
ЗВІТ 

про діяльність юридичних клінік Національної академії  

внутрішніх справ за 2015 н.р. 

 

На сучасному етапі реформування національної системи вищої освіти 

одним з першочергових завдань вищих юридичних навчальних закладів є 

підготовка кваліфікованих фахівців, формування у них якісних знань, умінь та 

практичних навичок професійної роботи. Сучасне життя ставить перед 

випускниками юридичних вишів вимогу: «Не лише знай, але й умій». Для 

юридичної освіти це було завжди актуально, проте особливо це актуально нині, 

в умовах забезпечення нормотворчої, правоохоронної і правозастосовчої 

діяльності, необхідності гарантувати реалізацію прав і інтересів фізичних та 

юридичних осіб.  

Ефективною формою юридичної практики через надання консультацій 

населенню, яке потребує правової допомоги є юридичні клініки. 

Питанню діяльності юридичних клінік в НАВС приділяється постійна 

увага. Зокрема, рішенням ректорату від 17.06.2014 (протокол №18) загальну 

координацію діяльності юридичних клінік НАВС покладено на відділ 

організації науково-дослідної роботи у взаємодії з навчально-методичним 

центром та керівництвом навчальних підрозділі. На засіданні Вченої ради 

академії від 30.09.2014 (протокол № 19) схвалено Типове положення про 

юридичну клініку в НАВС. 

Юридична клініка є підрозділом академії, що діє на громадських засадах, 

утворена як база для практичного оволодіння знаннями та проведення 

навчальної практики студентами, курсантами, слухачами та ад’юнктами. 

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», наказу Міністерства освіти і науки України від 

3.08.2006 № 592 «Про затвердження Типового положення про юридичну 

клініку вищого навчального закладу України», Стандартів діяльності 

юридичних клінік, схвалених Всеукраїнським З’їздом Асоціації юридичних 

клінік України. 

В академії функціонують п’ять юридичних клінік: 

«Захист» (навчально-науковий інститут № 1); 

юридична клініка навчально-наукового інституту №2; 

«De Jure» (навчально-науковий інститут № 3); 

«Юстиніан» (факультет № 2); 

«Феміда» (факультет № 3). 

Головне призначення юридичних клінік полягає в створенні умов для 

надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам 

населення, забезпечення безперервної практично спрямованої професійної 

освіти. 

Консультантами юридичних клінік є, як правило,  старшокурсники, які 

надають правову допомогу під керівництвом кураторів із числа наукового та 

науково-педагогічного складу. 

http://law-clinic.uabs.edu.ua/images/zoo/uploads/docs/standarti.pdf
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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Основні завдання юридичних клінік: 

• надання курсантам і студентам можливості набуття навичок 

практичної діяльності, підвищення рівня практичних знань та вмінь; 

• забезпечення доступу представників соціально незахищених груп 

суспільства до правової допомоги та надання безоплатних юридичних 

консультацій; 

• формування правової культури громадян; 

• забезпечення можливості спілкування курсантів і студентів з 

фахівцями-практиками 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. 

Окрім планової роботи, клініки постійно співпрацюють із аналогічними 

підрозділами Національного авіаційного університету, Києво-Могилянської 

академії та інших навчальних закладів. Наразі налагоджується спільна робота з 

Київськими місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Юридичні клініки академії є членами Асоціації юридичних клінік 

України. 

Офіційну документацію, відомості щодо учасників, а також відповідні 

звіти юридичних клінік розміщено на академічному веб-порталі 

(www.naiau.kiev.ua). 

За період з 2015 – І квартал 2015/2016 навчального року юридичними 

клініками проведено таку кількість правопросвітницьких заходів: «De Jure» 

ННІПФПМГБНГУ– 134, «Захист» ННІПФПСК – 149, «Юстиніан» Юридично-

психологічного факультету – 75, юридичною клінікою ННІПФЕКП – 60, 

«Феміда» Прикарпатського факультету – 52, серед яких круглих столів – 44, 

семінарів – 85, симпозіумів – 67, правопросвітницьких занять – 274. 

Найбільш активними у проведенні правопросвітницьких заходів була 

юридична клініка «Захист» ННІПФПСК та «De Jure» ННІПФПМГБНГУ. 

