
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Стейкхолдери – зацікавлені сторони (фізичні чи юридичні особи, групи осіб), які мають легітимний інтерес 
до діяльності юридичних клінік, певною мірою залежать від їх діяльності або можуть на неї впливати

Асоціація юридичних клінік України – головний ментор 
у побудові сталого розвитку юридичних клінік України

Керівництво закладу вищої освіти, 
факультету, куратори юридичної 
клініки – зацікавлені у постійній і 
безперебійній роботі юридичної клі-
ніки, адже якісна робота клініцистів 
забезпечує високі рейтинги закладу, 
довіру у абітурієнтів та більша кіль-
кість абітурієнтів йдуть на навчання

Бюро безоплатної правової допо-
моги – мають спільний інтерес до 
співпраці із юридичною клінікою 
щодо надання БПД, перенаправля-
ють клієнтів до юридичних клінік, 
обмін досвідом проведення спільних 
правопросвітніх заходів та навчань 
для клініцистів

Потенційні роботодавці (банки, юри-
дичний бізнес, адвокатська та інша 
професій - на спільнота, органи влади 
та місцевого самоврядування, пра-
возахисний громадський сектор) – 
отримують практично підготованого, 
всебічно розвиненого, адаптованого 
до юридичної практики студента

Всеукраїнські громадські мережі: 
Українська Гельсінська спілка з 
прав людини, Мережа правового 
розвитку, Асоціація громадських 
радників України, Українська 
Фундація правової допомоги

Правозахисні організації у громадах, 
де працює юридична клініка

Студенти юридичної клініки –  ма-
ють можливість отримати практичні 

навички без відриву від навчання, 
по закінченню отримують серти-

фікат, спроможність знайти потен-
ційного роботодавця ще під час 

навчання у виші; самореалізація, 
проходження тренінгів, практичних 

семінарів та профільних навчань

Адвокатська спільнота – можуть за-
лучати юридичні клініки до простих, 

нескладних справ; є потенційними 
роботодавцями;  перенаправлення 
клієнтів, можуть залучатися в якості 
тренерів, практикуючих юристів до 

навчальних заходів юридичної клініки 

НАПРЯМОК
практичне навчання студентів

НАПРЯМОК
надання первинної безоплатної 
правової допомоги у громадах 

(БПД)

НАПРЯМОК
правопросвітництво у громадах  
(уроки практичного права Street Law, тренінги, семінари 

тощо заходи для учнів, студентів, людей з інвалідністю та ін)

Мапа взаємодії 
юридичних клінік

Координаційний центр 
з надання правової допомоги 

Освітній 
омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради 
з прав людини

1. 2. 3. 

Управління (відділи) освіти, закла-
ди освіти (ВНЗ, школи, коледжі, 
ліцеї, училища тощо)

Управління чи відділи молоді  
(молодіжної політики) органів  
місцевого самоврядування

Місцеві бібліотеки, клуби, хаби,  
місцеві осередки

Громадські організації пенсі-
онерів, людей з інвалідністю, 
профспілок

Об’єднання співвласників бага-
токвартирних будинків

Органи самоорганізації  
населення



1. Проаналізуйте сильні та слабкі сторони Вашої 
юридичної клініки, з’ясуйте власні потреби, «зони 
розвитку», виклики та завдання.  

2. Дослідіть хто наразі є стейхолдером юридичної 
клініки і хто може ним стати у майбутньому

3. З’ясуйте потреби та інтереси стейхолдерів: у чому 
полягає їх зацікавленість щодо юридичної клініки 
і чим стейколдери можуть бути цікаві вам; чітко 
сформулюйте чим і як один одному можете бути 
корисними

4.  Створіть власну «Мапу стейхолдерів» –  перелік 
організацій, інституцій, установ, органів влади, гро-
мадян – усіх, хто прямо чи опосередковано долуче-
ний  до «життя» юридичної клініки

5. Плануйте організаційний розвиток клініки вихо-
дячи зі сформованої «Мапи» та отриманих резуль-
татів. Сама на цьому може базуватись Стратегія 
розвитку вашої юридичної клініки та довгостроко-
ве планування.

Буклет є результатом колективної роботи 
юридичної клінічної спільноти: 
l Юридичної клініки «Навчальна юридична консуль-

тація» Академії адвокатури України,
l Юридичної клініки Університету державної фіскаль-

ної служби України,
l Юридичної клініки «Астрея» Київського університе-

ту ім. Бориса Грінченка,
l Навчальної лабораторії «Правнича клініка» 

Національного університету «Києво-Могилянська 
академія»,

l Юридичної клініки «Захист та справедливість» 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України, 

l Юридичної клініки «Право і практика» Білоцерків-
ського національного агарного університету,

l Юридичної клініки «Аdiutorium» Чернігівського 
національного технологічного університету. 

