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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

(м.Київ та Київська область) 

 

 

Юридична клініка Академії адвокатури України 

 

Рік заснування юридичної клініки  1997 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27 

2. (044) 288-05-29 

3. maslovskay_@mail.ru  

4. www.aau.edu.ua  

5. старший викладач кафедри адвокатської 

майстерності та міжнародної юридичної 

практики, директор Центру розвитку 

професійних компетенцій Дяченко Наталія 

Борисівна 

Напрями діяльності та форми надання 

правової допомоги 

1. Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів 

2. Правова просвіта  

Галузі надання правової допомоги  всі галузі за винятком: кримінальне право, 

господарське право 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  200 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики ні 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

- 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 2 

2. Студентів: 20  

 

mailto:maslovskay_@mail.ru
http://www.aau.edu.ua/


3 

 

Юридична клініка "De Jure" 

ННІ № 3 Національної академії внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  1999 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 02121, м. Київ, вул. Колекторна 4. 

2. 044-5611871 

3. lc_dejure@ukr.net 

4. http://vk. com/street_law_clinic_navs 

5. Куценко Д.В. старший науковий співробітник 

Напрями діяльності та форми надання 

правової допомоги  

1. Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізація у справах: кримінальне право і 

процес  

Середня річна кількість консультацій  70 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

курс за вибором студентів " Юридична клінічна 

практика "  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 10 

2. Студентів: 20 

 

http://vk.com/write?email=lc_dejure@ukr.net
http://vk.com/street_law_clinic_navs
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Експериментальна навчальна лабораторія "Правнича клініка"  

Національного університету "Києво-Могилянська академія" 

 

Рік заснування юридичної клініки  офіційно з 2000 (неофіційно з 1998) 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Київ вул. Набережно-Хрещатицька, 27, кім. 

4 

2. (044) 425-53-61 

3. lawclinic-ukma@ukr.net 

4. - 

5.Завідувач Матвєєва Юлія Іванівна 

Напрями діяльності та форми надання 

правової допомоги  

1. Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта  

3. Розгляд справ, що мають суспільний інтерес 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі, крім окремих питань кримінального 

та кримінально-процесуального права 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  175 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

курс за вибором студентів "Юридичний 

практикум"  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 3 

2. Студентів: 25 
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Юридична клініка "Соціальна справедливість" 

Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана 

 

Рік заснування юридичної клініки  2002 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, к.139 

2. Тел.: 044 371-62-83 

3. lc@kneu.edu.ua  

4. 

http://kneu.edu.ua/ua/student_life/public_studentorg

anizations/jurydychna_klinika_socialna_spravedlyv

ist/  

5. Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна - 

старший викладач кафедри правового 

регулювання економіки КНЕУ, к.ю.н., керівник 

юридичної клініки "Соціальна справедливість" 

Напрями діяльності та форми надання 

правової допомоги  

1. Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах; 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

 

Середня річна кількість консультацій  80 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів; друковані 

консультації  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

курс за вибором студентів "Основи юридичної 

клінічної практики"  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 4 

2. Студентів: 27 

 

 

mailto:lc@kneu.edu.ua
http://kneu.edu.ua/ua/student_life/public_studentorganizations/jurydychna_klinika_socialna_spravedlyvist/
http://kneu.edu.ua/ua/student_life/public_studentorganizations/jurydychna_klinika_socialna_spravedlyvist/
http://kneu.edu.ua/ua/student_life/public_studentorganizations/jurydychna_klinika_socialna_spravedlyvist/
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Юридична клініка "Право та практика"  

Білоцерківського національного аграрного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  2002  

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. Київська область, м. Біла Церква, б-р 50 

річчя Перемоги, 96,  

2. 04563 40440  

3. nastina_olga@ukr.net  

4. –  

5. доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін Настіна Ольга Іванівна 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  усі галузі за винятком: кримінальне право, 

господарське право 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  300 

Ведення обліку консультацій  журнал; паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

 курс за вибором студентів " Основи діяльності 

юридичних клінік" 

Чи є юридична клініка базою практики  так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

навчальна; виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:2 

2. Студентів: 30  

 

mailto:nastina_olga@ukr.net
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Юридична клініка "Феміда" 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
1
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2002 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Київ, вул.. Львівська 23, 3 корпус, ауд. 

