які забезпечують можливість студентам:  

7. Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і  

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами права.  

8. Знати як використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин виникнення 

функціонування та розвитку держави і права. 

9. Вміти самостійно визначати ті обставини в контексті проблем теорії 

держави і права, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій; 

 

комунікація, яка дозволяє: 

 

10.  Вміти вільно спілкуватися державною мовою володіючи 

інструментарієм державно-правової тематики; 

11.  Знати, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні 

теоретико-правових аспектів; 

12.  Вміти доносити  до респондента матеріал з теоретико-правової 

проблематики доступно і зрозуміло; 

13.  Вміти пояснювати характер державно-правових подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту; 

 

професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій орієнтовані на те, щоб здобувачі вищої освіти вміли: 

 

14. Знати як, належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних державно-правових джерел  для 

своєї професійної діяльності. 

15. Вміти працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань з державно-правової проблематики; 

 

праворозуміння – забезпечує здатність: 

 

16. Знати як виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин держави і права, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

17. Вміти демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

18. Вміти пояснювати природу та зміст основних правових явищ і  

процесів. 

 

правозастосування – дозволяє здобувачам вищої освіти: 
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19. Знати як застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

20. Вміти надавати консультації щодо держави і права,  

можливих прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.  
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

 

Юридичні клініки: історія становлення та розвитку у світі та в Україні. 

Мета і завдання діяльності юридичної клініки. Нормативно-правова база 

діяльності юридичної клініки. Загальні засади діяльності юридичної клініки. 

Юридична клінічна освіта в Україні: значення практичної складової для 

підготовки майбутніх юристів. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки сьогодні юридичні клініки існують у всіх високорозвинених 

правових державах. Вони виконують часто різні завдання і мають суттєві 

відмінності та особливості. Відрізняється також і структура юридичних клінік. 

Одні створені при вузі і на його базі, інші працюють відокремлено.  

Юридична клініка, як заклад, виникла в результаті переосмислення 

методики підготовки майбутніх юристів. Практика традиційного навчання на 

юридичних факультетах засвідчувала, що викладання теорії правових наук, 

навіть найкращими спеціалістами, не може забезпечити всього комплексу знань 

і, особливо, навчити студентів застосовувати їх у практичній роботі.  

Надзвичайно важливу роль відіграють завдання юридичної клініки. Бо 

саме з них розвиваються принципи її діяльності, зокрема, безоплатність, 

гуманізм, добровільність, рівноправність.  

Юридичні клініки, залежно від методів роботи з клієнтами, поділяються 

на ті, що: працюють з клієнтами безпосередньо; не працюють з клієнтами 

безпосередньо. За спеціалізацією юридичні клініки поділяються на: 

спеціалізовані юридичні клініки; неспеціалізовані юридичні клініки.  

Метою юридичної клініки є: підвищення рівня практичних знань, умінь і 

навичок студентів юридичних спеціальностей; забезпечення доступу 

представників соціальновразливих груп суспільства до правової допомоги; 

формування правової культури громадян; підготовка та навчання студентів у 

дусі дотримання поваги до принципів верховенства права, справедливості і 

людської гідності; розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними 

органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з 

іншими установами та організаціями; y впровадження в навчальний процес 

елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних 

послуг.  

Ключові слова: історія становлення юридичних клінік, мета діяльності 

юридичної клініки, завдання діяльності юридичної клініки, загальні засади 

діяльності юридичної клініки, види юридичних клінік, спеціалізовані юридичні 

клініки, неспеціалізовані юридичні клініки, клієнт, правова кільтура, правова 

допомога. 
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Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні: 

Знати: історію створення та функціонування юридичних клінік у світі та в 

Україні; мету та завдання діяльності юридичної клініки; знати нормативно-

правову базу, яка регулює діяльність роботи юридичних клінік в Україні; знати 

про сучасний стан юридичної клінічної освіти в Україні. 

Вміти розкривати та характеризувати загальні засади функціонування 

юридичної клініки. 

 

ТЕМА 2. РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЮРИСТА У ДІЯЛЬНОСТІ 

ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ  

 

Загальні уявлення про етику. Професійна етика юриста: види, 

особливості, значення. Професійна етика юриста-консультанта юридичної 

клініки. Етичний кодекс юридичної клініки.  

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки вчення про моральні основи юридичної діяльності, моральні 

якості представників юридичної професії та моральні відносини, що 

складаються у процесі її здійснення є актуальними в наш час. Складовими 

юридичної етики є слідча, судова, прокурорська, адвокатська етика, етика 

нотаріуса та юрисконсульта. 

