
ДОВІДКА 

про стан та подальше вдосконалення юридичної клінічної освіти 

в Національній академії внутрішніх справ  

 

  В умовах глобалізації та формування позитивних умов для 

індивідуального розвитку особистості, її соціалізації та самореалізацїї, одним із 

першочергових завдань вищих юридичних навчальних закладів у процесі 

реформування системи освіти в Україні та підвищення її якості є підготовка 

кваліфікованих фахівців, формування в них якісних знань, умінь та практичних 

навичок професійної роботи. 

 Для юридичної освіти це особливо актуально нині, в умовах 

забезпечення нормотворчої, правоохоронної та правозастосовчої діяльності, 

необхідності гарантувати реалізацію прав і інтересів фізичних та юридичних 

осіб.  

Однією із форм юридичної практики є надання консультацій населенню, 

яке потребує правової допомоги, через юридичні клініки. 

Юридична клініка є структурним підрозділом вишів III-IV рівнів 

акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Право», і 

створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної 

практики старшокурсників.  

Юридичні клініки академії діють на громадських засадах і створені як 

бази для практичного оволодіння знаннями та проведення навчальної практики 

здобувачами вищої освіти.  

Свою діяльність юридичні клініки здійснюють відповідно до законів 

України «Про вищу освіту», «Про безоплатну правову допомогу», Указу 

Президента України від 18.10.2001 № 992 «Про Національну програму 

правової освіти населення», Типового положення про юридичну клініку 

вищого навчального закладу України затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 3.08.2006 № 592, Стандартів діяльності юридичних 

клінік, схвалених Всеукраїнським З’їздом Асоціації юридичних клінік України 

від 19 червня 2014 року. 

На відміну від традиційних освітянських форм навчання, коли основна 

увага приділяється вивченню права і законів, юридичні клініки забезпечують 

можливість здобувачам вищої освіти виробити основні вміння та навики, які 

необхідні майбутньому правнику. 

В академії приділяється постійна увага діяльності юридичних клінік. 

Вченою радою академії 30.09.2014 схвалено Типове положення про юридичну 

клініку в НАВС, а рішенням ректорату від 17.06.2014 загальну координацію 

діяльності юридичних клінік покладено на відділ організації науково-дослідної 

роботи у взаємодії з відділом організації та координації освітнього процесу та 

керівництвом навчальних підрозділів.  

Загалом в академії функціонують п’ять юридичних клінік: 

 «Захист» навчально-наукового інституту № 1 – керівник Цюприк Наталія 

Олександрівна, старший науковий співробітник відділу забезпечення 

навчального процесу; 

http://law-clinic.uabs.edu.ua/images/zoo/uploads/docs/standarti.pdf
http://law-clinic.uabs.edu.ua/images/zoo/uploads/docs/standarti.pdf
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 «Expert» навчально-наукового інституту № 2 – керівник Бобрик 

Костянтин Юрійович, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 

проблем експертного забезпечення; 

  «De Jure» навчально-наукового інституту № 3 – керівник Куценко 

Дмитро Володимирович, старший науковий співробітник наукової лабораторії 

з проблем публічної безпеки та порядку; 

 «Юстиніан» факультету № 2 (на даний час факультет ліквідовано) -  

керівник  Білецька Катерина Костянтинівна, науковий співробітник відділу 

організації науково-дослідної роботи; 

 «Феміда» Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) – 

керівник  Габуда Андрій Степанович, доцент кафедри кримінально-правових 

дисциплін та оперативно-розшукової діяльності. 

 

  Основними завданнями юридичних клінік є: 

 надання студентам та курсантам юридичної   клініки   

можливості   набуття навичок практичної діяльності; 

 створення місць  для  проходження  студентами  навчальної  та 

виробничої практики; 

 надання громадянам   соціально вразливих   верств   населення 

суспільства безоплатних юридичних консультацій; 

 проведення заходів з правової освіти населення; 

 забезпечення можливості   спілкування   студентів   під   час 

навчального процесу    з    фахівцями-практиками     судових  і правоохоронних 

органів,   інших   державних   органів  та  органів місцевого самоврядування з 

питань їх діяльності; 

 проведення теоретичних і практичних занять за результатами 

діяльності юридичних клінік; 

 проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 

тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань; 

 співробітництво з іншими юридичними клініками вищих 

навчальних закладів України. 

