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1. ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ТА ОРГАНIЗАЦIЯ ДLЯЛЬНОСТI
юридиtlноi клIнIки

l. Положення про юридичну клiнiку Навчально-наукового юридичного iнституту
.Щержавного унiверситету економiки i технологiй (далi - Положення) визначас ocHoBHi
правовi та органiзацiйнi засади дiяльностi юридичноТ клiнiки, утвореноТ як структурний
лiдроздiл ,Щержавного унiверситету економiки i технологiй, що здiйснюс пiдготовку
фахiвцiв за галуззю знань 08 кПраво>.

2. У цьому Положеннi термiни вживаються в такому значеннi:
юрuduчна l<ltittiKa - структурний пiдроздiл Навчально-наукового юридичного

iнституту, утворений як база для практичного навчання i проходження навчальноi,
виробничоТ та iнших видiв практики студентами старших KypciB шляхом надання ними
правовоТ доломоги i здiйснення правопросвiтницькоТ дiяльностi;

KepiBHuK юрuduчноi' totiHiKu особа, яка забезпечус органiзацiю дiяльностi
юридичноТ клiнiки i здiйснюс управлiння нею;

провidнuй фсшiвець юрuduчнtt[ lltiHiKu - tlсоба, яка органiзовуе дiловодство в
юридичнiЙ клiнiцi та допомагае завiдувачу юридичноТ клiнiки органiзовувати,
здiйснювати, координувати i контролювати роботу юридичноТ клiнiки;

kураmор - науково-ледагогiчний, науковий або педагогiчний лрацiвник закJIаду
вищоТ освiти, який е фахiвцем у галузi лрава, iнший фахiвець у галузi права, в тому числi
адвокат, який залучений до роботи юридичноТ клiнiки для надання необхiдноТ методичноТ
i практичноТдопомоги студентам-консультантам, забезпечення освiтнього процесу;

клiснm юрuduчноi' клiнiкч - особа, яка звернулась за роз'ясненням i/або захистом
cBoii лрав, свобод та iHTepeciB, i iT звернення складас навчzlльний iHTepec для юридичноТ
клiнiки;

rс,liнiчна пракmuка це практика, яку лроходять студенти-консультанти в
юридичнiЙ клiнiцi протягом навчiLпьного року без вiдриву вiд навчального лроцесу
шляхом надання правовоТ допомоги i здiйснення праволросвiтницькоТ дiяльностi;

правова dопомоzа, tцо наdаеmься в юрuduwtiй юliнitli - правова доломога, що
безоплатно надаеться студентами-консультантами юридичноТ клiнiки клiснтам юридичноТ
клiнiки з метою набуття студентами-консультантами практичних навичок юридичноТ
(лравничоi) професiТ;

сmуdенm-консульmанlи - здобувач вищоТ освiти, який зарахований до юридичноТ
клiнiки.

3. Юридична клiнiка е структурним пiдроздiлом Навчально-наукового юридичноl,о
iнституту .Щержавного унiверситету економiки i технологiй i створена як база для
практичного навчання студентiв старших KypciB, а також проведення навчальноТ практики
студентiв-магiстрiв.

4. У своТй дiяльностi Юридична клiнiка керу€ться дiючим законодавством УкраТни,
Статутом Унiверситеry i цим Положенням, локальними нормативно-правовими актами
Унiверситету, а також дотримуеться етичних норм правничоТ професiТ i лринципiв етики
юридичних клiнiк УкраiЪи.

5. Юридична клiнiка викону€ навчальну та соцiальну функцiТ:
- навчuшьна функцiя - це зосередження дiяльностi на практичному спрямуваннi

навчання, формуваннi у стулентiв-консультантiв юридичноТ клiнiки поваги до засад
верховенства права, прiоритетi прав людини та людськоТ гiдностi, набуття ними
професiЙних yMiHb i практичних навичок, цiнностей та iнших компететностей;

- соцiальна функцiя - це задоволення потреб суспiльства у доступнiй правовiй
iнформацiТ i лравовiй допомозi, захистi прав i свобод людини.

Навчальна функцiя с прiоритетною в дiяльностi юридичноТ клiнiки.
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6. Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi юридичноТ клiнiки здiйснюс
Унiверситет. !ля досягнення cBojx цiлей юридична клiнiка користусться майном
Унiверситету. Юридична клiнiка розташовуеться у примiщеннi, умови якого дозволяють
розмiстити засоби та матерiальнi ресурси, необхiднi для органiзацiТ навчального процесу,
забезпечити умови надання лравовоТ доломоги.