№511  

2. 044 422 50 29 

3. instityt-ukraina@ukr.net 

4. http://ipsv.vmurol.com.ua/ 

5. Сердюк Євгеній Васильович, доцент 

Інституту права та суспільних відносин 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових не судових документів; 

підготовка процесуально-правових документів 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  100 

Ведення обліку консультацій  електронний архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

курс за вибором студентів "Юридична клініка"  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 4 

2. Студентів: 12 

 

                                           
1
 Кандидат у члени АЮКУ 
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Навчальна лабораторія "Юридична клініка"  

Університету державної фіскальної служби України 

 

Рік заснування юридичної клініки  2003 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, буд. 53, 

к. 107. 

2. 0978410413 

3. ylya_savelova@ukr.net 

4. - 

5. в.о. завідувача навчальної лабораторії –  

Савелова Юлія Михайлівна  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах; 

 2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  350 

Ведення обліку консультацій  журнал; паперовий архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

курс за вибором студентів "Основи юридичної 

клінічної практики"  

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 50 
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Юридична консультація "Юридична клініка"  

Національного авіаційного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  2004  

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1 

2. (044) 4067985 

3. consultationnau@ukr.net  

4. http://www.law.nau.edu.ua 

5. Козачок Ірина Ярославівна, директор  

 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі окрім кримінального права  

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  100 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича, переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 9 

 

mailto:3.%20consultationnau@ukr.net
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Юридична клініка "Надія" 

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
2
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2005 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м.Київ, вул.Чигоріна, 57, 107 ауд. 

2.роб.: (044) 528-75-06; моб.керівника 

юридичної клініки : (066) 506-01-52; (063) 781-

43-02 

3. робоча - Law.nadiya@mail.ru; керівника 

юридичної клініки – 

theskilledlawyer@gmail.com 

4. 

https://www.facebook.com/groups/539400182895

995/?fref=ts 

5.Гужва Ганна Сергіївна, юрисконсульт 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги 

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  75 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 1 

2. Студентів: 18 

 

                                           
2
 Дані можуть бути уточнені, ВНЗ реорганізовано 
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ЮК "Юстиніан"  

факультету №2 Національної академії внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  2006 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Київ, вул. Кудряшова, 10, гуртожиток, 

112 ауд. 

2. (044) 245 68 94 

3. ivanna.tkachyk@mail.ru 

4. http://www.naiau.kiev.ua/nnipp/yuridichna-

klinika-nnipfekp-navs/ 

5. Керівник ЮК, науковий співробітник, 

Ткачук Іванна Дмитрівна 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: цивільне та процес, житлове 

право, фінансове право, господарське право, 

сімейне право, конституційне право, 

кримінальне право та процес 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  156 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики ні  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:3 

2. Студентів: 11 

 

http://www.naiau.kiev.ua/nnipp/yuridichna-klinika-nnipfekp-navs/
http://www.naiau.kiev.ua/nnipp/yuridichna-klinika-nnipfekp-navs/
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Юридична клініка 

ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ
3
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2006 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м.Київ, вул. Кудряшова, 10, гуртожиток, 112 

ауд. 

2. + 38 044 512 30 34; +38 044 510 53 09 

3. alla.golokolosova@mail.ru 

4. http://www.http://naiau.kiev.ua/nnipfekp 

5. керівник ЮК Голоколосова Алла Сергіївна, 

науковий співробітник. 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: адміністративне право, 

кримінальне право та процес, адміністративна 

діяльність, конституційне право 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  125 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики ні 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:4 

2. Студентів: 12 

 

                                           
3
 Кандидат у члени АЮКУ 

mailto:alla.golokolosova@mail.ru
http://naiau.kiev.ua/nnipfekp
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Юридична клініка "Фенікс" 

Київського університету права НАН України 

 

Рік заснування юридичної клініки  2007 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Київ, вул. ак. Доброхотова, 7а; вул. 