 

Юридичні клініки академії надають послуги при здійсненні захисту прав 

та інтересів фізичних осіб за такими напрямами: 

 надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань; 

 складання документів непроцесуального характеру; 

 складання документів процесуального характеру; 

 процесуальне та непроцесуальне представництво; 

 правопросвітня робота. 

Головне призначення юридичних клінік полягає в створенні умов для 

надання безоплатної правової допомоги, перш за все, учасникам бойових дій, в 

тому числі в ході антитерористичної операції, тимчасово переміщеним особам 

з територій військових конфліктів та соціально незахищеним верствам 
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населення, забезпечення безперервної практично спрямованої професійної 

освіти. 

Консультантами юридичних клінік є студент-правник (курсант, слухач, 

магістрант, аспірант, ад’юнкт), який пройшов встановлений у клініці відбір та 

зарахований для виконання поставлених перед нею завдань, які надають 

правову допомогу під керівництвом кураторів із числа наукових та науково-

педагогічних працівників. 

Юридичні клініки академії є членами Асоціації юридичних клінік 

України, плідно співпрацюють із аналогічними підрозділами Національного 

авіаційного університету, Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», Академією адвокатури України, Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Університету державної 

фіскальної служби України, Київським національним економічним 

університетом ім. В.Гетьмана та інших навчальних закладів.  

Наразі активно триває спільна робота з Комітетом Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,  

Київськими місцевими та Івано-Франківським обласним центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Координаційною Радою молодих 

юристів міста Києва, утвореної при Міністерстві юстиції України, Управлінням 

забезпечення прав людини Національної поліції України та громадською 

організацією «Київ Мрії» в співпраці з патрульною поліцією міста Києва. 

 Лише в 2017 році юридичними клініками академії, в складі яких 

працюють 145 здобувачів вищої освіти, проведено: 

- 186 правопросвітніх заходів з учнівською та студентською молоддю, в 

тому числі на теми захисту прав дітей, стандартів їх безпеки та благополуччя, 

дискримінації та методів протидії насиллю в сім’ї.  

- 5 правопросвітніх заходів з учнями в рамках виконання 

загальнодержавної програми «Street Law» на тему «Ксенофобія та 

дискримінація» 

- 165 юридичних консультації громадянам у рамках надання безоплатної 

правової допомоги 

- надано 94 правові висновки на звернення народного депутата України 

Геращенка А.Ю. з вирішення правових ситуацій, що мають різну галузеву 

приналежність: (кримінальне право та кримінальний процес - 46, цивільне 

право і процес - 23, адміністративне право – 17,  сімейне право – 5, трудове 

право - 3) 

- 31 відповідь громадянам у межах підтримки проекту Community 

policing на основі он-лайн платформи «Взаємодія поліції та громади» з питань 

кримінально та адміністративного права та процесу; 

- 24 відповіді на он-лайн звернення громадян, які надішли електронною 

поштою та стосувалися загальноправового характеру.   

 

3-5 березня юридичні клініки академії вдруге взяли участь у 

Національній олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів, яка 

відбувалася в Національному університеті «Острозька академія» за участі 20 

команд з усієї України.  Від академії були представлені 4 юридичні клініки 
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«Захист», «Expert», «De Jure», «Юстиніан». З них 3 команди («Захист», «De 

Jure», «Юстиніан») вийшли у півфінал, а юридична клініка «De Jure» вийшла у 

фінал та зайняла 3 місце у зв’язку з чим і була нагороджена відповідним 

дипломом. 

