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Команда проєкту Асоціації висловлює вдячність усім моніторам, 
керівникам юридичних клінік та факультетів, незалежним 
експертам залученим до моніторингів за можливість втілити у 
життя цей амбітний проєкт. 

Команда проєкту:

Брошура узагальнює результати впровадження 
модернізованого підходу до моніторингів юридичних 
клінік. Формат 2.0 дозволяє розробляти та експертно 
супроводжувати впровадження рекомендацій 
моніторингів, тим самим розвиваючи юридичну 
клініку конкретного вишу на засадах добровільності 
та самоврядності. 
Модель успішно апробована у 2019-2020 роках у межах 
проєкту Асоціації "Розвиток регіонального лідерства 
та усталення моделі координації Асоціації юридичних 
клінік України" за фінансової підтримки Міжнародного 
фонду "Відродження". 



 ВПРОДОВЖ	ТРЬОХ	РОКІВ 
Асоціацією юридичних клінік 
України проведено  
 21 моніторинг   юридичних 
клінік: від першого пілотування 
у червні 2017 юридичної 
клініки Східноєвропейського 
національного університету 
ім. Лесі Українки до 
моніторингу юридичної клініки 
Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника, 
етап впровадження результатів 
якого завершився у квітні 2020.

 ОХОПЛЕННЯ	
МОНІТОРИНГОМ	 
мережі юридичних 
клінік України

 ПАРТНЕРСЬКА	ПІДТРИМКА проведення моніторингів:

 17  моніторингів проведені за фінансової підтримки 
 Міжнародного фонду “Відродження”;

 2  програми Нове правосуддя USAID; 

 2  координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

 МОДЕРНІЗАЦІЯ моніторингів Асоціації:

 16  моніторингів проводилось за первинним підходом, 

 5  за модернізованим форматом 2.0.
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ОГЛЯД	МОДЕЛІ	МОНІТОРИНГІВ	АСОЦІАЦІЇ	
ЮРИДИЧНИХ	КЛІНІК	УКРАЇНИ

Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних 
клінік розроблено 2017 року як функціональний спосіб приведення 
діяльності юридичних клінік до Стандартів діяльності юридичних 
клінік України, схвалених Асоціацією у 2014 році. Формалізований 
алгоритм проведення моніторингу виписаний у інструменті 
оцінювання, а функціонал його етапу впровадження (так званий формат 
2.0) експериментально апробовано у 2019-2020 роках у межах проєкту 
Асоціації «Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі коор-
динації Асоціації юридичних клінік України» за фінансової підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження».

Моніторинги	Асоціації	юридичних	клінік	України	в	цифрах:
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Обов’язковим учасником моніторингів є зовнішні експерти з партнер-
ських мереж, які допомагають забезпечити незаангажований погляд 
на діяльність юридичних клінік, рекомендувати вдалі менеджерські 
практики партнерських мереж. Найбільше в якості зовнішніх експертів 
до моніторингів Асоціації юридичних клінік залучались представники 
команди Української Гельсінської спілки з прав людини, Мережі право-
вого розвитку, Української фундації правової допомоги, системи дер-
жавної безоплатної правової допомоги, колишнього директорату з прав 
людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства 
юстиції України. 
Оскільки модель оцінювання якості і розвитку юридичних клінік викли-
кає інтерес закордонних мереж юридичних клінік, Асоціація у 2019 році 
провела успішну апробацію залучення до команди моніторів іноземно-
го експерта з Польської мережі юридичних клінік. Передбачаємо про-
довження такого транскордонного співробітництва.

Втіленням моделі моніторингів Асоціація юридичних 
клінік України проявила свій експертний потенціал і її 
інструментарій розглядається як джерело натхнення 
для системного розвитку юридичних клінік світу.

«Зараз ми багато робимо для того, щоб 
створити певні стандарти юридичного 
клінічного руху в Європі. Тому ми розглядаємо 
стандарти української мережі та механізм їх 
забезпечення як одну з найкращих практик»

«Українська модель моніторингу – це одна з 
найбільш розвинутих і довершених систем 

оцінювання юридичних клінік в світі. Але 
що також важливо, і що мені подобається 

найбільше, – підготовка плану розвитку. 
Завдяки погодженню такого плану з 

керівництвом університету або факультету, 
впровадження його рекомендацій є реальною 

перспективою впродовж 2-3 місяців»
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Моніторинги реально покращують управлінські підходи юридичних 
клінік та їхню матеріальну базу. Вже стало гарною традицією, коли гран-
тодавці розглядають формалізований результат моніторингу юридич-
ної клініки Асоціацією як аргумент для позитивної оцінки її грантових 
заявок чи приєднання в якості партнера до системних регіональних та 
національних проєктів.

Моніторинги юридичних клінік – це велика історія 
успіху Асоціації та важливий крок до впровадження 
якості діяльності її учасників.

Застосування моніторингового інструменту засноване на творчому по-
єднанні комплексу методів, притаманних для аналізу бізнес-процесів. Їх 
опис можна прослідкувати, напр. у стандарті IEC/ISO 31010:2019:
1. Власне модель інструменту заснована на функціоналі дослідницьких 

методів «Мультикритеріального аналізу» (МСА: Multi-criteria analysis), 
«Переліки контрольних запитань» (Checklists, classifications and 
taxonomies), які дозволяють системно дослідити і охарактеризувати 
комплексну багатошарову діяльність за формалізовано виписаними 
критеріями.

2. Підхід формалізованої оцінки чітко сформульованих індикаторів та 
розробки рекомендацій щодо виявлених вразливостей відповідає 
функціоналу дослідницького методу «Аналіз небезпечних чинників та 
критичні точки контролю» (HACCP: Hazard analysis and critical control 
points).

3. На посилення Інструменту оцінювання стандартної якості діяльності 
юридичних клінік України у частині впровадження плану розвитку 
і модернізації його до формату 2.0 справили вплив методи «Аналізу 
першопричин» (RCA:Root cause analysis) та більш повна інтеграція у 
моніторинг ключового методу дослідження бізнес-процесів «Аналіз 
вразливостей діяльності» (ВІА: Business impact analysis).