Володимирська 55/57 

2. (044) 424-33-35; (044)-235-63-65 

3.phenix@kul.kiev.ua; mariya-

pokrovskaya.ua@mail.ru 

4. http://kul.kiev.ua/rizne/juridichna-klinika-

feniks.html 

https://vk.com/11phoenix1 

5. Гузеват Марія Олегівна 097-21-00-224, 

завідувач юридичної клініки  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта  

3. Майстер-класи юристів–практиків 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі крім кримінального та кримінально-

процесуального права 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  150 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 4 

2. Студентів: 17 

 

mailto:3.phenix@kul.kiev.ua
mailto:%20mariya-pokrovskaya.ua@mail.ru
mailto:%20mariya-pokrovskaya.ua@mail.ru
http://kul.kiev.ua/rizne/juridichna-klinika-feniks.html
http://kul.kiev.ua/rizne/juridichna-klinika-feniks.html
https://vk.com/11phoenix1
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Юридична клініка "Захист" 

ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  2010 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9  

2.+380931515695 

3. zahustNAVS@i.ua 

4. 

http://www.naiau.kiev.ua/nnipfpskm/yuridichna-

klinika/;  

5.Малик Ярослав Васильович  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

документів 

2. Правова просвіта 

3. Проведення круглих столів  

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: цивільне та адміністративне 

право 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає  

Середня річна кількість консультацій  30 

Ведення обліку консультацій  журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

не викладається 

Чи є юридична клініка базою практики ні 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

- 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 18 

 

 

http://www.naiau.kiev.ua/nnipfpskm/yuridichna-klinika/
http://www.naiau.kiev.ua/nnipfpskm/yuridichna-klinika/
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Центр правової допомоги "Юридична клініка" 

ДВНЗ "Національна академія управління" 

 

Рік заснування юридичної клініки  2010 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 03151, м. Київ, вул.. Вінницька, 10  

2.(044) 246-24-34, (044) 246-24-48 

3.legal.nam.kiev.ua 

4. http//nam.kiev.ua, http//legal.nam.edu.ua 

5. Перший заступник директора центру 

правової допомоги "Юридична клініка" 

Ковальова Тетяна Іванівна; директор центру 

правової допомоги "Юридична клініка" Зубець 

Григорій Іванович  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  11 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:8 

2. Студентів: 12 

 



16 

 

Юридичнa клінікa "Центр правового захисту"  

Київського національного торговельно-економічного університету
4
 

 

Рік заснування юридичної клініки 2011  

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Київ, вул. Кіото, 19, корпус А 

2. тел. 544-38-93 

3. Lclinic_kntey@ukr.net 

4. http://vk.com/club60250186 

5. Гончаренко О.М., к.ю.н. доцент кафедри 

комерційного права 

Напрями роботи юридичної клініки 1.Надання правової допомоги: 

консультування 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у консультуванні спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій 50 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

не викладається 

Чи є юридична клініка базою практики ні 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

- 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

 ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 

 

1. Викладачів/юристів: 4 

2. Студентів: 40 

 

 

                                           
4
 Кандидат у члени АЮКУ 

mailto:Lclinic_kntey@ukr.net
http://vk.com/club60250186
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Юридична клініка "Defendo"  

Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" 

 

Рік заснування юридичної клініки  2011 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 124, 

навч. корп. № 19, кім. 329  

2. 044-236-09-25 

3. defendo_kpi@ukr.net 

4. defendo.kpi.ua 

5. Бежевець Алла Михайлівна, директор 

юридичної клініки, старший викладач 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі за винятком: кримінального, 

податкового, фінансового  

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  80 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

курс за вибором студентів "Основи 

юридичної клінічної практики"  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича, переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 1 

2. Студентів: 13 
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Юридична клініка  

Національного транспортного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  2011 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. Київ, вул. Суворова 1, кабінет 255 

2.- 

3. lawclinicntu@ukr.net 

4. http://lawclinicntu.wix.com/university-

landing-p 

5. Дмитрук Валерій Сергійович, голова 

юридичної клініки. 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі, окрім кримінального права 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  25 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики ні 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

-  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 11 
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Юридична клініка "Громадська приймальня" 

Київського кооперативного інституту бізнесу і права  

(І-ІІ рівень акредитації
5
) 

 

Рік заснування юридичної клініки  2012 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м.Київ, вул. Ломоносова, 18, каб.105 

2. 067 278 08 43 

3. kkibp@mail.ua 

4. -  

5. Андрущенко Лілія Вікторівна  

 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги всі галузі за винятком: кримінальне право, 