Етика юридичної клініки є складовою професійної юридичної етики, яка 

визначає професійний стандарт діяльності юридичної клініки. Правила етики в 

юридичних клініках закріплені в Етичному кодексі юридичної клініки в 

Україні, схваленому Асоціацією юридичних клінік України. 

Взаємовідносини між учасниками юридичної клініки базуються на основі 

поваги, довіри, співпраці та взаємодопомоги. Учасник юридичної клініки не 

повинен обговорювати з іншими учасниками обставини, що стосуються 

особистого життя клієнтів, їх матеріального стану, походження, національної 

належності та інших обставин, які не мають відношення до суті доручення.  

Учасник юридичної клініки не може вдаватись до критики рівня знань і 

кваліфікацій іншого учасника юридичної клініки.  

Ключові слова: юридична етика, моральні основи, моральні якості, 

моральні відносини, слідча етика, судова етика, прокурорська етика, 

адвокатська етика, етика нотаріуса, етика юрисконсульта, етика в діяльності 

юридичної клініки, взаємовідносини між учасниками юридичної клініки. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

Знати: сутність професійної етики, її види та особливості; стандарти 

етичних норм, які застосовуються в діяльності юридичних клінік; структуру та 

особливості етичного кодексу юридичної клініки; основні етичні загальні 

засади (принципи), які застосовуються в діяльності юридичної клініки; етичні 

особливості поводження з клієнтом під час інтерв’ювання, консультування та 

представництва інтересів у різних  інстанціях; основні етичні категорії та їх 
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значення в роботі юридичної клініки; роль професійної юридичної етики в 

діяльності юридичної клініки. 

 Вміти: аналізувати етичні основи діяльності юридичної клініки; 

відмежовувати професійну етику юриста від загальної етики; характеризувати 

основні етичні принципи діяльності юридичної клініки та керуватися ними в 

своїй роботі; застосовувати етичні принципи діяльності юридичних клінік під 

час спілкування з клієнтом; обирати етичний варіант поведінки в різних 

ситуаціях під час роботи в юридичній клініці. 

 

ТЕМА 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

 

Конституція України як основний закон. Аналіз Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011. Аналіз Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 р. Аналіз наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення 

про юридичну клініку вищого навчального закладу» від 03 серпня 2006 р. № 

592. Стандарти діяльності юридичних клінік України, схвалені на 

Всеукраїнському З’їзді Асоціації юридичних клінік України (протокол № 02 від 

19 червня 2014 р.). 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки однією з важливих умов для здійснення юридичної клінічної 

практики є досконале знання сучасного законодавства.  

Нормативно-правова база діяльності юридичної клініки – це 

сукупність нормативно-правових актів різної юридичної сили. Варто 

виокремити, що при наданні консультацій, юрисконсульт також керується 

усією нормативно-правовою базою держави. Варто знати, що за відсутності 

будь-якої спеціалізації робота клініки проводиться у всіх напрямках правової 

допомоги. Спеціалізовані ж клініки займаються розглядом і вивченням певних 

категорій справ. 

Водночас, є чимало проблем, які необхідно вирішити для ефективного 

функціонування та розвитку юридичних клінік України. Насамперед, необхідно 

внести зміни до ряду нормативно-правових актів, що дозволило б зараховувати 

години роботи викладачів та студентів в юридичній клініці до юридичного 

стажу. Нагальною залишається потреба розробки окремого нового положення 

про організацію та проведення практики студентів вищих юридичних вузів та 

факультетів України. Необхідною умовою є також ддоведення до відповідності 

європейським стандартам діяльність юридичних клінік в Україні. 

Ключові слова: джерело права, юридична сила, Конституція України, 

закони України, акти органів виконавчої влади, спеціалізація, нормативно-

правова база, категорії справ, юридична практика, юридичний стаж, 

європейські стандарти діяльності. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  
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Знати основні нормативно-правові акти, якими регулюється у своїй 

діяльності юридична клініка, знати зміст даних нормативно-правових актів. 

Вміти аналізувати основні положення нормативно-правових актів; 

обґрунтовувати актуальність внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів. 

 

ТЕМА 4. ДІЛОВОДСТВО ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ В 

ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ 

Діловодство та документування в діяльності організацій. Загальні засади 

діловодства. Класифікація документів. Специфіка діловодства та 

документування в юридичній клініці. Діловодство та документування в 

юридичній клініці «Істина». 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки діяльність юридичної клініки обов’язково включає в себе 

роботу з документами. Документ — це матеріальна форма відображення, 

поширення, використання і зберігання інформації, яка надає їй юридичної сили. 