Найбільш активними учасниками юридичної клінічної освіти є:  

 юридична клініка «Захист» -  курсанти 4-го курсу Ірина  Кундельська 

та  Артем Буртак, Руслана Дон, Анна Лещинська; 

 юридична клініка «Expert» - курсанти 4-го курсу Катерина Солоденко 

та Самарський Ярослав, Симак Неля, Печерський Антон; 

 юридична клініка «De jure» - здобувачі ступеня вищої освіти магістра 

Владислав Школьніков та Маряна Чибиряк; 

 юридична клініка «Юстиніан» - студент 3-го курсу Бакалінський 

Станіслав та студентb 2-го курсу Палєха Владислав і Приймак Катерина; 

 юридична клініка «Феміда» Прикарпатський факультет - курсанти 

4-го курсу Вагилевич Микола та Глущенко Валентина.  

 

Основні правопросвітницькі заходи, які було організовано та 

проведено юридичними клініками академії у 2017 році (статистику 

наведено у таблиці, що додається): 

 

Юридична клініка «Юстиніан»: 

– відкриті лекції «Гендерні права» для учнів загальноосвітньої школи 

№ 164; «Відповідальність малолітніх за дрібне хуліганство: нецензурна лайка, 

розпиття спиртних напоїв у громадських місцях, пошкодження громадського 

чи комунального майна» для учнів загальноосвітньої школи № 166; тренінг 

«Обираємо майбутню професію» для учнів загальноосвітньої школи № 229 та 

№ 69; «Ксенофобія та протидія дискримінації» для учнів київських ліцеїв № 51 

та 145. 

– профорієнтаційні заходи під час проведення в інституті Дня відкритих 

дверей під час яких студенти провели лекцію на тему «Професія юриста. Права 

та обов’язки громадянина»; 

– надано 6 он-лайн відповідей на звернення громадян; 

– надано 40 консультацій на звернення громадян; 

– надано 24 правові висновки на звернення народного депутата України 

Геращенка А.Ю. 

– відвідали Верховний Суд України та Верховну Раду України з 

екскурсійним туром; 

– відвідали зустріч з правозахисницею Ларисою Денисенко та тренінг з 

тренерської майстерності Сергія Перникози. 

 Представники клініки взяли участь у з’їзді Асоціації юридичних клінік 

України (лютий),  Національній олімпіаді юридичних клінік із консультування 

клієнтів (березень) та роботі Координаційної Ради молодих юристів м. Києва. 

Юридична клініка «Expert»:  

– профорієнтаційне заняття «Професія юриста та її роль у правовому 

житті» з учнями загальності школи І-ІІІ ступенів № 16 м. Києва;  
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– правопросвітницькі заняття «Небезпека на вулицях та у дворі» для 

учнів загальноосвітньої школи № 282 м. Києва; «Соціальні мережі та їх вплив 

на розвиток особистості» для учнів загальноосвітньої школи № 138; 

«Профілактик злочинності серед неповнолітніх» для учнів загальноосвітньої 

школи № 98 м. Києва; «Види відповідальності неповнолітніх» для учнів 

загальноосвітньої школи № 308 м. Києва; «Ксенофобія, Расизм» для учнів 

загальноосвітньої школи № 138 м. Києва, навчально-виховного комплексу 

«Престиж», економіко-правового ліцею м. Києва та загальноосвітньої школи № 

98 м. Києва. 

– профорієнтаційні заходи в рамках акції «Відвідай рідну школу» під час 

яких курсанти провели лекцію на тему «Спілкування з правоохоронцями. 

Права та обов’язки громадянина»; 

– надано 5 он-лайн відповідей на звернення громадян; 

– надано 23 консультації на звернення громадян; 

– надано 22 правових висновки на звернення народного депутата України 

Геращенка А.Ю. 

– відвідали юридичну фірму Kpmg. 

