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СТРАТЕГІЯ ІЗ КОМУНІКАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ 

КЛІНІК УКРАЇНИ 

НА 2018-2020 рр.  

 



 
Даний документ є першою спробою Асоціації юридичних клінік України 

закріпити ключові цілі та завдання для їх досягнення, спрямовані на 

впровадження ефективної та стійкої комунікації Асоціації всередині мережі та із 

зовнішніми партнерами, а також створення сприятливого комунікаційного 

простору для юридичних клінік між собою. 

 

Стратегія побудована за принципом result-based (орієнтована на результат) і 

містить вимірні індикатори, які дадуть змогу оцінити виконання того чи іншого 

завдання та – відповідно – досягнення поставлених цілей.  

 

Очікується, що цілі цієї комунікаційної стратегії будуть реалізовані до 

закінчення 2020 року і запроваджений механізм забезпечуватиме 

функціонування ефективної інформаційної політики мережі без значних 

ресурсних затрат. 

 

Структурно Стратегія комунікаційного розвитку Асоціації на 2018-2020 рр. 

складається з трьох розділів: Загальний огляд, який містить інформацію про 

мету, місію АЮКУ, її комунікаційні ресурсі та дійсний стан їх функціонування; 

Мета, цілі комунікаційної стратегії та цільові групи АЮКУ; а також розділ 

Імплементація комунікаційної стратегії АЮКУ на 2018-2020 рр. Завдання та 

маркери 

 

Проект комунікаційної стратегії було розроблено на спільній стратегічній сесії 

Асоціації у форматі Правління+ 18.03.2018 року, с.Зазим’я, Київська обл.  

 

Комунікаційну стратегію узагальнено: Марія Цип’ящук, керівниця напрямку 

комунікаційного розвитку Асоціації юридичних клінік України  

 

Комунікаційну стратегію розроблено Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО 

“Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в 

рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних 

клінік України.” 



І. Загальний огляд 
Асоціація юридичних клінік України (АЮКУ) - організація, яка об’єднує 
юридичні клініки задля утвердження та подальшого розвитку юридичного 
клінічного руху  

Місією АЮКУ є забезпечення дотримання юридичними клініками високих 
стандартів практичної підготовки нового покоління правників, готових до 
викликів сучасного суспільства.  

Юридичний клінічний рух забезпечує системну підготовку юристів, готових 
до практичної професійної діяльності, тим самим сприяючи утвердженню в 
українському суспільстві верховенства права, доступу до правосуддя та 
підвищення рівня правової культури. 
 

 

 

Дійсний стан функціонування комунікаційних ресурсів АЮКУ 

1. Наразі АЮКУ має свій сайт https://legalclinics.in.ua/, який – проте, потребує доопрацювання та 
належного адміністрування. За останні 90 днів сайт відвідало 1 799 користувачів, сторінку 
переглядали близько 18 538 разів.  

2. Відкрита Група у Facebook https://www.facebook.com/groups/ALCUkraine/ - станом на 18 лютого 
2018 року група налічує 445 учасників. Після проведення стратегічного планування було прийняте 
рішення закрити групу та перемістити публічне висвітлення інформації на сторінку (п.4) 

3. Після проведення стратегічного планування створено закриту групу для обговорення внутрішніх 
організаційних питань мережі https://www.facebook.com/groups/AssociationLegalClinicsUkraine/. Дійсні та 
потенційні учасники групи: керівники, лаборанти юридичних клінік АЮКУ, або інші особи, які 
здійснюють адміністрування юр.клініки або беруть участь в організації її діяльності. На день подачі 
комунікаційної стратегії до обговорення група налічувала 35 учасників.  

4. Сторінка у Facebook https://www.facebook.com/AssociationLegalClinicsUkraine/ - станом на час 
написання проекту комунікаційної стратегії було 57 учасників (осіб, які відстежують сторінку). 
Станом на день подання проекту до обговорення -  163 учасники.  