Документ може фіксуватися не тільки на папері, а й на магнітних чи інших 

носіях, кіно-, відео- та фото. Характерною особливістю документу є те, що він 

матеріалізується лише у письмовій формі.  Документ, як правило, створюється 

за певним зразком-формуляром. Складові документу називаються реквізитами 

(заголовок, адресат, текст, підпис, дата тощо). Саме реквізити надають 

документам юридичної значущості. Існують певні вимоги до складання та 

оформлення документів. Так, документ не повинен суперечити чинному 

законодавству, має бути достовірним, відповідати призначенню, формі, в ньому 

неприпустимі юридичні і граматичні помилки. Документ обов’язково 

укладається і завіряється уповноваженою особою.  

Робота з документами не може виконуватись епізодично або 

несистематизовано. Від її якісного виконання залежить ефективність діяльності 

будь-якої організації, в тому числі юридичної клініки. Саме тому від 

визначення документа як окремого носія інформації слід перейти до поняття 

діловодства як більш систематизованої діяльності.  

Ключові слова: діловодство, документування, документообіг, 

управлінські документи, організаційні документи, розпорядчі документи, 

довідково-інформаційні документи, контрактні документи, процесуально-

правові документи, загальні та спеціалізовані документи, внутрішні документи, 

зовнішні документи, вхідні й вихідні документи, стандартні та індивідуальні 

документи, первинні й вторинні документи, публічні документи, приватні 

документи. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

 Знати: основи документування у діяльності організації; 

принципи діловодства; державні стандарти оформлення документів; 

основні напрями документування, які здійснюються в юридичній 

клініці; правила ведення журналу реєстрації справ клієнтів юридичної 
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клініки; основні форми паперового і комп’ютерного архіву 

юридичного консультування і правової просвіти, які проводяться 

юридичною клінікою; основи документообігу організаційно-

управлінської роботи у юридичній клініці; основи документування 

роботи з персоналом юридичної клініки.  

 Вміти: аналізувати вимоги і загальні правила до оформлення 

документів; визначати доцільність складання проектів документів у 

справі клієнта; розуміти правила ведення журналу реєстрації справ 

клієнтів; розрізняти робочі документи юридичної клініки; вести архів 

письмової комунікації юридичної клініки.  
 

ТЕМА 5. ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ. РОБОТА ЮРИСТА-

КОНСУЛЬТАНТА З ЕЛЕКТРОННИМИ БАЗАМИ ДАНИХ 

 

Загальні засади юридичного консультування. Юридичне консультування 

як основний напрям діяльності юридичної клініки. Спеціалізація 

юрисконсультів в юридичній клініці. Етапи роботи над справою. Поняття офісу 

та офісної техніки: необхідні елементи для роботи юридичної клініки. Доступні 

бази даних для комплексного консультування: види та способи користування. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки консультування клієнта є ключовим етапом роботи над 

справою. У багатьох справах консультування не є завершальним етапом 

роботи, особливо коли йдеться про судове представництво. У такій ситуації 

справи часто проходять кілька етапів консультування. 

Проте значення консультування полягає у тому, що саме у ньому 

найяскравіше виявляється та послуга, заради отримання якої звернувся клієнт 

до юридичної клініки. Останнього ж мало цікавить, наскільки вдало пройшла 

співбесіда і чи достатньо інформації отримав юрист-консультант, як юрист-

консультант аналізував справу, як виробляв позицію. Клієнта цікавить лише 

результат, який він отримає уже в процесі надання консультації.  

Консультування є складовою частиною діяльності будь-якого юриста. 

Консультування - це особливий вид інтелектуальної та практичної взаємодії 

юриста і клієнта, з допомогою якої юрист сприяє клієнту в прийнятті рішень. 

Ключові слова: юридичне консультування, загальні засади юридичного 

консультування, спеціалізація, етапи роботи над справою, офіс, офісна техніка, 

бази даних.  

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

 Знати: поняття юридичного консультування, офісу, офісної техники 

юридичної клініки; сутності та загальних ознак етапів роботи у справі: аналізу 

фактичних та юридичних обставин у справі; уточнення  питань та аналіз 

додатково наданих доказів; вироблення позиції у справі; опрацювання та 

вирішення питання; складання процесуальних документів; консультування 



 

 

11 

 

клієнта; представництва інтересів клієнта; основних проблем, що мають місце у 

сучасній юридичній практиці; види інтернет-ресурсів юридичного характеру. 

 Вміти: характеризувати юридичне консультування як напрям 

діяльності юридичної клініки; аналізувати складові різних етапів 

консультування в юридичній клініці; використовувати офісну техніку в 

діяльності юридичної організації; здійснювати пошук необхідного документа у 

електронній базі законодавства; працювати зі знайденим документом у базі 

законодавства; 
 

ТЕМА 6. МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ З ПРАВОВИХ 

ПИТАНЬ 

 

Особливості збору інформації юристом-консультантом юридичної 

клініки. Особливості обрання стратегії і тактики у справах юристом-

консультантом. Особливості опрацювання галузевих та комплексних справ. 