– відвідали тренінг директора першого Київського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги Бурчак Лесі, лекцію адвоката 

Свінціцького І.А. на тему «Огляд місця злочину»; 

– 10курсантів-членів юридичної клініки проходили практику у першому 

Київського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 

 Представники клініки взяли участь у з’їзді Асоціації юридичних клінік 

України (лютий),  Національній олімпіаді юридичних клінік із консультування 

клієнтів (березень) та роботі Координаційної Ради молодих юристів м. Києва. 

Юридична клініка «Захист»:  

– правопросвітницькі заняття «Хуліганство як негативне явище в 

суспільстві. Відповідальність неповнолітніх за вчинення хуліганських дій» для 

учнів ліцею № 144, « «Ксенофобія як негативне суспільне явище» для учнів 

загальноосвітньої школи № 229 м. Києва, «Синій кит – попередження дитячого 

суїциду» для учнів загальноосвітньої школи № 69 м. Києва, «Наркоманія, 

токсикоманія та їх вплив на організм людини і її подальше життя» для учнів 

загальноосвітньої школи № 43 м. Києва, «Кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх» для учнів загальноосвітньої школи № 318  

м. Києва, «Безпека дорожнього руху» для учнів загальноосвітньої школи № 164 

м. Києва; 

– профорієнтаційні лекції для учнів загальноосвітніх шкіл в рамках акції 

«Відвідай рідну школу» під час яких курсанти провели лекції на теми «Вибір 

майбутньої професії» та «Спілкування з правоохоронцями. Права та обов’язки 

громадянина»; 

– надано 4 он-лайн відповідей на звернення громадян; 

– надано 25 консультацій на звернення громадян; 

– надано 16 правових висновки на звернення народного депутата України 

Геращенка А.Ю. 
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– відвідали диспут «Ми різні – ми рівні» щодо гендерної рівності, публічну 

лекцію Ньюта Грініча на тему «Куди рухаються США та що це означає для 

України», зустріч з переможцем правозахисної премії Генадієм Щербаком;  

– брейн-ринг «Знавці загальної частини кримінального права», «Права 

людини». 

 Представники клініки взяли участь у з’їзді Асоціації юридичних клінік 

України (лютий),  Національній олімпіаді юридичних клінік із консультування 

клієнтів (березень) та роботі Координаційної Ради молодих юристів м. Києва. 

Юридична клініка «De jure»: 

–  правопросвітницькі заняття «Ксенофобія та протидія дискримінації» 

для учнів київських ліцеїв № 51 та 145; «Злочинність неповнолітніх» у 

загальноосвітніх школах № 305, 113, 302, 309, 314, гімназії № 237, гімназії 

«Діалог», «Київській інженерній гімназії», ліцею «Інтелект»; «Відповідальність 

неповнолітніх за вчинення злочинів та правопорушень» у загальноосвітніх 

школах № 280, 261, 269, 266, спеціалізованої школи «Тріумф»; 

– профорієнтаційні лекції для учнів загальноосвітніх шкіл в рамках акції 

«Відвідай рідну школу» під час яких курсанти провели лекції на теми «Вибір 

майбутньої професії» та «Спілкування з правоохоронцями. Права та обов’язки 

громадянина»; 

– надано 5 он-лайн відповідей на звернення громадян; 

– надано 35 консультацій на звернення громадян; 

– надано 24 правових висновки на звернення народного депутата України 

Геращенка А.Ю. 

– відвідали юридичну фірму Kpmg. 

Представники клініки взяли участь у з’їзді Асоціації юридичних клінік 

України (лютий),  Національній олімпіаді юридичних клінік із консультування 

клієнтів (березень) та роботі Координаційної Ради молодих юристів м. Києва. 

На правах консультантів додаткового залучено 24 здобувачі ступеня 

вищої освіти магістра. 