Інструмент моніторингу і оцінювання якості діяльності 
юридичних клінік України заснований на сучасних 
підходах формалізованої оцінки та розвитку 
управлінських процесів і його модель регулярно 
отримує схвальні відгуки експертного середовища.
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КОНЦЕПЦІЯ	МОНІТОРИНГІВ	РОЗВИТКУ
ЮРИДИЧНИХ	КЛІНІК	2.0

Після перших тринадцяти моніторингів управлінська команда Асоціації 
поступово вийшла на новий формат, який отримав неформальну назву 
“Моніторинги юридичних клінік 2.0”.

Моніторинг у форматі 2.0 переносить процес 
оцінювання з цілі на етап попереднього аналізу:

Двома словами формат моніторингів «2.0» – це більше уваги до етапу 
впровадження рекомендацій. Тобто його метою є – вивести юридичні 
клініки з рівня «зараховано» на рівень «відмінно» – зміцнення мене-
джерського та лідерського потенціалу юридичних клінік та їхніх ке-
рівників. За результатами моніторингу Асоціація визначає експерта з 
впровадження, що спільно з юрклінікою розробляють план розвитку 
останньої. Такий план, що враховує саме її специфіку. 

Рекомендації Асоціації – не лише стосуються 
відповідності стандартам, але й слугують посиленню 
власних сильних рис і природних переваг: 

Наприклад, юридична клініка, що системно практикує правову просвіту 
отримає більше рекомендацій щодо цього; юридична клініка поліцей-
ського вишу – більше пропозицій з поглиблення своєї спеціалізації; 
юридична клініка Західного регіону отримає рекомендації щодо тран-
скордонної взаємодії з аналогічними мережами країн-сусідів, а юридич-
на клініка прифронтового Східного регіону – рекомендацій з посилення 
роботи з особливими вразливими категоріями людей, що постраждали 
від збройної агресії Росії. 
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Рішення про впровадження пропозицій Асоціації 
приймає виш, оскільки Асоціація принципово не 
втручається у академічні свободи: 

Експерт Асоціації лише стає радником впровадження цього плану і 
готовий допомогти, формально обмежений часовими рамками  
у 1,5-3 місяці. В кінці цього періоду експерт з впровадження проводить 
ще одну оцінку, тепер рівня виконання плану розвитку. Алгоритм 
і форма цієї контрольної оцінки також чітко визначена і, як ми 
зазначали вище, відповідає сучасним підходам менеджменту якості і 
ризик-менеджменту. 

ФОРМАТ МОНІТОРИНГІВ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 
2.0 Є НЕ ПРОСТО ТРЕНДОМ МОНІТОРИНГІВ. НИМ 
АСОЦІАЦІЯ ДЕМОНСТРУЄ СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК 
І ЗАДАЄ ПРИКЛАД ІНШИМ ПОДІБНИМ МЕРЕЖАМ. 
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ОПИС	АЛГОРИТМУ	МОДЕРНІЗОВАНОГО	
ФОРМАТУ	МОНІТОРИНГІВ	2.0

Інструментально формат 2.0 моніторингів юридичних клінік полягає у 
інтеграції до базового алгоритму функціоналу Експерта з впровадження, 
який під час та одразу після моніторингу допомагає розробити юридич-
ній клініці план розвитку. 

План розвитку юридичної клініки

 Має назву План розвитку юридичної клініки …(назва) за 
результатами моніторингу 

 Це чіткий виконавчий документ, що може бути ухвалений на 
рівні вишу. Бажано залишати юридичну клініку після моніторингу 
з позначкою погоджено/затверджую/тощо від представника 
керівництва вишу на Плані.

 Може містити коротку преамбулу, що чітко вказує причини його 
прийняття, зокрема слабкі позиції діяльності юридичної клініки, щодо 
яких далі у тексті запропоновано удосконалення.

 Містить конкретно сформульовані (не загальнософістичні, 
«надумані») пункти плану (завдання), які пропонується покращити 
у близькій перспективі (протягом до 3 місяців). З управлінських 
міркувань таких позицій доцільно пропонувати не менш як 3 та не 
більш як 10. 

 Також у плані можуть бути запропоновані системні пропозиції 
на більш тривалу перспективу без зазначення терміну виконання. 
Такими можуть бути завдання, що вимагають командного 
стратегування щодо удосконалення чи запровадження напрямів 
діяльності, охоплення нових цільових аудиторій отримувачів сервісів 
юридичної клініки тощо.

 В документі зазначається особа експерта з впровадження (ЕВ), що 
уповноважена Асоціацією на експертну підтримку впровадження 
плану та її контакти. Ця особа протягом визначеного періоду (до 3 
місяців) є співвідповідальною за виконання плану.

 Після розробки плану ЕВ надає його відповідальному члену 
правління Асоціації для додаткового врахування та отримання 
консультативної допомоги.
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 План складається із завдань, що формуються за такою структурою:

Зміст завдання 
(чіткою наказовою 
формою: зробити, 
впровадити тощо)

Як було сформульо-
ване зауваження/

рекомендація у звіті 
моніторингу

Результат, досягнен-
ня якого означає 

виконання пункту 
плану

Термін реалізації 
(зазначення міся-

ця та року)

Відповідальний вико-
навець (посада)

При	формулюванні	завдань	важливо:
 Уникати завдань процедурного характеру (розглянути, 

запропонувати, обговорити), крім питань, які стосуються фінансових 
аспектів і/або вимагають рішення вищого або колегіального 
керівництва (штат, системне матеріальне забезпечення, внесення 
змін до нормативних документів). При ухваленні таких пунктів варто 
пояснити керівництву вишу важливість переходити від слів до справи і 
негативну оцінку цього пункту у випадку результату типу «обговорено 
та не вирішено/не підтримано/не визначено».  