7. Фiнансування юридичноТ клiнiки здiйсltюеться за рахунок коштiв Унiверситету,
грантiв мiжнародних та украТнських органiзацiй, благодiйних BHecKiB фiзичних i

юридичних осiб та iнших джерел, не заборонених чинним законодавством Украiни.
9. Юридична клiнiка забезпечусться комп'ютерною та iншою технiкою, яка

дозволяс працювати з правовими базами даних, мережею IHTepHeT, засобами телефонного
зв'язку, меблями, канцелярським приладдям та iH.

l0. Iнформацiя про юридичну клiнiку с вiдкритою, оприлюднюються у засобах
масовоТ iнформачil, на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету, iнформацiйних стендах i в
буль-який iнший спосiб. Юридична клiнiка лоширю€ у мережi IHTepHeT iнформацiю про iТ
KoHTaKTHi данi, завдання i напрями дiяльностi.

l l. Юридична клiнiка може мати власний штамп, логотил i фiрмовий бланк.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОi КЛIНIКИ

2.1. Метою Клiнiки с:

- закрiллення теоретичних знань, набуття практичних yMiHb i здобуття професiйних
навичок студентам и-консультантам и ;

- надання безоплатноТ правовоТдопомоги особам, якi iT потребують;
- формування лравовоТ культури громадян;
- виховання студентiв на лринципах верховенства права, слраведливостi i людськоТ

гiдностi;
- формування у студентiв-консультантiв поваги до юридичноТ лрофесiТ;
- розширення спiвробiтництва Унiверситету з органами державноТ влади i

мiсцевого самоврядування, з iншими установами та органiзацiями;
- упровадження в навчальний процес елементiв практичноТ пiдготовки студентiв-

консультантiв у сферi юридичних послуг.
2.2. OcHoBHi завдання юридичноТ клiнiки:
- надання студентам-консультантам юридичноТ клiнiки можливостi набуття

навичок практичноТ дiяльностi ;

- створення умов для проходження студентами навчztльноТ i виробничоТ практики;
- надання громадянам соцiально вразливих верств населення безоплатних

юридич них консультацiй ;

- лроведення заходiв iз правовоТ лросвiти населення;
- пiдвищення фахового рiвня студентiв-лравникiв Унiверситету шляхом отримання

практичних знань i формування навичок;
- забезпечення можJ]ивостi спiлкування студентiв пiд час навчального процесу з

фахiвцями-практиками, лредставниками судов}rх i лравоохоронних органiв, iнших
державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування з питань lx дiяльностi.

2.З. Вiдповiдно до мети i завдань Клiнiки Унiверситету, для iT повного та
ефективного функцiонування, керiвництво Клiнiки органiзовус i забезпечуе:

- проведення теоретичних i практичних занять за результатами дiяльностi
юридичноТ клiнiки;

- проведення правопросвiтних, правороз'яснювальних i навчzlльно-практичних
заходiв;

- надання безоплатноТ правовоТ допомоги з питань захисту прав фiзичних i
юридичних осiб вiдповiдно до чинного законодавства Украiни;

- проведення роботи з документами лравового характеру i базами даних;
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- пiдготовку i поширення лублiкацiй для населення з актуzrльних правових питань:
- спiвпрацю з представниками державних i недержавних органiв та органiзацiй;
- проведення науково-практичних конференцiй, ceMiHapiB, тренiнгiв та iнших

заходiв з актуальних правових питань;
- проведення роботи iз систематизацiТ й аналiзу судовоТ практики УкраТни, рiшень

европейського Суду з прав людини, вирiшення юридичних литань у правоохоро}lних
органах, органах державноТ влади i мiсцевого самоврядування;

- слiвробiтництво з iншими юридичними клiнiками закладiв вищоТ освiти УкраТни
та за iT межами.

3. принципи дIяльностI юридичноi клIнIки

3.1. Юридична клiнiка дiе за принципами:
- поваги до права, справедливостi, людськоТ гiдностi;
- спрямованостi на захист прав i свобод людини;
- гуманiзму;
- законностi та верховенства права;
- об'сктивностi;
- безоплатностi надання правовоТ допомоги;
- конфiденцiйностi;
- ком петентностi та добросовiсностi.

4.ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ЮРИДИЧНОi КЛIНIКИ

4.'l. Керiвництво юридичною клiнiкою Унiверситету здiйснюс директор
Навчально-наукового юриди чного iнституту.

4.2. !о числа лерсоналу юридичноТ клiнiки нzlлежать: провiдний фахiвець,
ви кладач i-куратори, студенти-консул ьтанти.