Стейкхолдер Завдання 
у громаді Інтерес клініки Інтерес стейкхолдера 

Місцеві суди Здійснення 
правосуддя 

l розповсюдження інформації про роботу юридичної клініки 
на офіційному сайті суду,  інформаційних дошках суду,
l інформування про  графіки прийому громадян в юридичній 

клініці  
l залучення працівників суду до навчальних заходів та підви-

щення кваліфікації клініцистів   

забезпечення принципу 
відкритості суду та співпраці з 
громадськістю
- надання БПД відвідувачам 
суду 

Місцева влада та 
органи місцевого 
самоврядування

Створення 
у громаді 
сталої системи 
безоплатної 
правової допомоги 

l розповсюдження інформації про роботу юридичної клініки у 
приміщеннях підвідомчих структур (ЖЕКи, соціальні служби, 
органи соціального захисту населення)
l інформування про роботу юридичної клініки на сайті грома-

ди, графіки прийому громадян  
l залучення профільних фахівців  органів місцевого самовря-

дування до навчальних заходів та підвищення кваліфікації 
клініцистів

l забезпечення принципу від-
критості влади та співпраці із 
громадськістю 
l виконання вимог ЗУ «Про 

надання безоплатної право-
вої допомоги»
l розвантаження роботи 

посадовців із зверненнями 
громадян

 Поліція

l забезпечення 
безпеки грома-
дян, захист їх 
прав і свобод, 
l запобігання пра-

вопорушенням

l розповсюдження інформації про роботу юридичної клініки 
l направлення клієнтів
l спільні правопросвітні заходи: тематичні уроки у школах
l запобігання та протидія домашньому насильству
l проведення вуличних акцій 

l впровадження принципів 
відкритості поліції, співпраці 
з громадськістю
l висвітлення новин громади
l залучення молоді до профі-

лактики правопорушень 

Місцеві державні 
адміністрації 

Виконання власних 
повноважень  

l розповсюдження інформації про роботу юридичної клініки 
l направлення клієнтів
l спільні правопросвітні заходи 
l залучення працівників до навчальних заходів у юридичній 

клініці та підвищення кваліфікації клініцистів 
l відкриття філії клініки – громадської приймальні в адміні-

страції  

l впровадження принципу 
прозорості влади і відкрито-
сті до громадськості 
l розвантаження роботи 

посадовців із зверненнями 
громадян 
l надання БПД 

 Державна 
виконавча служба

Виконання власних 
повноважень  

l розповсюдження інформації про роботу юридичної клініки 
l направлення клієнтів
l залучення фахівців до навчальних заходів у юридичній 

клініці та підвищення кваліфікації клініцистів

l розвантаження роботи 
посадовців із зверненнями 
громадян  
l надання БПД 

інші органі влади: 
- Пенсійний  Фонд 
України, органи 
соціального захисту 
населення, Держге-
окадастр тощо

Виконання власних 
повноважень  

l розповсюдження інформації про роботу юридичної клініки 
l направлення клієнтів
l залучення фахівців до навчальних заходів у юридичній 

клініці та підвищення кваліфікації клініцистів

розвантаження роботи 
посадовців із зверненнями 
громадян  
- надання БПД 

Місцеві Центри 
надання БПД

Виконання власних 
повноважень

l розповсюдження інформації про роботу юридичної клініки 
l направлення клієнтів
l спільні правопросвітні заходи 
l залучення фахівців до навчальних заходів у юридичній 

клініці та підвищення кваліфікації клініцистів

l інформаційний привід
l висвітлення новин громади 

Місцеві телеканали, 
радіо канали, друко-
вані та медіа ЗМІ

Висвітлення  життя 
громади 

l публікації у місцевій пресі, виступи на телеканалах, репор-
тажі у ЗМІ, публікація успішних історій юридичної клініки, 
графіку прийому громадян тощо 

l інформаційний привід
l висвітлення новин громади 

Алгоритм формування «Мапи» Міжсекторальне співпробітництво

Публікація буклету є частиною заходів регіональної ініціативи «Посилення 
регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини», що 
є частиною проєкту «Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі 

координації Асоціації юридичних клінік України», що здійснюється Асоціацією 
юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
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