 Усі пункти мають бути оцінні та містити очікуваний не процедурний 
результат (у питаннях, що стосуються ухвалення рішення вищого 
керівництва результатом може бути «розглянуто/запропоновано/
обговорено та позитивно вирішено»).

Оцінка виконання плану розвитку юридичної клініки

 Оцінка виконання плану розвитку юридичної клініки здійснюється 
під час повторного візиту ЕВ до юридичної клініки, що здійснюється 
орієнтовно через три місяці (допускається раніше, якщо досягнення 
результату очікується у менший строк). Це не заважає оцінювати 
реалізацію плану дистанційно та/або внутрішніми ресурсами вишу/
юридичної клініки.

 Оцінка виконання плану полягає у табличному зазначенні того, який 
прогрес стався протягом виконання плану:

Зміст завдання (чіткою 
наказовою формою: 

зробити, впровадити 
тощо)

Який результат 
очікувався для 

виконання пункту 
плану 

Який результат 
продемонстровано 
на час повторного 

візиту

Ступінь 
досягнення 
очікуваного 

результату  у % (на 
погляд ЕВ)

Примітка (якщо 
потрібно, ЕВ може 

уточнити завдання, 
надати поглиблені 

рекомендації)

Зрештою	кожне	короткотермінове	завдання	отримує	%	оцінку	
залежно	від	ступеню	досягнення	очікуваного	результату	і	їхнє	середнє	
арифметичне	складає	загальний	рівень	(%)	оцінки	виконання	плану.	

 Завдання тривалої перспективи не оцінюються у %, їм надається 
словесна оцінка і за потреби, поглиблені рекомендації.

 За наявності згоди вишу та самого експерта, він продовжує місію 
експертного супроводження втілення плану розвитку.



ПРИКЛАД	ПІДСУМКОВОЇ	ОЦІНКИ	
ВИКОНАННЯ	ПЛАНІВ	РОЗВИТКУ

Оцінка	виконання	розвитку	юридичної	клініки	
Навчально-наукового	інституту	Прикарпатського	
національного	університету	ім.В.Стефаника

Період виконання:  ................березень–15 квітня 2020
Контрольна оцінка:  ..............15 квітня 2020 року
Загальний % виконання  
плану впровадження:  ..........100%

Зміст завдання 
Результат, досягнення 

якого означає виконання 
пункту плану

Який результат 
продемонстровано на час 

повторного візиту

Ст
уп
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ь 
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ал
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ії 
за
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Примітка

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ

1. Оновити 
документацію юри-
дичної клініки, де 
визначити порядок 
залучення до роботи 
в юридичній клініці 
викладачів-кура-
торів, порядок та 
умови залучення 
до юридичної 
клініки студентів, 
порядок проведення 
консультування та 
порядок проведення 
правопросвітньої 
роботи у юридичній 
клініці. 

1) Розроблено та подано до 
затвердження Директорці 
Юридичного інституту:

• порядок залучення до 
роботи в юридичній клініці 
викладачів-кураторів;

• порядок та умови залучення 
до юридичної клініки 
студентів;

• порядок проведення 
консультування у юридичній 
клініці;

• порядок проведення 
правопросвітньої роботи у 
юридичній клініці.

2) Оновлено умови надання 
правової допомоги в Юри-
дичній клініці з деталізацією 
обмежень щодо конфлікту 
інтересів, інших підстав 
відмови у наданні правової 
допомоги. 

1) Розроблено та подано до 
затвердження Директорці 
Юридичного інституту окремий 
документ, який регулює 
порядок залучення до роботи в 
юридичній клініці викладачів-
кураторів; порядок та умови 
залучення до юридичної клініки 
студентів; порядок проведення 
консультування у юридичній 
клініці; порядок проведення 
правопросвітньої роботи у 
юридичній клініці.

2) Оновлено умови надання 
правової допомоги в Юридичній 
клініці з деталізацією обмежень 
щодо конфлікту інтересів, 
інших підстав відмови у наданні 
правової допомоги.

Проєкти змін та редакцію 
оновлених умов надання правової 
допомоги надано експертці з 
впровадження для ознайомлення. 

100% При 
наступному 
переза-
твердженні 
редакції 
Положення 
ввести в дію 
розроблені 
дії. 

2. Посилити вну-
трішню комунікацію 
Юридичної клініки

1) Створено спільний 
чат (канал зв’язку) для 
співробітників та викладачів 
кураторів юридичної клініки 

1) Створено спільний чат у 
Viber для співробітників та 
викладачів кураторів юридичної 
клініки. Чат функціонував під час 
впровадження моніторингу. 

100%  
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Зміст завдання 
Результат, досягнення 

якого означає виконання 
пункту плану

Який результат 
продемонстровано на час 

повторного візиту
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Примітка

3. Посилити 
зовнішню 
комунікацію 
Юридичної клініки

1) Розробити оголошення 
про діяльність юридичної 
клініки із урахуванням 
спеціалізації у сфері надання 
консультацій споживачам 
фінансових послуг. 

2) розіслати оголошення 
серед центрів БВПД 
області, органів місцевої 
влади, партнерських 
ГО та проконтролювати 
розміщення цих оголошень 
у приміщеннях таких 
партнерів; 

3) доєднати сторінки 
партнерів у мережі Facebook 
до своєї;

4) розмістити додаткові ого-
лошення та вказівники про 
діяльність ЮК в головному 
корпусі Університету;

5) розмістити електронні 
оголошення про діяльність 
юридичної клініки на 
безкоштовних місцевих 
інформаційних ресурсах в 
т.ч. й сторінках у соціальних 
мережах Facebook та 
Instagram

1) Розроблено оголошення про 
діяльність юридичної клініки із 
урахуванням спеціалізації у сфері 
надання консультацій спожива-
чам фінансових послуг. Оголо-
шення розміщено на сторінці 
юрклініки у мережі Facebook. 
Також, в ході впровадження, 
юридична клініка ввела окремий 
мобільний номер телефону для 
полегшення дистанційного зв’язку 
із нею. 