4.3. ,Щиректор Навчально-наукового юридичного iнституту координус наступнi
питання:

- лредставництво юридичноТ клiнiки у вiдносинах з органами державноТ влади i

мiсцевого самоврядування, iншими органiзацiями i громадськiстю;
- органiзацiя та забезпечення роботи, спрямованоТ на залучення додаткових джерел

фiнансування;
- створення умов для фаховоТ дiяльностi юридичноТ клiнiки, зокрема, використання

нормати вно-методичноТ л iтератури, н еобхiдн их технiчних засобi в та iH. ;

- пiдготовка до видання навчiшьно-методичних матерiалiв з питань дiяльностi
юридичноТ клiнiки;

- зарахування студентiв-консультантiв до юридичноТ клiнiки, створення умов для ix
роботи;

- робота щодо формування сприятливого iмiджу юридичноТ клiнiки, органiзацiТ
рекJIами та висвiтлення дiяльностi юридичноТ клiнiки у засобах масовоТ iнформацiТ;

- може виконувати функцiТ куратора;
- iншi повноваження, спрямованi на реалiзацiю цього Положення.
4.6. Провiдний фахiвець юридичноТ клiнiки е штатним працiвником Унiверситету,

признача€ться на посаду i звiльняеться з посади вiдповiдно до законодавства УкраiЪи про
працю.

4.7. Повноваження провiдного фахiвця:
- координацiя дiяльностi юридичноТ клiнiки;
- оцiнювання прийнятностi та наявностi навчztльного iHTepecy справ i iх розподiл до

студентiв-кон сультантiв;
- ведення i контроль дiловодства в юридичнiй клiнiцi;
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- участь у пiдготовцi i проведеннi заходiв юридичноТ клiнiки;
- формуваннi необхiдноТ документацiТ з дiяльностi юридичноТ клiнiки;
- налагодження якiсного обмiну iнформацiею мiж учасниками юридичноТ клiнiки;
- здiйснення iнших повноважень, спрямованих на реалiзацiю цього Положення.
4.8. Куратори юридичноТ клiнiки призначаються розпорядженням керiвника

юридичноТ клiнiки.
4.9. Куратори надають необхiдну методичну i теоретичну пiдтримку студентам-

консультантам.
4.10. Робота KypaTopiB здiйснюеться за рахунок годин лругоТ половинtl робочого

дня викJIадача.
4.1 l. Повноваження KypaTopiB юридичноТ клiнiки:
- забезпечення кураторського сулроводу кожного звернення;
- забезпечення теоретичноТ пiдготовки, яка € складовою програми клiнiчноТ освiти

студенти;
- здiйснення контролю за дiяльнiстю студентiв щодо надання правовоТ доломоги на

вiдповiднiсть вимогам законодавства i професiйноТ етики.
4.12. Фактичне надання правовоТ доломоги клiснтам у юридичнiй клiнiцi

здi йснюють студенти-консультанти.
4.1З. Студентами-консультантами юридичноТ клiнiки е студенти старших KypciB,

що навчаються у Навчально-науковому юридичному iнститутi i надають лравову
допомогу пiд керiвництвом KypaTopiB.

4.14. Студенти приймаються до складу студентiв-консультантiв юридичноТ клiнiки
на початку кожного семестру рiшенням керiвника юридичноТ клiнiки.

4.15. Що студентiв-консультантiв юридичноТ клiнiки зараховуються студенти, якi
навчаються у Навчально-науковому юридичному iнститутi. !,ля зарахування до
юридичноТ клiнiки студенти подають заяву на iм'я керiвника юридичноТ клiнiки.

4. l 6. Студент-консультант мае право:
- одержувати знання, умiння i практичнi навики для застосування на практиц1 i

використання у майбутнiй професiТ;
- одержувати iнформацiю та матерiали щодо звернень клiснтiв до юридичноТ

клiнiки, брати участь при iiHboMy обговореннi, розглядi й вирiшеннi;
- одержувати методичну i практичну допомогу вiд KypaTopiB юридичноТ клiнiки;
- користуватися бiблiотекою i правовими базами даних юридичноТ клiнiки;
- брати участь в акцiях, камланiях, проектах, програмах та iнших заходах,

органiзованих юридичною клiнiкою;
- проходити на базi юридичноТ клiнiки навчuulьну, виробничу та iншi види практики

в межах навчzLпьного плану;
- брати участь у вирiшеннi органiзацiйних питань дiяльностi юридичноТ клiнiки i

надавати пропозицiТ керiвнику юридичноТ клiнiки щодо вдосконzu]ення iТ роботи,
- вiдмовлятись вiд ведення конкретних справ з особистих аргументованих мотивiв.
4. l 7. Студент-консультант юридичноТ клiнiки зобов'язаний:
- вiдвiдувати заходи, в тому числi навчальнi, органiзованi юридичною клiнiкою;
- поглиблювати своТ фаховi знання i вдосконалювати професiйну майстернiсть;
- чергувати в юридичнiй клiнiцi за встановленим графiком, брати участь у наданнi

клiснтам правовоТдопомоги i проведеннi заходiв правовоТ просвiти;
- точно, вчасно i якiсно виконувати рiшення i вказiвки керiвника, куратора та