Правопросвітницька робота юридичних клінік у 2015 році. 
Юридичною клінікою «Юстиніан» проведено: 

 відкриту лекцію «Гендерні права» для учнів 6-11 класів Київської 

ЗОШ №164 (січень); 

 інтерактивне заняття «Толерантність у повсякденному житті» з учнями 

Калинівської ЗОШ №2 та тренінг «Обов'язки малолітніх та неповнолітніх у 

цивільному, сімейному, адміністративному та кримінальному праві» для учнів 

6-11 класів Київської ЗОШ № 71 (лютий); 

 відкриту лекцію «Відповідальність малолітніх за дрібне хуліганство: 

нецензурна лайка, розпиття спиртних напоїв у громадських місцях, 

пошкодження громадського чи комунального майна» для учнів 7-11 класів 

Київської ЗОШ № 166 та інтерактивне заняття «Права та обов'язки школярів 

http://www.naiau.kiev.ua/
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при спілкуванні з правоохоронними органами» з учнями Київської ЗОШ №121 

(березень); 

  відкриту лекцію «Незаконна торгівля людьми: як вберегтися?» та 

тренінг «Обираємо майбутню професію: поради студентства молоді» для учнів 

6-11 класів Київської ЗОШ № 229 (квітень); 

 відкриту лекцію «Співвідношення прав батьків і дітей» для учнів                               

6-11 класів Київської ЗОШ № 69 (травень). 

Юридичною клінікою навчально-наукового інституту № 2: 

 профорієнтаційне заняття «Професія експерта-криміналіста, значення 

та роль в діяльності правоохоронних органів» з учнями спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 234 м. Києва з поглибленим вивченням економіки та права 

(січень); 

 правопросвітницьке заняття «Правопорушення серед неповнолітніх» з 

учнями спеціалізованої школи I-III ступенів №277 з поглибленим вивченням 

англійської мови та лекція-бесіда «Види юридичної відповідальності 

неповнолітніх» з учнями середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів                 

№ 224 м. Києва (лютий); 

 участь у суботнику з тренінгом «Діти на дорозі» з учнями школи-

інтернату № 14 Дніпровського району м. Києва та лекцію-бесіду 

«Першочергові дії особи, яка опинилася в осередку масових безпорядків» з 

учнями середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів ЗОШ № 146 м. Києва 

(березень); 

 профорієнтаційні заходи під час проведення в інституті Дня відкритих 

дверей «Спілкування з правоохоронцями. Права та обов’язки громадянина» 

для випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва та 

правопросвітницьке заняття «Адміністративна відповідальність неповнолітніх» 

для учнів спеціалізованої школи I-III ступенів № 98 з поглибленим вивченням 

англійської мови (квітень); 

 правопросвітницькі заняття «Корупція як соціально-негативне явище в 

суспільстві» з учнями навчально-виховного комплексу № 167 м. Києва, 

«Інформаційні мережі, їх вплив на вчинення та розкриття правопорушень» з 

учнями середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 158 м. Києва 

(травень).  

Юридичною клінікою «Захист» проведено: 

 правопросвітницькі заняття «Відповідальність за пошкодження 

державного майна», «Шкідливість та заборона вживання алкогольних напоїв, 

тютюну та наркотиків. Відповідальність за їх розповсюдження», «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх», лекцiя-тренінг «Правила дорожнього руху» в 

СЗШ № 279 с. Жуляни; «Конвенція ООН про права дитини - це твої права», 

«Торгівля дітьми»,  тренінг «Діти на дорозі» з учнями Ліцею політики, 

економіки, права і іноземних мов; правопросвітницькі заняття «Дії в умовах 

техногенних катастроф», «Права та обов’язки громадян України» в ЗОШ № 69 

та  № 166 м. Києва, Київської гімназії № 109 імені Т.Г. Шевченка з 

поглибленим вивченням іноземних мов (квітень); 

 правопросвітницькі заняття «Торгівля людьми» в Ліцеї політики, 

економіки, права та іноземних мов; «Злочин i кара», «Особливості притягнення 
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до кримінальної відповідальності неповнолітніх» в ЗОШ № 69; «Шкідливість 

та заборона вживання алкогольних напоїв, тютюну та наркотиків. 

Відповідальність за їх розповсюдження» в СЗШ № 279 с. Жуляни; 

«Спілкування з правоохоронцями», тренінги «Діти на дорозі» з учнями 

Київського Ліцею політики, економіки, права і іноземних мов,  ЗОШ № 69 та 

№166 м. Києва, Київської гімназії № 109 імені Т.Г. Шевченка з поглибленим 

вивченням іноземних мов (травень). 

 правопросвітницькі заняття на тему: «Насильство серед 

неповнолітніх» в ЗОШ № 279, «Психологiчний тиск у дитячому колективі як 

причина суїциду» в гімназії ім. Т.Г.Шевченка № 109 (жовтень). 

Юридичною клінікою «De jure» проведено: 

 участь у круглому столі: «Протидія злочинам проти особи» (січень); 

 зустріч з юридичною клінікою Академії адвокатури в рамках обміну 

досвідом роботи (лютий); 

 круглий стіл: «Теоретичні та практичні аспекти діяльності юридичних 

клінік в Україні» (квітень); 

 правопросвітницькі заходи в гімназії «Діалог», СШ № 255 та «Тріумф» 

(квітень-травень). 