кримінальний процес  

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  100 

Ведення обліку консультацій  журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 30 

 

                                           
5
 Для АЮКУ важливіше дотримання критеріїв якості роботи юридичні клініки, які визначені у 

Стандартах діяльності юридичних клінік України, хоча формально за наказом МОН №592-2006 

юридичні клініки можуть бути лише у ВНЗ III-IV рівня акредитації 
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

(Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 

Тернопільська, Хмельницька області ) 

 

 

Юридична клініка “Ad Astra” 

 Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки 

 

Рік заснування юридичної клініки  1999 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В) 

2. 050 666 45 79 ( моб. керівника) 

3. adastra.clinic@gmail.com, 

vitalina.lutsk@gmail.com  

4. http://www.urfaksnu.com/  

5. Єлов Віталій Андрійович (керівник) 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги 

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізація у справах: 1) захист права 

власності; 2) захист прав працівників; 3) 

правова допомога вимушено переміщеним 

особам; 4) правова допомога учасникам АТО; 

5) захист прав подружжя та їх дітей; 6) 

правова допомога у визнанні рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади чи 

органів місцевого самоврядування 

Середня річна кількість консультацій  150 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Юридична практика та 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 3. 

2. Студентів: 35 

 

mailto:vitalina.lutsk@gmail.com
http://www.urfaksnu.com/
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Юридична клініка 

Хмельницького університету управління та права 

 

Рік заснування юридичної клініки  1999 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м.Хмельницький, вул.Володимирська, 77 

2.тел.(0382) 71-75-76 

3.uk@univer.km.ua 

4.https://www.facebook.com/groups/137626542

2670268/,http:vk.com/сlub50874832 

5.Васюк Тетяна Петрівна юрисконсульт 

IIкатегорії  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги 

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка процесуально-

правових документів; представництво 

інтересів в судах та інших органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  325 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

 обов’язковий курс "Юридична клініка" 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 3  

2. Студентів: 64 
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Юридична клініка “Pro bono” 

Національного університету “Острозька академія” 

 

Рік заснування юридичної клініки  2000  

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом  

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська 

обл., 35800 

2. (03654) 2 26 70, 097 703 48 55 

3. oa.probono@gmail.com 

4. 

http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_organi

zations/probono http://vk.com/oaprobono  

5. Ципʼящук Марія Богданівна, викладач 

кафедри державно-правовоих дисциплін 

Інституту права ім.. І. Малиновського НУОА, 

спеціаліст І кат., по факту – керівник ЮК 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

 2. Правова просвіта  

3. Інше: співпраця з НГО 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: цивільне (включаючи земельне, 

житлове, спадкове, сімейне), податкове, 

соціального захисту та соціального 

забезпечення, адміністративне, окремі аспекти 

процесуальних галузей права, включаючи 

кримінальний процес (первинна правова 

допомога) 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  50 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Юридична практика"  

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 1 

2. Студентів: 30-32  

 

http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_organizations/probono
http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_organizations/probono
http://vk.com/oaprobono
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Юридична клініка "Альтернатива" 

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
6
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2002  

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. М. 

Заньковецької, 89, каб. 215 

2. - 

3.V_clinic@mail.ru, marija_mendzhul@ukr.net 

4. - 

5. директор ЮК Менджул М.В. 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  усі галузі права за винятком кримінального 

права  

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізація у справах про захист прав 

біженців  

Середня річна кількість консультацій  190 

Ведення обліку консультацій  електронний архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

 заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

 так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:1 

2. Студентів: 17 

 

 

                                           
6
 Дані можуть бути уточнені, ВНЗ реорганізовано  



24 

 

 

Лабораторія практичного права "Юридична клініка" 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Рік заснування юридичної клініки  2003 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

 структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.79000, Львів, вул. Січових Стрільців 14, каб. 

211. 

2. (032) 239 41 77; 239 41 02 - деканат 

3. practical.law.lnu@gmail.com 

4. 

http://law.lnu.edu.ua/departments/laboratoryofthe

pracicallaw/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10001

1181373701 

5. завідувач лабораторії  

Бішко (Палюшкевич) Ганна Степанівна 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

 2. Правова просвіта; 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі окрім кримінального права та 

кримінально – процесуального права 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  300 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів; 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

не викладається 

Чи є юридична клініка базою практики  ні 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

-  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 8 

2. Студентів: в середньому :55 
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Юридично-консультаційний центр (юридична клініка) 

Львівського державного університету внутрішніх справ  

 

Рік заснування юридичної клініки  2004 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Львів, вул. Городоцька, 26. 