2) Розіслано оголошення серед 
центрів БВПД області, органів 
місцевої влади, партнерських ГО, 
оголошення розміщені на їхніх 
інтернет-ресурсах.

3) Доєднано сторінки партнерів у 
мережі Facebook до своєї.

4) Розміщено оголошення про 
діяльність ЮК на сторінці сайту 
Університету.

5) Розміщено електронні оголо-
шення про діяльність юридичної 
клініки на безкоштовних місцевих 
інформаційних ресурсах в т.ч. й 
сторінках у соціальних мережах 
Facebook.

110%  
(пере-
вико-
нано)

Продов-
жувати 
активну ін-
формаційну 
взаємодію зі 
стейкхол-
дерами, 
використо-
вувати 
зовнішні 
медійні ре-
сурси для 
просування 
своєї діяль-
ності 

4. Збільшити кіль-
кість консультантів 
Юридичної клініки 
до 15 

1) Оголосити конкурс про 
набір консультантів. 

2) Залучити до роботи 
ЮК, щонайменше, 3 нових 
студенти 

1) Оголошено конкурс про набір 
консультантів. 

2) Залучено до роботи ЮК 3 
нових студенти. Наразі підтвер-
дження їхньої фактичної участі 
здійснене шляхом надсилання 
електронного листа-підтверджен-
ня про зарахування. По завершен-
ню карантину буде видано наказ 
про зарахування.  

100% Після 
завершення 
карантину 
оформити 
прийом 
нових кон-
сультантів 
відповідним 
наказом.

https://www.facebook.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%9D%D0%A3-%D1%96%D0%BC-%D0%92-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-104899770894612/?epa=SEARCH_BOX
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ІІ. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ТА ПРАВОПРОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТИ

6. Запровадити 
систему регуляр-
ного навчання 
студентів-клініцистів 
за основними на-
прямками діяльності 
юридичної клініки

1) Розроблено план прове-
дення занять для консуль-
тантів юридичної клініки за 
темами: 
• інтерактивні методики та 
“Практичне право”
• основи інтерв’ювання 
клієнтів
• комунікація в та поза межа-
ми юридичної клініки 
• написання зрозумілих 
юридичних текстів.

2) проведено тренінг з 
інтерактивних методик та 
Практичного права із розроб-
кою та апробацією заняття 
на тему: “Медична реформа в 
Україні”.

3)  проведено додатковий 
тренінг із Практичного права, 
який передбачатиме апроба-
цію заняття на тему: “Заповіт, 
договір дарування та договір 
довічного утримання – зміст 
та різниця”.

4) Не менше половини 
студентів-клініцистів взяли 
участь у спеціалізованому 
тренінгу «Консультації юри-
дичних клінік для споживачів 
фінансових послуг».

5)  Не менше половини 
студентів-клініцистів взяли 
участь у повторному тренінгу 
з медіації.

1) Розроблено план проведення 
занять для консультантів юридич-
ної клініки за темами: 
• інтерактивні методики та “Прак-
тичне право”
• основи інтерв›ювання клієнтів; 
• комунікація в та поза межами 
юридичної клініки 
• написання зрозумілих юридич-
них текстів 
План затверджено керівником 
юридичної клініки та надано 
експертці з впровадження для 
ознайомлення.   

2) Проведено тренінг з інтерак-
тивних методик та Практичного 
права із розробкою та апробацією 
заняття на тему: “Медична рефор-
ма в Україні”.

3) Проведено додатковий тренінг 
із Практичного права під час якого 
апробовано відразу 2 заняття на 
теми: “Заповіт, договір дарування 
та договір довічного утримання 
– зміст та різниця” та “Шлюб та 
сім’я”. 

4) 10 студентів-клініцистів 
взяли участь у спеціалізованому 
тренінгу «Консультації юридичних 
клінік для споживачів фінансових 
послуг».

5) 9 студентів-клініцистів взяли 
участь у повторному тренінгу з 
медіації.