Альтернативні вирішення юридичних звернень. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки найпоширенішою методикою аналізу справи та вироблення по 

ній позиції, є методика, що охоплює чотири етапи: аналіз фактичних обставин 

справи; аналіз правової основи; аналіз доказів; вироблення позиції по справі.  

Правозастосовувальна діяльність починається із встановлення фактичних 

обставин справи. Адже саме факти вплинуть на визначення правової позиції по 

справі, і від них залежатиме успішне вирішення справи.  

Юридичні факти (події та дії) мають чіткі територіально-часові 

характеристики та певне фактичне вираження і зміст. Проте, коли факти стають 

предметом професійної діяльності юриста вони, як правило, залишаються в 

минулому. Таким чином, юрист-консультант як правило, працює не з фактами 

як такими, а з їх описом, тобто з уявою про факти та інформацією про них.  

Факти описують клієнти, розповідаючи про свою проблему, а також вони 

встановлюються при ознайомленні юриста-консультанта з матеріалами справи 

(в тому числі документами). Таким чином, фактичні обставини справи, які 

аналізує юрист -консультант, містять як об’єктивні, так і суб’єктивні елементи, 

та передаються від носія інформації до об’єкту пізнання в певній описовій 

формі.  

Як можна проаналізувати фактичні обставини справи? Насамперед 

необхідно вивчити всю наявну інформацію та відповісти на п’ять запитань: 

Коли? Де? Хто? Що? Як? (за яких обставин?) вчинив. Відповіді на ці запитання 

в розповідній формі складуть короткий опис справи яку юристи ще називають 

версією (фабулою) справи.  

В процесі складання версії справи, виходячи із поставлених запитань 

необхідно за допомогою фактичних обставин справи встановити (підтвердити) 

таке: час події (дії), місце події (дії), учасників події (дії), суть (зміст) події, 

обставини події. 
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Складаючи версію справи, потрібно відрізняти факти від оціночних 

понять, думок та уявлень для того, щоб опис фактів не був підмінений 

суб’єктивним уявленням про картину події. Аналізуючи фактичні обставини 

справи, які стали складовими її версії, юристу-консультанту слід пам’ятати, що 

вони завжди вміщуватимуть певне співвідношення об’єктивних і суб’єктивних 

елементів. Наявність суб’єктивних елементів у змісті фактичних обставин 

справи обумовлена тим, що в процесі сприйняття фактів реальної дійсності 

людина свідомо і несвідомо відбирає лише частину інформації, обумовлену її 

суб’єктивним життєвим досвідом, фізичним і емоційним станом, системою 

цінностей. 

Ключові слова: інформація, збір інформації, аналіз фактичних обставин 

справи, аналіз правової основи, аналіз доказів, вироблення позиції по справі, 

стратегія по справі, тактика у справі, вирішення звернень, альтернативні 

вирішення звернень. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

 Знати: порядок попереднього ознайомлення з матеріалами справи залежно 

від галузі справи; поняття доказів, їх видів, шляхів збору доказів, підстав 

звільнення від доказування порядок опрацювання законодавства та іншої 

літератури для надання юридичної консультації стратегії і тактики реалізації 

прийнятої позиції у галузевих юридичних справах; процесуальні строки у 

вирішенні справ різних правових галузей строки оскарження рішень у справах; 

порядок та вимоги, що ставляться до письмового оформлення консультації 

клієнту. 

 Вміти: визначати сильні та слабкі сторони у справі; уточнювати питання, які 

потрібно вирішити; оцінювати збір додаткових доказів та визначати їх 

належність та допустимість; опрацювувати законодавство та іншу літературу 

для вирішення справ; визначати і використовувати процесуальні строки; 

визначати підвідомчість та підсудність справ; виявляти і пояснювати клієнту 

всі можливі варіанти вирішення його проблеми; орієнтуватися в 

нормативно-правових актах у справі; знаходити правову основу для надання 

консультації і рішення питання клієнта. 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 

ДОКУМЕНТІВ  

 

Поняття та види юридичних документів. Загальна характеристика юридичних 

документів. Засоби оформлення юридичних документів. Етапи роботи зі 

складання документу. Поняття процесуальних документів, їх ознаки та види. 

Структура, призначення та роль процесуальних документів у роботі правника. 

Правила складання процесуальних документів. Вимоги до оформлення та 

змісту документу. Відмінності в роботі з документами кримінально-правового 

та цивільно-правового характеру.  

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки процесуальне документування має свою методику. Методика 
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складання процесуальних документів включає вивчення змісту процесуальних 

документів, закономірностей їх складання, науково обгрунтовані рекомендації з 

найбільш швидкому і якісному виготовленню процесуальних актів відповідно 

до вимог принципу законності. 