2. (032) 258-64-07, (032) 295-47-76, (067) 950-

64-79. 

3. lawclinic@lvduvs.edu.ua 

4. www.lvduvs.edu.ua (розділ "структура") 

5. Андрусишин Роман Миколайович  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах; 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  175 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 3. 

2. Студентів: 20-25. 

 

 

http://www.lvduvs.edu.ua/
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Юридична клініка  

Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету 

права імені Короля Данила Галицького 

 

Рік заснування юридичної клініки  2004  

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. 

Коновальця, 35  

2. тел. (0342)77-18-45, моб. (097)872-67-54  

3. e-mail: lawclinic-iful@ukr.net  

4. http://lmichael.ucoz.com 

www.facebook.com/Юридична-клініка-Івано-

Франківського-університету-права/  

5. Лотоцький Михайло Васильович, 

професор кафедри кримінального права та 

процесу, керівник ЮК  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

 2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  60 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 6 

2. Студентів: 20 

 

mailto:lawclinic-iful@ukr.net
http://lmichael.ucoz.com/
http://www.facebook.com/Юридична-клініка-Івано-Франківського-університету-права-492593507549183/
http://www.facebook.com/Юридична-клініка-Івано-Франківського-університету-права-492593507549183/
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Юридична клініка  

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
7
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2006 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки 

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Чернівці, вул. Університетська, буд. 19, 

каб. 228 

2. 0372 - 584752 

3.clinika.che@hotmail.com 

4. www.justicelawdep.chnu.edu.ua/ 

5. Ксьонжек Юрі Андрійович, лаборант 

юридичної клініки 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги 

Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових 

документів; представництво інтересів в судах 

та інших органах  

Галузі надання правової допомоги   всі галузі окрім кримінального права 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  70 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

не викладається 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів 10 

2. Студентів: 20 

                                           
7
 Кандидат у члени АЮКУ 
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Юридична клініка  

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 

 

Рік заснування юридичної клініки  2009 (відроджено) 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. вул. Шевченка, 44а, каб. 115, м. Івано-

Франківськ,76018 

2.+38 (0342) 59 61 33 

3.lawclinic@pu.if.ua 

4. http://www.pu.if.ua/depart/Lawclinic/ua/ 

5.Гичка Катерина Іванівна 

 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

 2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  120 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 6 

2. Студентів: 40 
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Юридична клініка 

Тернопільського національного економічного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  2010 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м.Тернопіль, вул.. Микулинецька, 46 а, 

каб.320 

2.- 

3. lc_tneu@i.ua 

4.- 

5. Стець О.В. (т.в.о. керівника ЮК ТНЕУ) 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових 

документів 

Галузі надання правової допомоги   всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  65 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 9 

2. Студентів: 28 
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Юридична клініка "Феміда"  

Івано-Франківського факультету Національної академії внутрішніх справ
8
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2014 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки 

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Івано-Франківськ, вул. Національної 

Гвардії, 3 

2. (0342) 52-32-00  

3. - 

4. pf@naiau.kiev.ua 

5. Керівник ЮК, Басиста Ірина 

Володимирівна, 

д.ю.н., доцент 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів 

 2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: адміністративне правота 

процес, адміністративна діяльність, 

кримінальне право та процес 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  65 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики ні  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:3 

2. Студентів: 10 

 

                                           
8
 Кандидат у члени АЮКУ 
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 

(Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська 

області) 

 

Юридична клініка  

Донецького національного університету (м. Вінниця) 

 

Рік заснування юридичної клініки  1996 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

неформальне об’єднання викладачів і 

студентів без створення структурного 

підрозділу 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м. Вінниця, вул.600-річчя, 21  

2. 050-27-989-54, 097-76-14-148 

3. antonuk@donnu.edu.ua 

4. https://vk.com/club106828703  

 https://vk.com/yurclub_donnu_edu 

5. Антонюк Олена Ігорівна 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

 2. Правова просвіта (юрклініка практичного 

права "Клуб юного юриста");  