100% Продовжува-
ти системну 
діяльність із 
послідовно-
го навчання 
консультан-
тів юридич-
ної клініки 
базовим 
навикам, 
необхідним 
в роботі 
юриста, при 
цьому – не 
обмежува-
тися лише 
поглиблен-
ням знань 
та навиків у 
сфері права, 
але й soft-
skills.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=219153152802606&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARBHDpA7XzCOAVXZPXV5m0x0T8rvLhCRjjn7dcJmeteEhYSbfO4OL831KTDQf7qXp_29XmbGPE4sSyjX1IKHC-AtvaXVXO59skzlMmx3O-Qeb4BeTbCfTmSSPLtUj7KvXZ5J5V_QRHBWRW-5kxYZYZ2jz471_I5Ey5poVwqrLYrTEqzIIykRjFz3wKNHKJOLFGtfQfgPNbKjfatR8pDvl6iATkgM2ZNVbpoCzH0M6m7tRqeAc3SRwzbhOC_euboTzYAV2Rg5Wpb3eTAfoqzFSeqy6TgGuphOVHKSozoUMtlNP43mI-UE3dYJz7pfOzmJjYifKPOLbHeKDfgP8jdzF6A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=240218967362691&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARAfIbGLZy1Adx1LdNZ4sDrh9wb8iRUONKjJi1Amd6sX9GWXVMx3TRoRbKoTpJf2XtcbtqGibDuAC1ZCooA6NZNeydjRG6ulJEKwWu9OAF1LnM5CSaqp-FXWeg1tpM1DnqCd_vdldbQVmvrHD2AtiE30M_he8_x8xycTgxbkJI_KEvzyyREfVIzB_iJD31rbJBH8bHXs37cRWFj7g5RN6Y-jR0yGF8h85GVkGa7RWE2eMSt99-Rb00sg0kvtH7YZwwRn2vIMo6L3yyUSx_4-MBZlqXuZbMwdIbjeKJkC20dDJVP_-N5r9NcuKc0PiE21l9vY4cEegV5tT2D91f0htjY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AssociationLegalClinicsUkraine/posts/2731028800499961?__xts__%5B0%5D=68.ARBSdA66ixijY5wHg70idDMF37fQ71wKfPSIGU2QFJlie3gFkdVL1I5YGClLbodyFQt2oStN97u9wjKdsblQpVj_26Q3pIOJRDg-PXLZLSJb11dinvbeCPPn91nkldkO8xTkXrYaWgqaXVpC25HKgIuk3xls9_qY88o03xIyvqbCtoET4NXVoux0TkGOep1L_JOMsyT2fAW0fJDJEhpfbv_PC9_cxuXAzsgBDo4EkBUDcBZboQL6aUNNqZuLvWPqt34ivtmFbvalo6u7lvaXm-21F3ftIDlIYSuLcFJYkEL-mvrCta9zNND6NghXwdWDgmqqvRFssWL5ubjBq3b0XjjbJ0iUOZZ9cvxIQtoD3BlbGChsRA5mkIcvDcB_YfULaIfIvm16z00xUWCplaW7o4zZKCoDQmV4F5Rxrv0M_ZZvPHpOhvOHjJSVJCwONr92vF3GH5HjLFsY9a2H1z5jj8SXsqoufgk7rHuw7b6RaZOvZwxzkfXgUxk&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/AssociationLegalClinicsUkraine/posts/2731028800499961?__xts__%5B0%5D=68.ARBSdA66ixijY5wHg70idDMF37fQ71wKfPSIGU2QFJlie3gFkdVL1I5YGClLbodyFQt2oStN97u9wjKdsblQpVj_26Q3pIOJRDg-PXLZLSJb11dinvbeCPPn91nkldkO8xTkXrYaWgqaXVpC25HKgIuk3xls9_qY88o03xIyvqbCtoET4NXVoux0TkGOep1L_JOMsyT2fAW0fJDJEhpfbv_PC9_cxuXAzsgBDo4EkBUDcBZboQL6aUNNqZuLvWPqt34ivtmFbvalo6u7lvaXm-21F3ftIDlIYSuLcFJYkEL-mvrCta9zNND6NghXwdWDgmqqvRFssWL5ubjBq3b0XjjbJ0iUOZZ9cvxIQtoD3BlbGChsRA5mkIcvDcB_YfULaIfIvm16z00xUWCplaW7o4zZKCoDQmV4F5Rxrv0M_ZZvPHpOhvOHjJSVJCwONr92vF3GH5HjLFsY9a2H1z5jj8SXsqoufgk7rHuw7b6RaZOvZwxzkfXgUxk&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=218511649533423&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARCO3ROE0S2e8XEiiMBfIqgtHw-D2iwXWkwXBtsynXwd9RUixaV7tybCSJMzs_UJKS1_OI3tc1blMZ8xnFRxC8da3yG7Skf3VVQPxHYtA6Xpytp2ZTuO8I7QULNq86k2ok69o1kYjWo37Sfwm0xiylJz5dcpc1gbBWxALJ0EIi-uVJYfNPkKZxYqnNHuvUYycI881sF9_ApNYFxTBuuRv0kevmIqLYV5JH343XNoBmO5Q2dsgB0Kd5UDrdjTnniJ0h9VoCH1DFwMZgdcwNpGxeUMEKHnm8__M1iibhVPRMCOMJokKZrlg6XMCm35TJBI7Ch45TWZgtwxpBa9eaS7UyE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=218511649533423&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARCO3ROE0S2e8XEiiMBfIqgtHw-D2iwXWkwXBtsynXwd9RUixaV7tybCSJMzs_UJKS1_OI3tc1blMZ8xnFRxC8da3yG7Skf3VVQPxHYtA6Xpytp2ZTuO8I7QULNq86k2ok69o1kYjWo37Sfwm0xiylJz5dcpc1gbBWxALJ0EIi-uVJYfNPkKZxYqnNHuvUYycI881sF9_ApNYFxTBuuRv0kevmIqLYV5JH343XNoBmO5Q2dsgB0Kd5UDrdjTnniJ0h9VoCH1DFwMZgdcwNpGxeUMEKHnm8__M1iibhVPRMCOMJokKZrlg6XMCm35TJBI7Ch45TWZgtwxpBa9eaS7UyE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=218511649533423&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARCO3ROE0S2e8XEiiMBfIqgtHw-D2iwXWkwXBtsynXwd9RUixaV7tybCSJMzs_UJKS1_OI3tc1blMZ8xnFRxC8da3yG7Skf3VVQPxHYtA6Xpytp2ZTuO8I7QULNq86k2ok69o1kYjWo37Sfwm0xiylJz5dcpc1gbBWxALJ0EIi-uVJYfNPkKZxYqnNHuvUYycI881sF9_ApNYFxTBuuRv0kevmIqLYV5JH343XNoBmO5Q2dsgB0Kd5UDrdjTnniJ0h9VoCH1DFwMZgdcwNpGxeUMEKHnm8__M1iibhVPRMCOMJokKZrlg6XMCm35TJBI7Ch45TWZgtwxpBa9eaS7UyE&__tn__=-R
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Примітка

7. Посилити регу-
лярність правопро-
світніх заходів

1) Складено план проведен-
ня правопросвітніх занять 
до кінця травня 2020 року 
(в тому числі – спільних із 
партнерами)

2) Проведено щонайменше 
2 правопросвітні заходи (хоча 
б один-безпосередня форма 
заходу, і, хоча б одна - дистан-
ційна) 

3) Організований спільний з 
ГО “Молода просвіта Прикар-
паття” та/або з Терцентром 
соціальних послуг, показ 
документального кіно про 
права людини з колекції 
Docudays UA 

1) Складено план проведення 
правопросвітніх занять до кінця 
травня 2020 року (в тому числі 
– спільних із партнерами). План 
затверджено керівником юридич-
ної клініки та надано експерту з 
впровадження для ознайомлення.   

