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СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕРЕЖІ 
ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК у 2019 році*

Надання правової 
інформації

8648
6468  

у попередньому році

Представництво 
інтересів

в судах та інших 
органах

326
214  

у попередньому році

Юридичне 
консультування

8960
7452 

у попередньому році

Підготовка  процесуально-
правових документів

2672
1826 у попередньому році

Підготовка правових 
несудових документів

1946
947 у попередньому році

Статистичні та організаційні дані надали 57 юридичних клінік

Статус 
структурного 
підрозділу 
зі штатом 
мають 
 31 ЮК

Співвідношен-
ня: 1 викладач 
на 5 студентів 

(співвідношен-
ня зберігаєть-
ся, незалежно 
від зміни кіль-

кості клінік)

СКЛАД ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК:

ПРАВОВА ДОПОМОГА:

326 
викладачів

2265 студентів

Практикують представництво 11 юридичних клінік,  
що складає 19,3% всіх ЮК (13 клінік – 26% у попередньому році)

Середня кількість консультацій (інформації та консультацій)  
на одну юридичну клініку склала 314 (296 у попередньому році)



*	 В	електронній	версії	Звіту	наводяться	скориговані	дані,	порівняно	із	
друкованою	версією	станом	на	13	березня 2020	року,	оскільки	після	Форуму	
Асоціація	отримала	анкети	від	кількох	юридичних	клінік	про	підсумки	
діяльності	у	2019	році.
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ПРАВОВА ПРОСВІТА:

У 2018 році юридичними клініками України  
було проведено 2285 правопросвітніх заходів  
(1596 у попередньому році):

l Публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 
тощо) – 988 (633 у попередньому році)

l Інтерактивні заняття (практичне право / 
streetlaw) – 871 (472 у попередньому році)

l Медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 
тощо) – 757 (451 у попередньому році)

l Інше: правові квести, конкурси, круглі столи, 
конференції, тренінги тощо – 687 (40 у попе-
редньому році)

ВИКЛАДАННЯ СПЕЦКУРСУ ЮРИДИЧНОЇ 
КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ:

l Обов’язковий – 11 (9 у попередньому році)

l Вибірковий – 14 (9 у попередньому році)

l Заняття поза навчальним планом – 30   
(26 у попередньому році)

l У 1 юридичної кліниці навчання студентів 
юридичних клінік не ведеться взагалі (4 у попе-
редньому році)

ПРАКТИКА У ЮРИДИЧНИХ КЛІНІКАХ 
l Зараховується як практика – 42  

(36 у попередньому році)

l Не зараховується як практика – 15  
(12 у попередньому році)
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ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ АЮКУ
 РЕЗУЛЬТАТ: Розвиток мережевої співпраці та її розширення

 ЗРОБЛЕНО:  Асоціація отримала грант від Проекту USAID 
«Трансформація фінансового сектору» для розвитку 
потенціалу юридичних клінік з правозахисту та 
правопросвіти споживачів фінансових послуг. 
До реалізації проєкту залучено на вмотивованих 
засадах близько 20 ЮК. В результаті юрклініки 
будуть навчені і займатимуться консультаціями і 
правопросвітою з в сфері фінансових послуг. Частина 
ресурсів проєкту буде спрямована на запуск нової 
юрклініки у Слов'янську.

   Андрій Галай, Юлія Ломжець, Марія Цип’ящук, 
Тетяна Шолкова

 РЕЗУЛЬТАТ:  Асоціація сприяє залученню юридичними 
клініками коштів донорів для просування власних 
ініціатив.

 ЗРОБЛЕНО:  Асоціація сприяла отриманню та фінансово 
менеджерує грант від Проекту USAID “Трансформація 
фінансового сектору”, що фінансує ініціативи 
юридичних клінік НУ “Києво-Могилянська академія” 
та ЧНУ імені Юрія Федьковича.