3. Імітаційні юрклініки – відпрацювання 

навичок юридичного обслуговуванням 

суб’єктів господарювання за певною фабулою 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі за винятком кримінального права 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізація у справах: цивільного і сімейного 

права; адміністративного права; трудового 

права і права соціального забезпечення 

Середня річна кількість консультацій  100 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:  

 юрклінік з надання правової допомоги: 4 

 юрклінік з правової просвіти: 8 

 імітаційних юрклінік: 3 

2. Студентів:  

 юрклінік з надання правової допомоги: 45 

 юрклінік з правової просвіти: 48 

 імітаційних юрклінік: 15 

 

mailto:antonuk@donnu.edu.ua
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Юридична клініка "Істина" 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  2001  

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26. 

2. (0562) 31-72-14 

3. - 

4.сторінка на сайті ВНЗ 

(http://dduvs.in.ua/index.php?id=115) 

5. Наливайко Лариса Романівна - директор 

юридичної клініки, завідувач кафедри 

загальноправових дисциплін, д.ю.н., професор 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: консультування 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі, окрім кримінального та 

кримінального процесуального права  

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

 спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  95  

Ведення обліку консультацій  журнал, електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:35 

2. Студентів: 60 
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Юридична клініка "Adiutorium" 

Чернігівського національного технологічного університету
9
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2002 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ 1 

2.72-40-77 

3.adiutorium@ukr.net 

4. http://nnip.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/1049-

yuridichna-klinika-adiutorium.html 

5.Литвиненко Валентина Миколаївна, доцент 

кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: цивільне, право соціального 

забезпечення, кримінальне, земельне, сімейне, 

житлове, трудове 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  82 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 15 

2. Студентів: 34 

 

                                           
9
 Кандидат у члени АЮКУ 
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Юридична клініка 

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара 

 

Рік заснування юридичної клініки  2007 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.49050 м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, 

корпус № 9, кім. 302, 

2. тел. (056) – 373 – 67 – 89 

3. Dnipropetr_nu_lc@ukr.net. 

4. http://www.dnu.dp.ua/view/yuridichna_klinika 

5. Забродіна Олена Валентинівна, директор  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  75 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Юридична клініка"  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 4 

2. Студентів: 20 
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Юридична клініка 

Приватного вищого навчального закладу "Дніпропетровський гуманітарний 

університет" 

 

Рік заснування юридичної клініки  2008 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Дніпропетровськ, вул. Орловська 1 Б, каб. 

108  

2. 050-158-29-66 

3. uk_dgu@rambler.ru  

4. - 

5. Блінова Ганна Олександрівна, викладач-

куратор "Юридичної клініки ДГУ", завідувач 

кафедри цивільно-правових дисциплін  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізація у справах: цивільне право, трудове 

право, сімейне право, земельне право 

Середня річна кількість консультацій  50 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів; друковані відповіді  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 12 

 

mailto:uk_dgu@rambler.ru
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Юридична клініка Університету митної справи та фінансів
10

 

 

Рік заснування юридичної клініки  2010 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 49000, м. Дніпропетровськ, вул. 

Дзержинського,2/4, каб. 101 

2. (056)756-05-52 

3.lawclinic-umsf@ukr.net 

4. http://umsf.dp.ua/studenty/studentske-

zhittya/юридична-клініка.html 

5. Давлатов Шавкат Бобоєвич, доцент кафедри 

кримінальної-правових дисциплін УМСФ 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  216 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:1. 

2. Студентів: 20. 

 

                                           
10

 Дані можуть бути уточнені, ВНЗ реорганізовано 
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Юридична клініка «Феміда»  

Донецького державного  університету управління (м. Маріуполь) 
 

Рік заснування юридичної клініки  відновлено у 2015 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.м.Маріуполь вул. Карпінського, буд. 58 

2. 0629 38-97-57; 067 813-97-28 

3. urklinika@dsum.edu.ua 

4. www.dsum.edu.ua; www.vk.com/femida_donguu 

5. Калініна Ірина Валеріївна – завідувач; 

Максимова Алла Володимирівна - лаборант  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги   

1. Надання правової допомоги: консультування;  

підготовка правових несудових документів; 