2) В межах цього компоненту, 
фактично, здійснено 3 види пра-
вопросвітньої роботи: 

• Підготовлено статтю – тим-
часова зайнятість безробітних 
(дистанційний правопросвітній 
захід)

• Опубліковано історію успіху – 
скасування судового наказу про 

• 10.04.2020 р. проведено 
онлайн правопросвітній захід 
на тему «Шлюб та сім’я» для 
школярів Івано-Франківського 
академічного ліцей-інтернату 
Івано-Франківської обласної ради 
(безпосередня взаємодія із ауди-
торія через засоби дистанційної 
роботи)

3) 15.04.2020 спільно з представ-
никами ГО «Молода Просвіта 
Прикарпаття» було проведено 
онлайн показ та обговорення 
документального кіно про права 
людини фільму «Ромська мрія» 
для учнів 8-А класу Черніївського 
ліцею м. Івано-Франківськ.

100% Продов-
жувати 
систематич-
ну та право-
просвітню 
діяльність. 
Не боятися 
експеримен-
тувати та 
застосову-
вати різні 
платформи 
та форми 
взаємодії із 
аудиторією. 

https://legalclinics.in.ua/consult/consultation-20-03-2020-2/
https://legalclinics.in.ua/pravova-dopomoga-yurydychnoyi-kliniky-u-diyi-skasuvannya-zaborgovanosti-na-26-tys-grn/?fbclid=IwAR2uN1x1Hz7aaw5ellq6ceZmIuQlARsMifeL9ScYyIXVrW2R8dvd81g64FA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241697570548164&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARCr_fdTz1sOV782KgllgI3elJMc_i9QOF0mn4V3hndjvNrssJAbPWx_Sw1ZfsmiLbPZQYh8IPYb80_M2D_YZloH-z0X2TH7ORb403ELcpTQtkGs7niWVCrx0GBenUBw-URKLXdH9yeHK-OnP4dHsQGecjQHUf4EoyqOF2mGj91JH4YJc6BxRmUeila5Mot6RGWqMFgHzACoxXGWq_FncmrwkPNbqxgkk43yb_7-xhTKf_gNt1yUSv19pWZSLHSLepKLCZB9n6N2gwbNAJvn_9tnzVt5S5yP243BAkaU4xXeL-9bT07G9jF_D9RDnIJADg7C0j5GfCCBHxsBTloDjMg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241697570548164&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARCr_fdTz1sOV782KgllgI3elJMc_i9QOF0mn4V3hndjvNrssJAbPWx_Sw1ZfsmiLbPZQYh8IPYb80_M2D_YZloH-z0X2TH7ORb403ELcpTQtkGs7niWVCrx0GBenUBw-URKLXdH9yeHK-OnP4dHsQGecjQHUf4EoyqOF2mGj91JH4YJc6BxRmUeila5Mot6RGWqMFgHzACoxXGWq_FncmrwkPNbqxgkk43yb_7-xhTKf_gNt1yUSv19pWZSLHSLepKLCZB9n6N2gwbNAJvn_9tnzVt5S5yP243BAkaU4xXeL-9bT07G9jF_D9RDnIJADg7C0j5GfCCBHxsBTloDjMg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/groups/1737744026550525/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAC0hzlJ6BFbmytuzniR1wuLIikZUtI8iZOiy5acKuWbCH4VjbkCEldIFWBfSudMjvkPRw3XyyhcJ1YbR1-toM10YB-qUcq-bheZuxk41Npy-mI77ZMi4LCnPLvFDO_3p-7cadgjHT1K3Aq9pZMRbJj9dRaJMDJbTsAUW-ML9EMl16U637dYwX-WE_xapciIf2jLM1VVwmdVk3V8tPH4XF31Yyag4ArIJejgAAP-g6yS8Il5dHxQ_ls2AmwHzztPwQznO05mLaGa243YG2bXgO7_6YsoXEI65SqNjP0vclQVt6D3v6j0OCpHZ3LyMUBOFHuaVNOiLK1CLxzjBMt1Q4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/1737744026550525/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAC0hzlJ6BFbmytuzniR1wuLIikZUtI8iZOiy5acKuWbCH4VjbkCEldIFWBfSudMjvkPRw3XyyhcJ1YbR1-toM10YB-qUcq-bheZuxk41Npy-mI77ZMi4LCnPLvFDO_3p-7cadgjHT1K3Aq9pZMRbJj9dRaJMDJbTsAUW-ML9EMl16U637dYwX-WE_xapciIf2jLM1VVwmdVk3V8tPH4XF31Yyag4ArIJejgAAP-g6yS8Il5dHxQ_ls2AmwHzztPwQznO05mLaGa243YG2bXgO7_6YsoXEI65SqNjP0vclQVt6D3v6j0OCpHZ3LyMUBOFHuaVNOiLK1CLxzjBMt1Q4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=245736983477556&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARCecT5Jzkyn3GAxR84PpnxBzE4-kUa2KPYIGoSmBmaHVhylXRSRj3F08RzMezM2LwWmXY4sGn1vqMzRB9_GnyUMOGgJBTG07cKuTsbQsRTKpPzBYVOFoJIyhCXPCcVQI8UJMVT1dUajgrDq37CHjxU53f9ystAfJi-ZNPzxaS9qFXjYCQv8-xaXxd5oEneylBIf40FEBEj_L0EATQWuxOfALdwsGrQHhwSDfJ81b2mhKZ4Ix17Cx7IF1nlTrCiG4P87GcyJ3oYDggLiC5Na0UT8PGqLdcdWgLJl0aGHMxtB5aKPNAbFHMGMlfjKqNZnfOXStBhNNxs5yqMD8KEsBsk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=245736983477556&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARCecT5Jzkyn3GAxR84PpnxBzE4-kUa2KPYIGoSmBmaHVhylXRSRj3F08RzMezM2LwWmXY4sGn1vqMzRB9_GnyUMOGgJBTG07cKuTsbQsRTKpPzBYVOFoJIyhCXPCcVQI8UJMVT1dUajgrDq37CHjxU53f9ystAfJi-ZNPzxaS9qFXjYCQv8-xaXxd5oEneylBIf40FEBEj_L0EATQWuxOfALdwsGrQHhwSDfJ81b2mhKZ4Ix17Cx7IF1nlTrCiG4P87GcyJ3oYDggLiC5Na0UT8PGqLdcdWgLJl0aGHMxtB5aKPNAbFHMGMlfjKqNZnfOXStBhNNxs5yqMD8KEsBsk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=245736983477556&id=104899770894612&__xts__%5B0%5D=68.ARCecT5Jzkyn3GAxR84PpnxBzE4-kUa2KPYIGoSmBmaHVhylXRSRj3F08RzMezM2LwWmXY4sGn1vqMzRB9_GnyUMOGgJBTG07cKuTsbQsRTKpPzBYVOFoJIyhCXPCcVQI8UJMVT1dUajgrDq37CHjxU53f9ystAfJi-ZNPzxaS9qFXjYCQv8-xaXxd5oEneylBIf40FEBEj_L0EATQWuxOfALdwsGrQHhwSDfJ81b2mhKZ4Ix17Cx7IF1nlTrCiG4P87GcyJ3oYDggLiC5Na0UT8PGqLdcdWgLJl0aGHMxtB5aKPNAbFHMGMlfjKqNZnfOXStBhNNxs5yqMD8KEsBsk&__tn__=-R
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Примітка