Юридичною клінікою «Феміда» проведено: 

 інтерактивні заняття «Практичне право (Street law)» серед учнів                   

10-11 класів ЗОШ м. Івано-Франківська та області (сукупна аудиторія 

становила понад 500 осіб); виступи перед учнями 10-11 класів ЗОШ м. Івано-

Франківська та області (охоплено понад 160 осіб) (травень). 

Надання безоплатної правової допомоги.  

Форма надання безоплатної правової допомоги юридичними клініками 

здійснюється через попередній запис прийому громадян. Започатковано 

процедуру прийому онлайн-звернень від громадян, які надходять на офіційну 

сторінку академії. На сьогодні зареєстровано і надано відповіді на 15 он-лайн 

звернень з кримінальної, кримінально-процесуальної та цивільно-правової 

тематики. 

Загалом опрацьовано 103 звернення громадян. Вони стосувалися 

вирішення правових ситуацій, що мають різну галузеву приналежність: 

кримінальне право та кримінальний процес – 73, житлове право – 7; земельне 

право – 5; цивільне право і процес – 8; адміністративне право – 3, господарське 

право – 2, трудове право – 2, сімейне право – 1, конституційне право – 1, 

фінансове право – 1. 

До розгляду звернень громадян залучалися курсанти ЮК ННІПФЕКП, 

«Захист», «De jure» та студенти клініки «Юстиніан», профільні кафедри та 

наукові лабораторії академії. 

Окремо слід виокремити співробітництво з робочою групою Народного 

депутата України А.Ю. Геращенка. З травня 2015 року юридичні клініки 

розглядають звернення громадян з правових питань різної категорії, які 

надходять на адресу профільного комітету Верховної Ради України.  

В 2015 році членами юридичних клінік НАВС надано 177 консультацій та 

проведено 291 правопросвітній захід. 
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Додаток 1 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК АКАДЕМІЇ У СТАТИСТИЧНІХ 

ВІДОМОСТЯХ ЗА 2015 РІК 

 
 

Керівник ЮК 
Кількість 

членів 
Спеціалізація 

Річне 

навантаження 

Юридична клініка «De Jure» 

Куценко Д.В.,  

старший науковий 

співробітник НЛ з проблем 

громадської безпеки 

24 Цивільне 

право/процес 

Адміністративне 

право/процес 

Кримінальне 

право/процес 

Сімейне право 

Кількість звернень – 52  
 

Правопросвітницькі  

заходи – 29 

Юридична клініка «Захист» 

Малик Я.В.,  

науковий співробітник 

відділу організації 

навчального процесу 

16 Цивільне 

право/процес 

Кримінальне 

право/процес 

Кількість звернень – 39 
 

Правопросвітницькі  

заходи – 31 

Юридична клініка «Юстиніан» 

Ткачук І.Д.,  

науковий співробітник  

відділу організації 

науково-дослідної роботи 

8 Цивільне 

право/процес 

Адміністративне 

право/процес 

Кримінальне 

право/процес 

Сімейне, житлове, 

трудове, соціального 

забезпечення, 

Господарське 

право/процес 

Кількість звернень – 52 
 

Правопросвітницькі  

заходи – 34 

Юридична клініка ННІПФЕКП 

Бобрик К.Ю. 

науковий співробітник 

науково-дослідної 

лабораторії з проблем 

експертно-

криміналістичного 

забезпечення ННІ №2  

 

36 Кримінального та 

судово-експертного 

спрямування 

Кількість звернень – 42  

Правопросвітницькі  

заходи – 26 

Юридична клініка «Феміда» 

Басиста І.В. 

професор кафедри 

кримінально правових 

дисциплін та оперативно-

розшукової діяльності  

факультету № 3 НАВС, 

д.ю.н., доцент 

5 Адміністративне 

право/процес 

Кримінальне 

право/процес 

 

Кількість звернень – 14  

Правопросвітницькі заходи 

– 15 

 



Додаток 2 

 

Співпраця з Комітетами Верховної Ради України 

 

Обсяг надісланих звернень 
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Кримінальне право та кримінальний процес 73 

Житлове право 6 

Земельне право 7 

Цивільне право і процес 7 

Адміністративне право 5 

Трудове право 2 

Господарське право 1 

Конституційне право 1 

Сімейне право 1 

Фінансове право 1 



 

 

Додаток 3 
 

Юридична клініка 

Кількість 

справ 

Правопросвітницька 

робота 

ЗАХИСТ 35 31 

DE JURE 44 29 

ЮСТИНІАН 53 34 

ННІПФЕКП 33 29 

ФЕМІДА 16 21 
 

 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РОБОТУ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК ЗА 2015 РІК 
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Науковий співробітник 

відділу організації науково-дослідної роботи                                    А.В. Титко 