Під методикою складання процесуальних документів розуміється певна 

сукупність конкретних методів, прийомів і способів, рекомендованих для 

підготовки, розробки та написання процесуальних актів. 

Загальним положенням методики складання процесуальних актів є вивчення 

та з’ясування змісту і необхідних складових елементів відповідного документа. 

Спочатку вивчаються вимоги закону до змісту підготовлюються акта, потім 

з’ясовуються рекомендації щодо складення цього акта в навчальній, науковій та 

іншій спеціальній юридичній літературі (монографії, підручники, навчальні 

посібники, зразки процесуальних актів, різноманітні відомчі вказівки і огляди, 

судова і слідча практика тощо). 

Ключові слова: юридичний документ, процесуальний документ, вимоги до 

складання процесуального документу, реквізити документа, законність, 

обгрунтованість, вмотивованість, процесуальний акт, логічність 

процесуального акта, визначеність процесуального акта, повнота 

процесуального акта. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

 Знати: вимоги до юридичних документів та наслідків їх недотримання; 

реквізити юридичних документів; засоби оформлення юридичних документів; 

поняття, види, ознаки процесуальних документів; правила складання 

процесуальних документів. 

Вміти: визначати вид та необхідні реквізити процесуальних документів; 

правильно обирати тактику складання процесуального документу; правильно 

складати процесуальні документи. 

 

ТЕМА 8. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА У РІЗНИХ 

ІНСТИТУЦІЯХ 

 

Поняття та значення представництва інтересів. Правове регулювання 

представництва інтересів клієнта. Повноваження суб’єктів представництва: 

представника і особи, яку представляють. Фізичні та юридичні особи як 

представники у різних інституціях. Особи, які не можуть бути представниками. 

Вимоги до особи-представника інтересів клієнта в різних інстанціях.  

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки приймаючи доручення у судовій справі захисник повинен 

бути впевненим у своїй компетенції по суті справи. Обставинами, що можуть 

перешкоджати у веденні справи, є такі, що унеможливлюють займати 

захисникові неупереджену позицію у справі: 1) підстави для відводу, конфлікт 

інтересів, особиста заінтересованість у результаті вирішення спору, зайнятість в 

інших процесах; 2) несумісні із особистою честю представника прийняття ним 
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доручень, якщо він вже висловлював свою позицію, яка є протилежна тому 

розумінню закону, яке лежить в основі вирішення справи.  

При обранні справи представник повинен враховувати особливості 

доручень, які здійснював інший представник у цій справі. Також представник 

повинен враховувати неприпустимість застосування негідних методів набуття 

справи: самореклама, перехоплювання клієнтів, вербування клієнтури шляхом 

направлення листів із викликом для ведення переговорів у офіс та оформлення 

доручення у справі.  

Вирішення питання про можливість прийняття доручення клієнта 

здійснюється виходячи від фактичних матеріалів та доказів у цій конкретній 

справі, а також з урахуванням його етичного аспекту.  

У ході здійснення своїх функцій представник повинен враховувати 

принаймні такі елементи для побудови вірної правової позиції у справі: 1) 

законність спірного інтересу; 2) наявність необхідних доказів у справі; 3) 

юридична перспектива справи; 4) моральний аспект справи.  

При оцінці законності спірного інтересу представник повинен виходити з 

того, чи забезпечується його захист правовими засобами, чи має він 

безпосередній зв’язок із нормами права. Наявність необхідних доказів у справі 

залежить від того, чи належними засобами вони закріплені і чи не будуть вони 

викликати сумнів перед судом в зв’язку із тим, що вони можуть бути 

фальсифіковані тощо.  

Насамкінець, з урахуванням особливостей справи представник при 

формулюванні предмета вимог, що ставляться перед судом повинен 

враховувати реальність виконання судового рішення, яке очікується у 

перспективі. Таким чином, важливо сформулювати не лише правову позицію у 

справі, а також виважено сформулювати предмет позову перед судом.  

З моральної точки зору представник клієнта повинен суворо 

дотримуватися законних методів ведення його захисту у суді. Інколи 

процесуальні методи, що пропонує клієнт, неприйнятні з моральної сторони, 

зокрема оголошення відомостей про стан здоров’я, особисте життя іншої 

сторони у справі.  

Ключові слова: представництво інтересів, правове регулювання, 

повноваження суб’єктів представництва, фізичні особи, юридичні особи, особи, 

які не можуть бути представниками, вимоги до особи-представника, справа, 

предмет вимог, правова позиція, пердмет позову, судове рішення.  