8. Запровадити 
системний облік 
правопросвітньої 
роботи юридичної 
клініки

1) В юридичній клініці 
запроваджено систему обліку 
правопросвітніх занять (елек-
тронний або паперовий). 
Елементи обліку передбача-
ють фіксування: 

• дати заходу

• формату 

• консультантів, які проводи-
ли захід 

• місце проведення та/або 
цільову аудиторію 

2) За період виконання плану 
до даних обліку внесені захо-
ди за поточний навчальний 
рік, а також ті, що будуть 
проводитися юридичною 
клінікою 

1) В юридичній клініці запрова-
джено систему обліку право-
просвітніх занять (електронний 
журнал). Елементи обліку перед-
бачають фіксування: 
• дати заходу
• формату 
• консультантів, які проводили 
захід 
• місце проведення та/або цільову 
аудиторію
Створений електронний журнал 
продемоснтровано експертці із 
впровадження. 
2) За період виконання плану до 
даних обліку внесені заходи за 
поточний навчальний рік, а також 
ті, що були проведені юридичної 
клінікою в межах періоду впрова-
дження. 
Наданий фотоскрін заповненого 
журналу, записи в якому відпові-
дають проведеним заходам. 

100%

ІІІ. КОМПОНЕНТ КОНСУЛЬТУВАННЯ  

9. Оновити 
структуру журналу 
обліку звернень до 
юридичної клініки 

1) Оновлено форму журналу 
обліку консультацій, де відо-
бражатиметься: 
• суть звернення та надана 
допомога; 
• категорія заявника (н-ад, 
пенсіонер, підприємець, 
студент тощо);
• інформація про те, звідки 
особа дізналася про юридич-
ну клініку;
• дані про викладача-курато-
ра, який затвердив результат 
опрацювання звернення;
• розрізнення виду (форми) 
наданої допомоги - право-
ва консультація/правова 
інформація

Оновлено форму журналу обліку 
консультацій, де відображати-
меться: 
• суть звернення та надана 
допомога; 
• категорія заявника (н-ад, пенсіо-
нер, підприємець, студент тощо);
• інформація про те, звідки особа 
дізналася про юридичну клініку;
• дані про викладача-куратора, 
який затвердив результат опра-
цювання звернення;
• розрізнення виду (форми) 
наданої допомоги - правова кон-
сультація/правова інформація
Журнал продемонстровано 
експертці з впровадження. 

100% Розглянути 
можливість з 
часом перей-
ти виключно 
на електро-
нний облік 
звернень. 
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Примітка

10. Запровадити 
анкету прийому 
громадян із 
обов’язковим 
включенням 
згоди на обробку 
персональних даних

1) запроваджено практику 
застосування анкети прийому 
громадян із обов’язковим 
відбиранням згоди на 
обробку персональних даних 

Запроваджено практику 
застосування анкети прийому 
громадян із обов’язковим 
відбиранням згоди на обробку 
персональних даних. 

Юридична клініка запровадила 
форми обліку особистого 
прийому громадян, які 
пропонувалися юридичним 
клінікам в межах компоненту 
консультування споживачів 
фінансових послуг. У внутрішні 
умови надання прийому 
громадян включений пункт 
про те, що під час особистого 
прийому громадян заповнюється 
реєстраційна картка із 
обов’язковим відбиранням згоди 
на обробку персональних даних. 

100%  



ВІДГУКИ	ПРО	МОНІТОРИНГИ	У	ФОРМАТІ	2.0

«Чітко розподілені функції та 
дедлайни, визначені кроки 
і офіційний підхід до впро-
вадження плану реалізації – 
безперечно сприятиме більш 
ґрунтовним та системним 
змінам, які допоможуть юри-
дичній клініці стати ще більш 
прогресивною»

«На перший погляд може зда-
ватися, що це зайва паперо-
ва робота, яка буде потрібна 
лише для «галочки». Але це 

не так. Оптимальний розподіл 
ресурсів допомагає досягти 

поставленої мети. Безперерв-
ність планування дозволить 

ефективно організувати про-
ведення різноманітних форм 
правових заходів та вивести 
свою роботу на новий рівень 

співпраці з партнерами»

«Впровадження результатів 
моніторингу на 100% за 45 
днів реально і навіть екстре-
мально» 

Тарас	Щербатюк, 
експерт з впроваджен-

ня результатів моні-
торингу юридичної 

клініки Черкаського НУ 
ім. Б. Хмельницького, 
керівник громадської 

організації “Черкаський 
правозахисний центр

16

Наталія	Єсіна, екс-
пертка з впровадження 
результатів моніторин-

гу юридичної клініки 
Сумської філії Харків-

ського НУ внутрішніх 
справ, керівниця Сум-

ської громадської при-
ймальні Української 

Гельсінської спілки з 
прав людини

Валентина	
Мальцева, 
лаборантка 

юридичної клініки 
Прикарпатського 

національного 
університету ім. 