підготовка  процесуально-правових документів 

 2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: цивільне, трудове, житлове, 

сімейне 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  220 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Основи юридичної клінічної 

практики»  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які  проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна   

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 9 
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 

(Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, АР Крим) 

 

 

Студентська юридична консультація "Юридична клініка"  

Бердянського університету менеджменту та бізнесу 

 

Рік заснування юридичної клініки  2012 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Бердянськ, вул. Свободи 117,  

2.096 900 99 64 

3. gbrissen@gmail.com 

4. http://legalclinic.bumib.edu.ua/ 

5. Педан Віктор Іванович, Онищенко Серафим 

Віталійович 

 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги 

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; 

підготовка процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта  

Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги 

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  150 

Ведення обліку консультацій  журнал; архів звернень  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Юридична клініка" 

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича, переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 137 
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Юридична клініка 

Національного університету "Одеська юридична академія" 

 

Рік заснування юридичної клініки  1998 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 65009, м.Одеса, вул. Черняховського, 2 

2. (048) 777-27-61 

3. lawclinic@onua.edu.ua  

4. http://lawclinic.onua.edu.ua/  

5. Зубов Костянтин Миколайович, завідувач 

юридичної клініки, к.ю.н., доцент 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі окрім правових питань, що пов’язані 

із кримінальними справами, стосуються 

господарської (підприємницької) діяльності, 

або стороною у яких є Університет чи його 

співробітник 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  6450 

Ведення обліку консультацій  журнал; зведений звіт 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 3 

2. Студентів: від 150 до 200 студентів 

щосеместрово а також від 100 до 250 студентів 

на час проходження практики 

mailto:lawclinic@onua.edu.ua
http://lawclinic.onua.edu.ua/
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Юридична клініка “Ex aequo et bono”  

Національного університету кораблебудування імені адміралі Макарова 

 

Рік заснування юридичної клініки  2000 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 54000 м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграду, 

9, к.611 

2. 0512 711733 

3. clinic.nuos@gmail.com 

4.https://www.facebook.com/%D0%AE%D1%80

%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B

D%D0%B0-

%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%9

6%D0%BA%D0%B0-

%D0%9D%D0%A3%D0%9A-

%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%9

6-

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80

%D0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8

0%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

502469233191170/ 

5. завідувач ЮК, доцент кафедри 

правознавства, кандидат політичних наук 

Ломжець Ю.В. 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

 2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  50 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Основи юридичної 

клінічної практики"  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 4 

2. Студентів: 12 
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Юридична клініка 

Запорізького національного технічного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  2008 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

підрозділ однієї з кафедр без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, кім. 390 

2.(061)7698537 

3.Filey80@mail.ru 

4. Немає 

5. Філей Юрій Володимирович, завідувач 

кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права ЗНТУ  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка процесуально-

правових документів 

 2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: трудове право, цивільне право, 

сімейне право, кримінальне право 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  80 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

не викладається 

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 15 
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Юридична клініка  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  2013 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

 інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м.Одеса, вул. Успенська №1. 

2.(048) 7349341. 

3. ykodyvs@ukr.net 

4. http://www.oduvs.edu.ua/urhelp/ 

5. Антоненко Олександр Анатолійович – 

доцент кафедри соціально-правових дисциплін 

ОДУВС 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових 

документів; представництво інтересів в судах 

та інших органах 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: цивільне право, трудове право, 

житлове право, земельне право, сімейне право 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  250 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:1 

2. Студентів: 5 
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

(Донецька, Луганська, Сумська, Харківська області) 

 

 

Юридична клініка  

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ та ГО 

"Правова допомога" 

 

Рік заснування юридичної клініки  2005 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

громадська організація у співпраці з ВНЗ 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.40007, м.Суми, вул.Миру, буд. 24  

2.33-03-18; 050 677 82 90 

3. marena-v@mail.ru ; sumlus@list.ru ;  

4. http://www.sfnuvs.sumy.ua/stud-

zhytta/jurklinika.html 

5.Соловйова Людмила Михайлівна,Василенко 

Марина Євгенівна - співкерівники юридичної 

клініки "Правова допомога"  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

документів; підготовка процесуально-правових 

документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає  

Середня річна кількість консультацій  60 

Ведення обліку консультацій   журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Основи юридичної 