   Юлія Матвєєва, Юлія Ломжець, Андрій Галай

 РЕЗУЛЬТАТ:  Допомога Асоціації у впровадженні місцевих 
ініціатив та проєктів юридичних клінік.

 ЗРОБЛЕНО:  1. Шість юридичних клінік Столичного регіону 
об’єднали свої зусилля задля впровадження 
інноваційної та ефективної правопросвітньої 
тематики для різних цільових аудиторій з однаково 
актуальних правових тем. В результаті співпраці: 
проведено низку спільних тренінгів і обмінних 
візитів; відбувся конкурс методичних розробок 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ АЮКУ у 2019-2020 рр.
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тренінгу “Податки – це легко”, підготовлено 
“Порадник клініцисту”, презентовано дороговказ 
регіональної співпраці для всіх ЮК - “Мапа взаємодії 
юридичних клінік зі стейкхолдерами“.

  2. Чотири юридичні клініки Чернівецької та 
Івано-Франківської областей виступили агентами 
популяризації медіації. Під час реалізації проєкту 
було проведено дослідження рівня правової та 
медіаційної обізнаності населення, відбулися спільні 
тренінги, налагоджена співпраця юридичних клінік з 
професійними медіаторами.

  3. Чотири юридичні клініки (“Pro bono” 
Національного університету “Острозька академія”, 
“Liberta” Тернопільського національного 
економічного університету, Юридична клініка 
Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова та Юридична клініка Школи 
права Українського католицького університету) 
об’єднали свої зусилля та розпочали реалізацію 
проєкту “Безкоштовна юридична підтримка 
малого бізнесу”. За чотири місяці надано близько 
70 консультацій представникам малого бізнесу, 
створена он-лайн платформа для надання 
консультацій і висвітлення найбільш поширених та 
актуальних питань.

   Юлія Ломжець

  4. Юридична клініка Донецького національного 
університету імені Василя Стуса ініціювала 
проведення тренінгів для ЗВО м. Вінниця, в 
яких ще не діють ЮК, з метою їх мотивації щодо 
налагодження роботи класичної юридичної клініки 
та моделювання заходів регіональної співпраці.

   Микола Удод
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Моніторинги Асоціації відтепер розвивають 
юридичні клініки. 

 ЗРОБЛЕНО:  За шість місяців проведено моніторинги в 
Сумах, Києві, Харкові, Ужгороді, Чернігові та Івано-
Франківську. Успішно впроваджується оновлена 
модель моніторингів у форматі 2,0 з наданням 
експертного супроводу та підтримки керівникам 
юридичних клінік. Обговорюється використання 
моделі 2.0 у моніторингах інших донорів.

   Андрій Галай.

 РЕЗУЛЬТАТ:  Впродовж року в Україні проведено дві 
англомовні та самоокупні Національні Олімпіади з 
консультування клієнтів, одна з яких за кордоном.

 ЗРОБЛЕНО:  Ще раз організовано Олімпіаду виключно 
англійською мовою та без залучення додаткових 
коштів. Цьогорічна Олімпіада проводилася у два 
раунди, другий з яких організований спільно із 
польськими колегами у м. Краків. 

   Марія Цип’ящук.

 РЕЗУЛЬТАТ:  Асоціація розширила географію та напрями 
міжнародної співпраці 

 ЗРОБЛЕНО:  В жовтні 2019 року представниця Дому прав 
людини в Тбілісі взяла участь у воркшопі Асоціації по 
фандрейзингу, що дало змогу розробити концепцію 
міжнародної співпраці юридичних клінік та Мережі 
Домів прав людини.  
В грудні 2019 року до проведення Національної 
Олімпіади з консультування залучено троє іноземців, 
для яких англійська мова є рідною - в якості 
виконавців ролі клієнтів. Двоє з них взяли участь 
також у наступному етапі Змагань - у січні 2020 року 
під час одночасних національних раундів змагань 
спільно із польськими колегами (м. Краків, Польща). 
Подібно Форуму у Білій Церкві, до Форуму Асоціації 
2020 залучено колег з Великобританії та Польщі в 
якості експертів.