Юридична клініка «Феміда»: 

– правопросвітницькі заняття «Особливості адміністративної та 

кримінальної відповідальності неповнолітніх»; «Попередження правопорушень 

та проявів жорстокості неповнолітніми»; «протидія насильству в сім’ї» для 

учнів загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської області;  

– профорієнтаційні лекції для учнів загальноосвітніх шкіл в рамках акції 

«Відвідай рідну школу» під час яких курсанти провели лекції на теми «Вибір 

майбутньої професії» та «Спілкування з правоохоронцями. Права та обов’язки 

громадянина»; 

– надано 5 он-лайн відповідей на звернення громадян; 

– надано 35 консультацій на звернення громадян; 

– надано 24 правових висновки на звернення народного депутата України 

Геращенка А.Ю. 

– прийняли участь у круглому столі «Основні напрямки та проблеми 

протидії наркоманії», «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи 

протидії вчиненню насильства в сім’ї», «Проблеми вдосконалення діяльності 

правоохоронних органів щодо протидії корупційним проявам». 
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Юридичні клініки академії на правах членів Асоціації юридичних клінік 

регулярно беруть участь в правопросвітніх заходах. Так, 8 - 9 лютого  2016 року 

відбувся з'їзд юридичних клінік, де на науково-практичному семінарі 

«Перспективи участі юридичного клінічного руху у боротьбі з корупцією» за 

участю експерта по боротьбі з корупцією Миколи Хавронюка, експерта ГО 

«Реанімаційний пакет реформ», члена Національного агентства з питань 

запобігання корупції Наталії Корчак, спеціаліста з питань боротьби з корупцією 

Консультативної місії Європейського Союзу Сергія Деркача було обговорено 

актуальні питання роботи новоутворених спеціалізованих інституцій по 

боротьбі з корупцією, а також діяльність юридичних клінік.  

Наступний З’їзд юридичних клінік відбудеться у жовтні 2017 року.  

Юридичні клініки академії в рамках виконання державної програми 

«Вуличне» право, або Street Law» за підтримки Управління захисту прав 

людини Національної поліції України проводять заняття зі школярами, 

студентами та молодими людьми на теми «Ксенофобія», «Дискримінація», 

«Протидія насильству». Дана діяльність юридичних клінік відображена у 

репортажах та статтях різних засобів масової інформації, зокрема: 

https://www.prostir.ua/?focus=community-policing-partnerski-vidnosyny-mizh-

politsejskymy-hromadoyu-ta-mistsevoyu-vladoyu, http://dreamkyiv.com/street-law/. 

Окрім того, члени юридичних клінік постійно беруть участь в 

різноманітних літніх школах(наприклад, Друга школа активних громадян, літня 

школа «Безпека в небезпеці», літня школа «Association with EU: What does it 

mean for You», літня школа «Розслідування корупційних злочинів»,  Ялтинська 

Європейська Стратегія та ін..) та зустрічах з видатними особами. 

На даний час члени юридичних клінік, розташованих у місті Києві, 

відвідують позаплановий навчальний курс «Права людини мовою 

документального кіно». Програма навчального курсу була розроблена 

представниками Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні спільно з Центром 

громадянських свобод для активної та зацікавленої молоді. 
 

З огляду на необхідність якісної підготовки фахівців у Національній 

академії внутрішніх справ, робоча група пропонує подальші перспективні 

напрямки розвитку юридичної клінічної освіти: 

– розробити перспективні напрямки наукових досліджень у сфері 

розвитку юридичної клінічної освіти в Україні; 

– враховуючи попередні здобутки юридичної клініки «Юстиніан» 

факультету № 2, який на даний час ліквідований, та юридичної клініки 

«Захист» ННІ № 1, з метою збереження їх наявного потенціалу вирішити 

питання щодо об’єднання зазначених клінік та забезпечення умов для 

подальшого функціонування в центральному корпусі академії (м. Київ, пл. 