клінічної підготовки"  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів : 8 

2. Студентів: 16 

 

mailto:marena-v@mail.ru
mailto:sumlus@list.ru
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Практико-освітній центр "Юридична допомога" 

 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

Рік заснування юридичної клініки  2005 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 61077, м. Харків, Майдан Свободи, 6, 1 пов., 

к. 145 

2. (057) 707-50-81 

3. jurclinic@karazin.ua 

4. http://lawclinic.kharkiv.ua/ , http://www-

jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika/yk_zagalna.p

hp  

 5. Директор юридичної клініки Єгоров Євген 

Сергійович  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі крім кримінального права 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  250 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 3 

2. Студентів: 20 

 

http://lawclinic.kharkiv.ua/
http://www-jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika/yk_zagalna.php
http://www-jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika/yk_zagalna.php
http://www-jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika/yk_zagalna.php
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Юридична клініка  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

 

Рік заснування юридичної клініки  2006  

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ зі штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м. Харків, вул. Пушкінська 106, к. 104 

2.(057) 704 92 08 

3.jurclinica@ukr.net 

4.http://www.legalclinic.com.ua, 

https://vk.com/club114111979, 

https://www.facebook.com/groups/420827951460

527,  

5.Керівник Юридичної клініки Віктор Янишен  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги 

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

 2. Правова просвіта  

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає  

Середня річна кількість консультацій  700 

Ведення обліку консультацій  журнал; електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; стажування  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 5 

2. Студентів: 47 

http://www.legalclinic.com.ua/
https://vk.com/club114111979
https://www.facebook.com/groups/420827951460527
https://www.facebook.com/groups/420827951460527
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Юридична клініка  

Сумського державного університету  

 

Рік заснування юридичної клініки  2008 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова,2 

2.0542 68 77 27 

3. http://clinic.law.sumdu.edu.ua/ 

4. 

https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu/ 

5.Чернадчук Олександр Вікторович, ст.. 

викладач кафедри судочинства та 

міжнародного права  

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги 

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  200 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

заняття поза навчальним планом 

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів: 8 

2. Студентів: 18 

 



47 

 

Юридична клініка "Довіра" 

Сумського національного аграрного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  2009 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м.Суми,вул.Герасима-Кондратьєва,160, 

ауд.01г 

2.(0542) 78-76-42 

3.snaujurklinika@rambler.ru 

4.http://ur.sau.sumy.ua/?page_id=527 

5.Завідувач лабораторії практичного права – 

Гресь Наталія Миколаївна 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги  

Надання правової допомоги: консультування; 

підготовка правових несудових документів; 

підготовка процесуально-правових документів 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі окрім кримінального права 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізації немає 

Середня річна кількість консультацій  85 

Ведення обліку консультацій  журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Основи юридичної та 

клінічної практики"  

Чи є юридична клініка базою практики так  

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

ознайомча; виробнича; переддипломна  

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

так 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:7 

2. Студентів: 10 

 

mailto:3.snaujurklinika@rambler.ru
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Юридична клініка  

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  2013 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

громадська організація у співпраці з ВНЗ 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.м.Харків, пр-т Л. Ландау, 27 

2.(0572) 7398-800 

3.odin.univd@gmail.com 

4. - 

5. О.В.Синєгубов, декан факультету № 6 

Напрями діяльності та форми надання правової 

допомоги (необхідне підкреслити ) 

1. Надання правової допомоги: 

консультування; підготовка правових 

несудових документів; підготовка 

процесуально-правових документів; 

представництво інтересів в судах та інших 

органах 

2. Правова просвіта 

Галузі надання правової допомоги  окремі галузі: цивільне право, цивільний 

процес, сімейне право, трудове право, 

земельне право, спадкове право, соціальний 

захист 

Наявність спеціалізації у наданні правової 

допомоги  

спеціалізація у цивільних справах  

Середня річна кількість консультацій  90 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Основи юридичної 

клінічної підготовки"  

Чи є юридична клініка базою практики так 

Види практики, які проходять студенти в 

юридичній клініці  

виробнича 

Чи зараховується робота в клініці, як 

проходження практики  

ні 

Кількість залучених викладачів та студентів 1. Викладачів-кураторів:1 

2. Студентів: 8  

 


