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Співпраця людей при задоволенні їх інформаційних потреб та 

отриманні знань про право є невід’ємною складовою сучасної правової 

комунікації. Зрозуміло, що фахівцю в галузі права необхідно мати не лише 

теоретичні знання, а й розуміти потреби пересічних громадян. 

Перші навички професійного спілкування з людьми молодий юрист 

отримує під час консультування, зокрема, в юридичній клініці. 

Передусім додамо, що юридична клініка Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого – це структурний підрозділ вишу, де 

студенти мають змогу набути вмінь та навичок професійного 

консультування, отримати досвід вирішення на практиці різних правових 

питань, надаючи при цьому юридичну допомогу та проводячи правову 

просвіту населення (безумовно, усе це відбувається під керівництвом 

викладачів). 

З огляду на сказане вважаємо за необхідне пояснити, що 

консультування – це особливий вид інтелектуальної та практичної співпраці 

юриста та клієнта з метою виявлення можливих правових варіантів 

вирішення життєвих проблем,обрання оптимального варіанта,шляхів і 

способів їх вирішення у процесі правової комунікації. 

mailto:raylets.marina@mail.ru


Консультування також можна визначити як своєрідну конференцію між 

клієнтом і юристом із метою дослідження й виявлення обставин окремої 

соціальної справи, правових питань, підготовки доказів, одержання настанов 

до дії. 

Процедура консультування складається, як мінімум, із двох етапів, а 

саме: 1) підготовка до консультації; 2) консультування клієнта. 

Підготовка до консультування включає: аналіз фактичних обставин 

справи, аналіз правової основи,аналіз доказів, вироблення позиції у 

справі,підготовка до консультації. 

Консультування клієнта передбачає: обрання стилю проведення 

зустрічей із клієнтом і роз’яснення йому порядку проведення консультації, 

доведення до клієнта можливих варіантів вирішення проблеми, роз’яснення 

правових наслідків кожного з них та надання практичної нормативно-

правової допомоги у виборі оптимального варіанта, визначення повної 

стратегії і тактики реалізації обраного варіанта вирішення проблеми. 

Не менш важливим визнається інтерв’ювання клієнта під час правової 

комунікації. Інтерв’ювання (від англ. Interview – зустріч, побачення) – це 

проведення співбесіди. Інтерв’ювання є необхідною складовою діяльності 

будь-якого юриста, де б він не працював. Проте слід окремо зупинитися на 

навичках і майстерності інтерв’ювання, необхідних для практикуючого 

юриста, адвоката. Від оволодіння цими вміннями залежатиме успіх його 

роботи з надання правової допомоги громадянам. 

Таким чином, основне призначення інтерв’ювання полягає в тому, щоб 

у ході бесіди з клієнтом отримати  від нього необхідну інформацію про будь-

які обставини, що мають значення по справі, а також про його індивідуальні 

пізнання у правових питаннях, розвиток, інтелект, психологічний стан, і з 

врахуванням цього визначити по відношенню до нього найбільш правильну 

тактичну лінію поведінки консультуючого. 

Саме тому у процесі правової комунікації інтерв’ювання та 

консультування досить важливі, оскільки є взаємопов’язаними діями і 



забезпечують співпрацю фахівця і клієнта. Здобуття цих вмінь, знань та 

навичок є, власне, кроком до успіху в юридичній професії. 