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

Знати: види представництва; правове регулювання представництва 

інтересів клієнта; процедури оформлення представництва; документи, які є 

підставою для представництва інтересів; процедури звернення до державних 

органів, недержавних організацій; особливості представництва у суді. 

Вміти: оцінювати особливості представництва, що виникає на підставі 

адміністративного акта; представництва, що виникає внаслідок юридичних 

фактів, прямо передбачених в законі; представництва на підставі договору; 

аналізувати повноваження суб’єктів представництва; аналізувати тактичні 
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аспекти вибору і реалізації позиції у справі, за якою відбувається 

представництво; розуміти повноваження представника у суді. 

 

ТЕМА 9. ЗАХИСТ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА ПІД 

ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ 

 

Захист прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб на всіх 

стадіях виконавчого провадження. Юридичний супровід під час виконавчого 

провадження. Оскарження рішень, дій (бездіяльності) державного виконавця. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки кінцевим етапом будь-якого процесу є реалізація рішення. На 

цьому етапі вирішуються питання щодо можливості добровільного виконання 

такого процесуального документу стороною чи необхідності звернення його до 

примусового виконання. У такому випадку юрист зобов’язаний роз’яснити 

особі, яка є відповідачем у справі, строки, передбачені для добровільного 

виконання рішення та наслідки застосування до неї заходів примусового 

виконання (зокрема, виникнення додаткових витрат, пов’язаних із реалізацією 

відповідних заходів посадовими особами державної виконавчої служби, 

звернення стягнення на майно боржника шляхом його арешту, вилучення та 

примусової реалізації). 

На стадії виконання судового рішення у процесі юрист також має 

повідомити клієнту про можливість вжиття заходів з відстрочення, 

розстрочення виконання рішення, зміни чи встановлення способу й порядку 

виконання рішення шляхом звернення до суду, який видав таке рішення, з 

відповідною заявою та, за згодою клієнта, реалізувати такі процесуальні дії. 

Крім того, за дорученням особи, що є стороною судового процесу, юрист 

може звернутися до суду зі скаргою у випадку, якщо рішенням, дією або 

бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної 

виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого у такій 

справі, порушено права чи свободи такої особи. 

Наведені вище права та обов’язки юриста у процесі не є вичерпними та в 

комплексі мають бути використані з метою досягнення результату, 

спрямованого на набуття, поновлення та захист порушених інтересів клієнта. 

Реалізація процесуальних дій з додержанням таких пріоритетних принципів 

діяльності юриста як дотримання законності, компетентність та 

добросовісність, конфіденційність інформації (що стала відома через 

супроводження процесу), неприпустимість конфлікту інтересів, мають бути 

принциповою позицією професійного правника. 

Ключові слова: виконання судового рішення, стадії виконавчого 

провадження, сторони виконавчого провадження, представництво сторін у 

виконавчому провадження, державний виконавець, добровільне виконання, 

примусове виконання, оскарження рішень, дій (бездіяльності) державного 

виконавця. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 
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Після вивчення даної теми студенти повинні:  

Знати: процедуру виконання судових рішень, загальні положення 

виконавчого провадження, учасників виконавчого провадження, загальні умови 

та порядок здійснення виконавчого провадження. 

Вміти: визначати незаконні рішення, дії або бездіяльність суб’єктів під 

час виконання судових рішень та обирати варіант захисту клієнта. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Основи юридичної та клінічної практики» 

передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 
Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 
Схема нарахування балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких 
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навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру за денною 

формою навчання 

 

МОДУЛЬ (М) 

З
А

Л
ІК

 (
З

) 

Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання заліку (П)=ПК+Е≤100 ≤40 

 

Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Для навчальної дисципліни «Основи юридичної та клінічної практики» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: семінарські 

заняття, виконання індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи, 

модульний контроль, залік. 

 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійна презентація 

  

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни  

 

Основна література: 

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.) 

Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. 
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2.  Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51 Ст. 577. 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 02 червня 2016 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. №30. Ст.542.  

4.  Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 47 Ст. 256.  

5.  Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1992. № 48 Ст. 650.  

6.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 

2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27 Ст.282.  

7.  Етичний кодекс юридичної клініки в Україні, прийнятий на З’їзді 

Асоціації юридичних клінік України 25 серпня 2005 р. 

8.  Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Типового 

положення про юридичну клініку вищого навчального закладу від 03 серпня 

2006 р. № 592. 

9. Стандарти діяльності юридичних клінік України, схвалені на 

Всеукраїнському З’їзді Асоціації юридичних клінік України. протокол № 02 

від 19 червня 2014 р. 

2.Допоміжна: 

10. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: навчальний посібник 

Ю.В. Білоусов. К.: Прецедент, 2005. 192 с. 

11. Бородін І. Л. Деякі концептуальні положення юридичної 

клініки у практичному становленні майбутніх фахівців-правників. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. 2013. №2. С. 18-22. 