Василя Стефаника

https://cutt.ly/ryaDflU

https://cutt.ly/RyaDoqv

https://cutt.ly/WyaFyjp

https://cutt.ly/ryaDflU
https://cutt.ly/RyaDoqv
https://cutt.ly/WyaFyjp
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«Моніторинг – це підтвер-
дження правильно обраного 

вектору діяльності нашої 
клініки, виявлення окремих 

фактів консерватизму у вирі-
шення деяких питань, під-

твердження  наявності поряд 
людей, які вірять і бачать сенс 
у нашій спільній діяльності, а 
також провокація діяти далі, 

але – інноваційніше, впевнені-
ше, оцінюючи скільки всього 

зроблено і як багато варто, і 
можна зробити»

«Справжній розвиток похо-
дить зі здатності усвідомити 
“відправну точку” та “точку 
бажаного досягнення”, щиро-
го прагнення туди дістатися 
і цілковитої довіри на шляху 
до цілі. При достатній взаємо-
дії та зацікавленості сторін, 
бажаний розвиток перетво-
рюється у послідовність кон-
кретних реалістичних кроків і 
ефективний результат»

Марія	Цип’ящук, 
експертка із впрова-

дження рекомендацій 
моніторингу юридич-

ної клініки Прикарпат-
ського НУ ім. Василя 

Стефаника, членкиня 
правління Асоціації 

юридичних клінік 
України

Валентина	
Литвиненко, 

керівниця юридичної 
клініки “Аdiutorium” 

Чернігівського 
національного 
технологічного 

університету

https://cutt.ly/ByaDBuc

https://cutt.ly/myaDFiQ

https://cutt.ly/myaDFiQ
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«Не потрібно оцінювати за-
ради пошуку слабких рис чи 
покарання. Треба це робити 
заради допомоги робити 
оцінену діяльність краще. Це 
так звана концепція «друж-
нього підходу» і саме так 
треба організовувати моні-
торинги»

«Результат моніторингу – 
це лише початок, поштовх 

до змін і покращень. Цей 
результат ще потребує 

закріплення і подальшого 
просування»

https://cutt.ly/vyaGPhl
Юлія	Ломжець, 

експертка з впрова-
дження результатів 

моніторингу юридич-
ної клініки “Громадська 
приймальня” Київсько-

го кооперативного 
інституту бізнесу і 

права, голова Асоці-
ації юридичних клінік 

України

Андрій	Галай, член 
правління Асоціації 

юридичних клінік 
України

https://cutt.ly/KyjvKmq

https://cutt.ly/vyaGPhl
https://cutt.ly/KyjvKmq
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ЩО	БУДЕ	ПІСЛЯ	2.0:	
ПЕРСПЕКТИВИ	ПОДАЛЬШОГО	РОЗВИТКУ	МОДЕЛІ	
МОНІТОРИНГІВ	АСОЦІАЦІЇ	ЮРИДИЧНИХ	КЛІНІК	УКРАЇНИ

1. Асоціація юридичних клінік України розглядає моніторинги розвитку 
як основоположний процес забезпечення якості діяльності мережі 
юридичних клінік. Тому вони будуть продовжуватися і до кінця 2020 року 
поставлена амбітна мета охопити моніторингами 50% юридичних клінік 
України.

2. Моніторинг розвитку у форматі 2.0 буде розглядатися Асоціацією як 
рекомендований підхід до подальшого проведення досліджень якості 
діяльності юридичних клінік України. 

3. Водночас команда Асоціації бачить способи його наступних модерні-
зацій, які будуть впроваджуватися поступово, крок за кроком:

; Формат моніторингу 3.0. Передбачатиме повторні моніторинги з 
планами розвитку для тих юридичних клінік, які пройшли моніторинг 
раніше, ніж було запроваджено формат 2.0 (таких юридичних клінік 16 
і вони теж заслуговують на допомогу Асоціації із експертної підтримки 
їхнього розвитку). Вони матимуть звужений інструментарій етапу оцін-
ки, оскільки потрібно буде дослідити фактично лише оновлення стану з 
часу проведення першого моніторингу за форматом 1.0. 

;	Формат моніторингу 4.0. Асоціація відмічає, що чинний інструмент 
моніторингу оцінює базові (стандартні) умови роботи юридичної клі-
ніки. Водночас більш як двадцятилітній досвід відродження юридич-
ного клінічного руху України висвітлює позиції, де вітчизняні юридич-
ні клініки демонструють лідерський та менеджерський потенціал, що, 
іноді, вищий за аналогічні громадські мережі України та іноземних 
країн. В свою чергу, Асоціація спроможна розробляти якісні інстру-
менти аналізу діяльності. Тому форматом 4.0 скоріше за все стане 
інструмент Індекс лідерської спроможності юридичних клінік, що буде 
вимірювати ключові досягнення та унікальні практики юридичних 
клінік і тим самим пропагувати їхній досвід оточенню. 

;	Формат моніторингу 5.0 буде стосуватися удосконалення не стільки 
інструменту, як організаційного підходу. Плануємо адаптувати моні-
торинги за форматом 5.0 до іншого важливого процесу, яким опіку-
ється Асоціація: розвитку моделі регіонального лідерства юридичних 
клінік. За цим підходом юридичні клініки регіону діють і зростають 
самоврядно і кооперативно, а Асоціація юридичних клінік України 
допомагає їм у цьому. Тому напрацьований менеджерський потенці-
ал юридичного клінічного руху у кожному регіоні України дозволить 
локальним спільнотам юридичних клінік проводити оцінку і розви-
ток своїх учасників безпосередньо командами регіонів зі звуженим 
залученням національної Асоціації. Мета цього кроку проста – таким 
чином моніторинги стануть більш масовими і регулярними.
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