координатора юридичноТ клiнiки, прийнятi у межах ii компетенцiТ;
- згiдно з дорученням керiвника (куратора, координатора) юридичноТ клiнiки i

вiдповiдно до вимог чинного законодавства брати участь у веденнi справ (у тому числi
представляти) клiентiв юридичноТ клiнiки у вiдповiдних органах та установах, а також
перед юридичними i фiзичними особами;

- дотримуватись лравил та етичних принципiв роботи юридичноТ клiнiки;
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- надавати письмовий звiт за пiдсумками проведеноТ роботи;
- на високому фаховому piBHi виконувати своТ обов'язки при наданнi консультацiй

вiдловiдно до чинного законодавства, iнших внутрiшнiх нормативних документlв щодо
дiяльностi юридичноТ клiнiки;

- дотри муватись правил внутрiш нього розпорядку, трудовоТ дисци пл iни ;

- дбаЙливо користуватися технiчними засобами юридичноТ клiнiки, вiдповiдати за
цiльове використання i збереження технiки, майна i документацiТ юридичноТ клiнiки;

- сумлiнно i старанно вести встановлену документацiю, заповнювати вiдповiднi
форми документiв;

- здiйснювати постiйний аналiз роботи щодо надання правовоТ доломоги, надавати
письмовий звiт за пiдсумками циt<лу проведеноТ роботи.

4.18. Участь студентiв-консультантiв у дiяльностi юридичноТ клiнiки оцiнюсться
керiвником юридичноТ клiнiки за поданням провiдного фахiвця i може враховуватися за

резул ьтатам и навчанн я i l або лроходження практи ки.
4.19. За пiдсумками участi студента-консультанта у дiяльностi юридичноТ клiнiки,

не менше одного семестру, йому може видаватись спецiальний документ (сертифiкат,
свiдоцтво), що засвiдчус тривалiсть та ефективнiсть його практичноТ лiдготовки.

4.20. Що студентiв-консультантiв можуть застосовуватися заохочувальнi заходи,
передбаченi чинним законодавством, внутрiшнiми актами закладу вищоТ освiти i
юридичноТ клiнiки.

4.21. Студент-консультант може бути вiдрахований з юридичноТ клiнiки:
- за власним бажанням;
- з пiдстав i в порядку, лередбаченому законодавством, внутрiшнiми нормативними

Унiверситету та юридичноТ клiнiки.

5. МАТЕРIАЛЪНО-ТЕХНIЧНА БАЗА I ФIНАНСУВАННЯ
юридичноi клIнIки

5.1 . Матерiально-технiчна база (лримiщення, меблi, комп'ютери, засоби
телефонного зв'язку, канцелярське лриладдя i T.iH.) надаються юридичнiй клiнiцi
Унiверситетом на лравах користування.

5.2. Все майно юридичноТ клiнiки закрiплюеться за Навчально-науковим
юридичним iнститутом.

5.3. Фiнансування юридичноТ клiнiки здiйснюсться як за рахунок коштiв
Унiверситету, так i за пiдтримки мiжнародних та украТнських органiзацiй, благодiйних
BHecKiB фiзичних осiб, пожертв, грантiв й iнших джерел, не заборонених законодавством
УкраiЪи.

5.4. Юридична клiнiка веде внутрiшнiй управлiнський облiк, звiтуе перед
Навчально-науковим юридичним iнститутом, нада€ вiддiлу бухгалтерського облiку та

фiнансовоТ звiтностi необхiднi документи.

б. вцповIдАлъшсть учАсникIв роБоти
В ЮРИДИЧНIЙ КЛIНIЦI

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, встановлених цим
Положенням, учасники роботи в юридичнiй клiнiцi несуть вiдповiдальнiсть, передбачену
локчtльними актами Унiерситету i чинним законодавством УкраТни.

6.2. Особи, виннi у порушеннi правил, встановлених у цьому Положеннi та iнших
локаJrlьних документах юридичноТ клiнiки, пiдлягають викJlюченню з юридичноТ клiнiки.



7. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

7.1 . Положення розглядаеться i затверджусться рiшенням ВченоТ ради
Унiверситету та вводиться в дiю наказом Ректора.

7.2.Змiни iдоповнення до Положення приймаються в тому самому порядку, що й
саме Положення.

В.о. директора кузьмич

ПОГОДЖЕНО
на засiданнi науково-методичноТ ради l 7.01.202З року (лротокол Nч 6)

Голова науково-методичноТ ради,
в.о. проректора з науково-педагогiчноТ
та навчЕlльноТ роботи

Начальник юридич ного вiддiлу

Завiдувач I_{eHTpy менеджменту якостi освiти

орлов

О. СЛIСАРЕНКО

о.смАглюк

Алiна
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