12. Варфоломеєва Т.В. Суб’єкти надання правової допомоги. 

Адвокат. 2002. № 4-5. С. 2-3. 

13. Гентош Р. Є., Дулеба М.В., Козлов В.О. Котуха О.С. 

Діяльність юридичних клінік у сфері громадського правозахисту. Л., 2003. 

126 с.  

14. Гинзбург Г., Козьяков С. Что позволено адвокату?: Беседа с 

адвокатам. Беседовала А. Примаченко. Зеркало недели. 1999. №8-15 окт. С. 

8.  

15. Гончаренко С. В. Професійні права адвоката: Європейський 

стандарт. Адвокат. 2002. № 6. С. 19 - 22.  

16. Гришко Є.М. Примусове виконання рішень юрисдикційних 

органів як складова правоохоронної функції держави. [Електронний ресурс]: 

Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeBu/2009-1/doc/4/06.pdf 

17. Гугнін О. Етика ділової людини. К.: Атіка, 1995. 40 с.  

18. Данилов E. П. Жилищные споpы: Коммент. законодательства. 

Адвокатская и судебная пpактика. Обpазцы жалоб и исковых заявлений. 

Спpав. матеpиалы. М.: Пpаво и закон, 2000. 349 с.  

19. Єлов В. А. Формування окремих професійних навичок роботи 

з клієнтом у студентів юридичних факультетів: навчальний посібник для 
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студентів та викладачів юридичних вузів, практикуючих юристів. Л.: РВВ 

Вежа Волинського державного університету ім. Л. Українки, 2003. 72 с. 

20. Єлов В. А., Молібог С. І., Павленко Д. Г. Юридична клініка: 

Навчальний посібник. К.: Школяр, 2004. 315 с. 

21. Зейкан Я. П. Адвокат: навички професії практ. посібник, стер. 

К. : КНТ, 2008. 788 c.  

22. Землянська В. Вивчення досвіду Польщі у сфері медіації. 

Право України. 2004. № 3. С. 135-137. 

23. Іванницький С. Принципи адвокатури. Юридична Україна. 

2015. № 10-12. С. 117-130. 

24. Капля О. М. Проблеми добровільного виконання рішень суду 

після відкриття виконавчого провадження органами державної виконавчої 

служби. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2009. № 4.  

С. 222-225. 

25. Клименко О. М. Вплив конституційної юрисдикції на 

розвиток статусу адвоката в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2015. № 2. С.62-68. 

26. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) навч. 

посіб. К.:Центр учбової літератури. 2014. 144с. 

27. Кримінальний процес: основні аспекти адвокатської 

діяльності: посібник викладача. К.: ТОВ „7КО”. 2010. 235с.  

28. Михайлів С. В. Адвокат-представник потерпілого у 

кримінальному процесі: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 Михайлів 

Світлана Василівна ; Нац. акад. внутр. справ. К., 2011. 18 с. 

29. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского 

сообщества. Адвокат. 1997. №3. С. 115-123.  

30. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII 

конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Святоцький 

О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. К.: Ін. Юре, 1997. 320 

с.  

31. Отчак Н.Я. Порядок та умови здійснення виконавчого 

провадження. Митна справа. 2011. № 4(76). Ч 2. С.330-335. 

32. Правила адвокатської етики: Схвалено Вищою 

кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 

17.11.2012 р. Адвокатура в Україні. К., 2012. С. 50. 

33. Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного 

консультування. О: Видавництво НУ Острожська академія. 2005. 76с. 

34. Святоцька В. Основоположні стандарти і принципи 

організації та діяльності адвокатури у міжнародному просторі. Право 

України. 2015. № 12. С. 83-91. 

35. Сенчак І. І. Проблеми законодавчого визначення статусу 

юридичних клінік в Україні. Адвокат. 2012. №11(146). С. 40-44. 

36. Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и 

защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики; 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Гос. вуз Запорож. нац. ун-т. М-ва образования и науки Украины. Х. : Право, 

2012. 516 с. 

37. Сібільов Д. М. Генетичні ознаки виконавчого провадження в 

системі цивільної юрисдикції. Юрист України. 2011. № 2. С. 34-38. 

38. Суровська Л. І. Журман Д. В., Поштарук Д. О. На допомогу 

юридичним клінікам. С: Кримський юридичний інститут ХНУВС, 2006. 200 

с.  

39. Туманова А., Якою буде правова допомога. Адвокатура. 2004. 

№ 5 (13). С. 5. 

40. Уолкер Р. Английская судебная система. М.: Юрид. лит., 

1980. 631с. 

41. Филимонов Б А. Защитник в германском уголовном процессе. 