5. Створена гугл група (підписка) для мережі ЮК, однак нею користуються не більше ¼ від кількості 
ЮК в Асоціації. 

Комунікаційні 
ресурси АЮКУ 
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ІІ. Мета, цілі комунікаційної стратегії АЮКУ. Цільові групи 
Асоціації 
Стратегічна мета 
(impact): 

Мета комунікаційної 
стратегії (outcome):  

Цілі (goals):  
 

 
 
Забезпечення 
дотримання 
юридичними клініками 
високих стандартів 
практичної підготовки 
нового покоління 
правників, готових до 
викликів сучасного 
суспільства.  

Юридичні клініки є 
впізнаваними, а 
Асоціація юридичних 
клінік України 
пов’язується із 
вираженням їхніх 
думок  
 

1) Усі учасники 
юридичної клінічної 
спільноти знають про 
організаційні процеси 
АЮКУ і можуть брати у 
них участь 

 
2) Налагоджені 

інструменти (сайт, 
розсилка, соц.мережі, 
реєстр АЮКУ) 
внутрішньої комунікації 
АЮКУ 

 
3) Позитивна 

впізнаваність в 
освітянській та 
юридичній спільноті   
 

 

 

Цільові групи діяльності АЮКУ 

Керівники юридичних клінік Студенти-правники 

Правничі професійні Асоціації  Керівники ВНЗ 

Соціально-вразливі верстви 
населення 

Зацікавлені органи державної 
влади 

Правозахисні організації Донорські організації 

Засоби масової інформації 



ІІІ. Імплементація комунікаційної стратегії АЮКУ на 2018-2020 рр. Завдання та індикатори 

Ціль Завдання Індикатор виконання 

1) Усі учасники 
юридичної клінічної 
спільноти знають про 
організаційні процеси 
АЮКУ і можуть брати 
у них участь 

Впорядкування та доопрацювання 
сайту 

 матеріали відповідають розділам 
 англійська версія, якщо вона є – відповідає змісту українського 

контенту, навіть, якщо це анотація 
 зрозуміла логіка розміщення та легке сприйняття інформації 

(візуалізація) 
 можливість пересилання на зовнішні сторінки юридичних клінік з 

сайту 
 

Розроблення інфографіки 
(візуалізованого контенту) про 
розподіл обов’язків членів 
Правління, напрями діяльності 
АЮКУ 

 На сайті АЮКУ опублікована актуальна та зрозуміла (така, що 
легко сприймається) інформація про: 
 склад Правління АЮКУ, функціональні обов’язки його членів, 
 напрями діяльності та активність Асоціації  

 
Вчасне розміщення інформації по 
заходах (прес-анонс, прес-реліз, 3 
партн. сайти) Щоквартальні/кожні чотири місяці звіти про розміщення новин щодо 

діяльності ЮК та Асоціації, рішення Правління та співпрацю АЮКУ з 
іншими партнерами  

Вчасне інформування про рішення 
Правління  
Інформування про діяльність 
АЮКУ, про співпрацю з партнерами 
Поширення кращих практик після 
3-5 моніторингів 

3 аналітичні звіти за результатами моніторингів (в розділі Діяльність на 
сайті + найцікавіше – на сторінці) 

Розміщення банеру АЮКУ на 
сайтах ЮК 

Статистичні дані про розміщення банеру (з урахуванням 
маркетингових політик університетів) – не менше 20 ЮК розмістили 
банери на своїх сайтах/сторінках 

ЮК інформують про свою 
діяльність 

Автоматичний підрахунок активностей ЮК на сайті, дайджести огляду 
публікацій – не встановлюється мінімальний індикатор активності  

   



2) Налагоджені 
інструменти (сайт, 
розсилка, соц.мережі, 
реєстр АЮКУ) 
внутрішньої комунікації 
АЮКУ 

 

Реєстр та мапа на сайті АЮКУ в 
актуальному стані 

Мапа та реєстр оновлюються відповідно до оновлень реєстру; 
налаштоване пересилання на сторінку ЮК; ЮК, які пройшли 
моніторинг мають особливі відмітки на мапі  

Інтерактивний календар подій на 
сайті із прив’язкою до Google-
календаря  

Функціонуючий інтерактивний календар, в якому відображається 
інформація про майбутні події. В подальшому ЮК матимуть технічну 
можливість самостійно заносити дані в календар.  
 