   Марія Цип’ящук, Андрій Галай. 
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Перші кроки з налагодження співпраці із 
юридичним бізнесом 

 ЗРОБЛЕНО:  Під час проведення Національної Олімпіади 
з консультування 2020 вдалося залучити 
представників юридичного бізнесу та адвокатури, 
які виступили в якості суддів та спонсорів призів для 
переможців. 
Інший прояв співпраці з бізнес-спільнотою - 
фінансування “Проєкту “UP”, організованого 
юридичною клінікою Криворізького економічного 
інституту КНЕУ імені Вадима Гетьмана, де 
фінансуються переліт учасників, публікації, призи та 
оплачуване стажування.

   Тетяна Шолкова, Андрій Галай.

  РЕЗУЛЬТАТ:  Асоціація посилила якість комунікації.

 ЗРОБЛЕНО:  Асоціація знайшла ресурси та розширила склад 
комунікаційного персоналу, залучає дизайнерів. 
Завдяки цьому вдалося значно активувати 
інформаційну активність як самої Асоціації, так і 
юридичних клінік, запровадити більш уніфікований 
та впізнаваний інформаційний стиль

   Марія Цип’ящук

 РЕЗУЛЬТАТ:  Асоціація впроваджує заходи з розвитку 
практичних навичок та наукових здібностей 
студентів ЮК. 

 ЗРОБЛЕНО:  Стартувало Міжнародне студентське стажування 
“Проєкт “UP”, організований юридичною клінікою 
Криворізького економічного інституту КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана. Для мережі юрклінік це перший 
змагально-дослідницький міжнародний конкурс; 
перші системні заходи за фінпідтримки бізнесу; 
перший проєкт з працевлаштування студентів ЮК.

   Андрій Галай.
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Асоціація організовує заходи, спрямовані на 
розвиток компетентності учасників мережі

 ЗРОБЛЕНО:  Відбувся воркшоп розвитку регіональних лідерів  
АЮКУ «Проектний менеджмент та фандрейзинг для 
юридичних клінік» з великою кількістю практичних 
та креативних завдань, інтерактивів та дискусій.

   Юлія Ломжець, Андрій Галай

 РЕЗУЛЬТАТ:  Трансформація формату зборів зі з’їзду учасників 
на форум обміном досвідом та пошуку нових ідей 
розвитку. Загальні збори учасників АЮКУ перенесені 
на початок року.

 ЗРОБЛЕНО:  З’їзд АЮКУ 2020 є частиною Всеукраїнського 
Форуму “Відповідальний бізнес і права людини”, 
який також включає серію майстер-класів від 
українських та іноземних експертів з питань 
відповідального ведення бізнесу по відношенню до 
прав людини.

   Андрій Галай.

 РЕЗУЛЬТАТ:  Новий підхід до виборів голови та членів 
Правління АЮКУ. 

 ЗРОБЛЕНО:  Дев’ять активних учасників юридичного 
клінічного руху, які мають ідеї та бажання 
долучитися до розвитку АЮКУ, представили власні 
програму розвитку Асоціації.

   Андрій Галай

 РЕЗУЛЬТАТ:  Завершено роботу над текстом посібника “Основи 
юридичної клінічної практики”.

 ЗРОБЛЕНО:  Підготовлений текст передано для літературного 
та технічного редагування. Підготовка посібника 
здійснюється за підтримки Координатора проєктів 
ОБСЄ та USAID.

   Юлія Матвєєва, Андрій Галай.



Ця публікація є частиною Проєкту “Розвиток регіонального 
лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних 

клінік України”, який реалізується Асоціацією юридичних 
клінік України за фінансової підтримки Міжнародного Фонду 

“Відродження”