М.: Спарк, 1997. 112 с. 

42. Фіолевський Д. П. Адвокатура: Підручник К. Алерта; 

Прецедент, 2007. 486 с. 

43. Хабібуллін В. Обшук офісу адвоката. Право України. Київ, 

2006. № 7 С. 107-110. 

44. Черненко З. С. Юридична клініка як форма підготовки 

студентів-правників: на прикладі викладання медичного права. Вісник 

Академії адвокатури України. 2013. №3(28). С. 68-74. 

45. Штефан М. Й. Виконання судових рішень. Навч. Посібник. 

К.: Юрінком Інтер. 2001. 320с. 

46. Щербак С. В. Зміст виконавчого процесу. [Електронний 

ресурс] : Веб-сайт Національної бібліотеки України ім.. В. І. Вернадського. 

—Режим доступу:  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pvuabs/2011_2/05_02_05.pdf. 

47. Юрасов А. В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого 

законодавства України: практ. посіб. М.: Видавничий будинок ММД, 2012. 

307 с.  

48. Яновська О. Г. Адвокатура та судова риторика. Навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 

2008 156с. 

49. Яновська О. Г. Адвокатура України. Навчальний посібник. К.: 

Юрінком Інтер, 2007. 280с. 

50. Яновська О. Г. Проблемні питання формування етико-

психологічних якостей  прокурорів та адвокатів в процесі професійного 

навчання. Часопис КУП: наук. журнал 2011. № 2. С. 267-271. 

51. Яновська О. Г. Психологічний вплив як чинник ефективної 

діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві. 

Часопис КУП: наук. журнал 2011. № 3. С.257-260. 
 

Інформаційні ресурси в інтернеті: 

 

1.  http://www.president.gov.ua/ - Офіційний сайт Президента України; 

2. http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України; 
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3. http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів України; 

4. http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України; 

5. http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного реєстру 

судових рішень України"; 

6. http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів 

державних органів на сайті Верховної Ради України; 

7. http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду України; 

8. http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції України; 

9. http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного Суду 

України; 

10. http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої 

комісії. 
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внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 
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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основи юридичної та клінічної практики 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Спеціальність 081 Право 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг 4 кредитів ЄКТС (120 годин). 

 

Факультет юридичний 

Курс 4 Групи ЮД-641-646 
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тт
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальні засади та організація 

діяльності юридичної клініки 

 

6 

 

2 

 

2 

   

4 

2 Роль професійної підготовки 

юриста у діяльності юридичної 

клініки 

 

6 

 

2 

2    

4 

3 Нормативно-правове регулювання 

діяльності юридичної клініки 

4  

2 

2   2 

4 Діловодство та документування в 

юридичній клініці 

16  

6 

2 2 2 10 

5 Юридичне консультування. 

Робота юриста-консультанта з 

електронними базами даних 

20  

6 

2 2 2 14 

6 Методика вирішення звернень з 

правових питань 

 

 

16 

5 

4 

2 

2 

  

2 

12 
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7 Методика складання 

процесуальних документів 

 

 

24 

 

12 

2

4 

2 

2 

 

6 

12 

8 Представництво інтересів клієнта 

у різних інституціях 

 

 

16 

 

4 

2 

2 

 

2 

 12 

9

9 

Захист прав, свобод та інтересів 

клієнта під час виконання 

судового рішення 

 

12 

 

2 

 

2 

  10 

 Разом за семестр 120 40 20 8 12 80 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

24 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 
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внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи юридичної та клінічної практики 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Спеціальність 081 Право 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ЗАОЧНА Обсяг 4 кредитів ЄКТС (120 годин). 

 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації  

Курс 4 Групи ЮЗ-641-642, ЮЗ-731МСН, ЮЗ-821МС 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

П
ы

д
су

м
к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Загальні засади та організація 

діяльності юридичної клініки 

 

6 

 

2 

 

 

   

4 

2 Роль професійної підготовки 

юриста у діяльності юридичної 

клініки 

 

6 

 

2 

    

10 

3 Нормативно-правове регулювання 

діяльності юридичної клініки 

4  

2 

   10 

4 Діловодство та документування в 

юридичній клініці 

16  

6 

   10 

5 Юридичне консультування. 
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7 Методика складання 

процесуальних документів 

 

 

24 

 

12 

2

4 

2 

2 

 

2 

20 

8 Представництво інтересів клієнта 

у різних інституціях 

 

 

16 

 

4 

2 

2 

 

 

 
2 

20 

9

9 

Захист прав, свобод та інтересів 

клієнта під час виконання 

судового рішення 

 

12 

 

2 

 

2 

  10 

 Разом за семестр 120 16 10 2 4 104 

 Форма підсумкового контролю залік 
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