Активне та стабільне  
функціонування внутрішнього 
ресурсу (бек-енд) сайту  

 На існуючому веб-сайті АЮКУ є можливість публікувати тексти 
консультацій/історій успіху, в тому числі – й щодо успішних 
випускників ЮК 

 Працівники юридичних клінік з різних регіонів публікують кейси зі 
своєї практики та коментують приклади інших – 1 кейс на місяць 
 

1 раз на рік інформувати про 
наявність сторінок ЮК в 
соц.мережах із заохоченням 
підписуватися на ці сторінки  

Розіслані 3 листи із інформацією про сторінки ЮК в соц.мережах 

Закрита група та сторінка у 
Facebook активно функціонують 
 

 Група в ЮК (не менше 52 ЮК представлені); сторінка – не менше 
200 підписників (до кінця 2018 року); не менше 400 підписників (до 
кінця 2020 року)  

 Інформація на цих ресурсах оновлюється відповідно до подій, які 
відбуваються в мережі (згідно узгоджених підходів щодо відбору 
інфоприводів) 

 Юридичні клініки вміють відбирати якісні інфоприводи та 
розміщують актуальну інформацію про свої заходи на інформаційних 
ресурсах АЮКУ, дотримуючись підходів щодо обрання відповідного 
авторського стилю 
 

   



3) Позитивна 
впізнаваність в 
освітянській та 
юридичній спільноті   

 

Забезпечення ефективної 
візуалізації (легкої впізнаваності), 
маркетингу в мережі ЮК  
 
 

Аналітична записка щодо виявлення зацікавленості серед ЮК на 
розробку елементів бренд буку (надіслана до обговорення Правлінню 
до 30.08.18)  
Створення бренду АЮКУ  (до 30.12.2019) 
Створення бренд буку до 30.12.2020 
 

Здійснення брендування своїх 
заходів  

Розробка брендів (ключові слова, стиль) для унікальних заходів АЮКУ 
(шкіл, дебатного турніру, Олімпіади тощо) – до 30.12. 2020 р.  
 

Запровадження єдиного 
авторського стилю в мережі ЮК 

Розсилання для ЮК інструкції із базовими правилами написання новин 
(прес-анонсів, прес-релізів; їх розміщення (в тому числі – пояснення 
того, що розміщується в закритій групі, на сайті, відкритій сторінці); 
правила використання хеш-тегів, стилі написання)  
 

Систематичні опитування цільових 
груп на предмет обізнаності із 
діяльністю АЮКУ 

1 раз на рік підготовлені та опубліковані (на закритих або відкритих 
ресурсах) аналітичні записки із описом результатів опитування 

Створення позитивного іміджу 
організації  

Запроваджена щотижнева рубрика, спрямована на популяризацію 
юридичного клінічного руху (н-ад: цитати; цікаві факти про ЮК тощо) 
– розміщено не менше 30 цитат до кінця 2018 року і далі   
 

Формування списку контактів 
партнерів Асоціації та ЗМІ;  
інформування партнерів про 
головні новини в діяльності 
Асоціації 

 Створено “портфель” контактів із національними та іноземними 
партнерами (з особами, безпосередньо відповідальними за 
комунікацію, або з лідерами партнерських організацій) 

 Створено “портфель” ЗМІ, з якими регулярно співпрацює АЮКУ 
 Щороку розіслано щонайменше один дайджест (україно- та 

англомовний) 
 Інформація про важливі заходи/діяльність АЮКУ розміщується як 

мінімум на трьох партнерських ресурсах 

 