Солом’янська, 1) 

– продовжити співпрацю з профільними Комітетами Верховної Ради 

України з підготовки правових висновків за зверненнями громадян, 

Київськими місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Координаційною Радою молодих юристів міста Києва утвореної при 

https://www.prostir.ua/?focus=community-policing-partnerski-vidnosyny-mizh-politsejskymy-hromadoyu-ta-mistsevoyu-vladoyu
https://www.prostir.ua/?focus=community-policing-partnerski-vidnosyny-mizh-politsejskymy-hromadoyu-ta-mistsevoyu-vladoyu
http://dreamkyiv.com/street-law/
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Міністерстві юстиції України, Управлінням забезпечення прав людини 

Національної поліції України та громадською організацією «Київ Мрії» у 

співпраці з патрульною поліцією міста Києва; 

– продовжити взаємодію юридичних клінік академії з Асоціацією 

юридичних клінік України шляхом участі у освітніх, наукових та просвітніх 

заходах, які нею проводяться. 

– оновити, з урахуванням проведених  організаційно-штатних і кадрових 

змін, склад керівників і консультантів юридичних клінік навчальних 

підрозділів; 

– розширити участь ад’юнктів денної форми навчання докторантури та 

аспірантури в роботі юридичних клінік; 

– активізувати роботу кураторів юридичних клінік з числа наукових та 

науково-педагогічних працівників наукових лабораторій і кафедр; 

– запровадити щорічне звітування керівникам юридичних клінік на 

підсумковій загальноакадемічній науковій конференції про виконану роботу; 

– активізувати роботу юридичних клінік з надання безоплатної первинної 

правової допомоги учасникам бойових дій (учасникам АТО), соціально 

незахищеним категоріям громадян  та особам, які тимчасово переміщені із зони 

проведення антитерористичної операції; 

– провести дебатний турнір між юридичними клініками академії та інші 

освітні заходи для покращення їх взаємодії; 

– започаткувати видачу свідоцтв найактивнішим членам юридичних 

клінік за результатами їх діяльності. 

 

 

Робоча група НАВС 
  



ЮРИДИЧНІ КЛІІНКИ НАВС 
 

Керівник ЮК 
Кількість 

членів 
Спеціалізація 

Річне 

навантаження 

Юридична клініка «Захист» ННІ № 1 

Цюприк Н.М.,  

старший науковий 

співробітник відділу 

забезпечення навчального 

процесу ННІ № 1, к.ю.н. 

 

37 Цивільне 

право/процес 

Кримінальне 

право/процес 

Адміністративне 

право/процес 

 

Кількість звернень – 41 
 

Правопросвітницькі  

заходи – 80 

Юридична клініка «Expert» ННІ № 2 

Бобрик К.Ю., 

науковий співробітник 

науково-дослідної 

лабораторії з проблем 

експертного забезпечення 

ННІ № 2, к.ю.н. 

32 Кримінального та 

судово-експертного 

спрямування 

Кількість звернень – 45  

Правопросвітницькі  

заходи – 45 

Юридична клініка «De Jure» ННІ № 3 

Куценко Д.В.,  

старший науковий 

співробітник НЛ з проблем 

публічної безпеки та 

порядку, к.ю.н. 

37 Цивільне 

право/процес 

Адміністративне 

право/процес 

Кримінальне 

право/процес 

адміністративна д-сть 

Кількість звернень – 59 
 

Правопросвітницькі  

заходи – 18 

Юридична клініка «Юстиніан»  

Білецька К.К., 

науковий співробітник 

відділу організації 

науково-дослідної роботи, 

к.ю.н. 

23 Цивільне 

право/процес 

Сімейне, житлове, 

трудове, соціального 

забезпечення, 

Господарське 

право/процес 

Кількість звернень – 64 
 

Правопросвітницькі  

заходи – 15 

Юридична клініка «Феміда»Прикарпатський факультет  

Габуда А.С., 

доцент кафедри 

кримінально правових 

дисциплін та оперативно-

розшукової діяльності 

Прикарпатського 

факультету НАВС, 

к.ю.н., доцент 

22 Адміністративне 

право/процес 

Кримінальне 

право/процес 

 

Кількість звернень – 50 

Правопросвітницькі заходи 

– 28 

 


