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СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕРЕЖІ 
ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК у 2020 році

Надання правової 
інформації

6337
6468  

у попередньому році

Представництво 
інтересів

в судах та інших 
органах

326
214  

у попередньому році

Юридичне 
консультування

3326
7452 

у попередньому році

Підготовка  процесуально-
правових документів

645
1826 у попередньому році

Підготовка правових 
несудових документів

983
947 у попередньому році

Статистичні та організаційні дані надала 51 юридична клініка
Статус структурного підрозділу зі штатом мають 24 ЮК.

Статус 
структурного 
підрозділу 
зі штатом 
мають 
 24 ЮК

Співвідношен-
ня: 1 викладач 
на 6 студентів 

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

кості клінік)

СКЛАД ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК:

ПРАВОВА ДОПОМОГА:

192 
викладачів

1197 студентів

Практикують представництво 12 юридичних клінік,  
що складає 23,5% всіх ЮК (13 клінік – 26% у попередньому році)

Середня кількість консультацій (інформації та консультацій)  
на одну юридичну клініку склала 190 (296 у попередньому році)



3

ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СТАТИСТИКИ:

ПРАВОВА ПРОСВІТА:

У 2020 році юридичні клініки України  
провели  1595 правопросвітніх заходів 
(1596 у попередньому році):

l Публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 
тощо) – 630 (633 у попередньому році)

l Інтерактивні заняття (практичне право / 
streetlaw) – 374 (472 у попередньому році)

l Медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 
тощо) – 591 (451 у попередньому році)

ВИКЛАДАННЯ СПЕЦКУРСУ  
ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ:

l Обов’язковий – 12 (9 у попередньому році)

l Вибірковий – 13 (9 у попередньому році)

l Заняття поза навчальним планом – 14   
(26 у попередньому році)

l У 12 юридичних клініках навчання студентів 
юридичних клінік не ведеться взагалі   
(4 у попередньому році)

ПРАКТИКА У ЮРИДИЧНИХ КЛІНІКАХ 
l Зараховується як практика – 41  

(36 у попередньому році)

l Не зараховується як практика – 10  
(12 у попередньому році)

 хоча карантинні обмеження вплинули на кількість звернень 
та обсяги певних видів правової допомоги, навіть в таких 
умовах юридичні клініки продемонстрували стабільність 

 залишається слабким результат щодо переведення юридич-
них клінік у штатний статус, оплати праці залученого персо-
налу, впровадження курсу юридичної клінічної освіти
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ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ АЮКУ
 РЕЗУЛЬТАТ: Розвиток мережевої співпраці та її розширення

 ЗРОБЛЕНО:  Асоціація реалізувала грант від Проекту USAID 
«Трансформація фінансового сектору» для розвитку 
потенціалу юридичних клінік з правозахисту та 
правопросвіти споживачів фінансових послуг. До 
реалізації проєкту залучено на мотивованих засадах 
близько 20 ЮК. В результаті:

 l Сформована група юридичних клінік, спроможних 
на високому рівні надавати фахові юридичні 
консультації у сфері захисту прав споживачів 
фінансових послуг. Команда Асоціації переконана, 
що це допоможе й надалі розвивати перспективний 
напрям спеціалізації юридичних клінік.

 l Значно активізувалася діяльність юридичних 
клінік в сфері правопросвіти. Під час реалізації 
правопрсовітнього напрямку проєкту 10 юридичних 
клінік-членів Асоціації розробли сценарії 
правовпросвітніх занять, графічні правопросвітні 
матеріали (плакати, інфографіки), просвітні 
відеосюжети, які використовувались для проведення 
заходів безпосередньої правової просвіти населення 
(інтерактивні уроки, вебінари, тренінги, презентації, 
семінари).

 l Проведено дві масштабні інформаційні кампанії 
спрямовані на популяризацію діяльності юридичних 
клінік та залучення нових клієнтів.

 l Активна та гарно налагоджена робота юридичної 
клініки Слов’янського Навчально-наукового інституту 
УДФСУ переконує в ефективності Стандартів АЮКУ. 
Команда Асоціації й надалі працюватиме над 
посиленням їх підтримки не тільки з боку партнерів і 
донорів, але й органів державної влади.

   Андрій Юлія Ломжець, Марія Цип’ящук, Катерина 
Дацко, Тетяна Шолкова

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ АЮКУ у 2020 році
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Продовжено практику проведення моніторингів 
юридичних клінік.

 ЗРОБЛЕНО:  Організовано три моніторинги за фінансової під-
тримки Міжнародного Фонду “Відродження” (Чернігів 
та Івано-Франківськ) та ОБСЄ (Миколаїв). В Чернігові 
та Івано-Франківську Асоціація продовжила впро-
вадження оновленої моделі моніторингів у форматі 
2,0 з наданням експертного супроводу та підтримки 
керівникам юридичних клінік.

  Підготовлена брошура, що узагальнює результати 
впровадження модернізованого підходу до моніто-
рингів юридичних клінік. Результати підтвердили, що 
формат 2.0 дозволяє розробляти та експертно супро-
воджувати впровадження рекомендацій моніторингів, 
тим самим розвиваючи юридичну клініку конкретно-
го вишу на засадах добровільності та самоврядності.

   Андрій Галай, Юлія Ломжець, Марія Цип’ящук

 РЕЗУЛЬТАТ:  Проведений Перший в Україні Фестиваль Street Law

 ЗРОБЛЕНО:  Перший в Україні онлайн-Фестиваль з 
практичного права “Fin Skills” - інноваційний 
формат заходів Street Law. Участь у ньому взяли 
більше 150 учасників з України, Польщі, Грузії та 
США. 12 юридичних клінік України представили 
свої роботи на конкурс правопросвітніх матеріалів 
за методию Street Law присвячений темі захисту 
прав споживачів фінансових послуг та фінансовій 
грамотності. На Фестивалі представлено 12 
інтерактивних уроків, 6 продуктів графічної 
правової просвіти, 4 правоспросвітні відеосюжети. 
6 кращих інтерактивних уроків Фестивалю увійшли 
до методичного посібника “Street law: Захист прав 
споживачів у сфері фінансових послуг”. З усіма 
матеріалами Фестивалю можна ознайомитись на 
його сайті https://finskills.com.ua 

   Катерина Дацко, Марія Цип’ящук, Юлія Ломжець

https://finskills.com.ua
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Опублікований навчальний посібник «Правнича 
клінічна освіта в Україні». 

 ЗРОБЛЕНО:  Навчальний посібник є результатом тривалої та 
фундаментальної роботи великого колективу авторів 
і є узагальненням історії створення та розбудови у 
світі та в Україні клінічної освіти студентів-правників, 
як ефективної форми їх практичної підготовки до 
майбутньої професійної діяльності.

 РЕЗУЛЬТАТ:  Запроваджена програма "Інтерактивна правова 
просвіта Street Law" на платформі Української школи 
практичних знань.

 ЗРОБЛЕНО:  У 2020 році Асоціація юридичних клінік України 
запустила Програму "Інтерактивна правова 
просвіта Street Law" у межах Української школи 
практичних знань. Програма орієнтована на 
навчання представників громадського сектору 
та студентів правників інтерактивним методикам 
викладання права; підвищення правової обізнаності 
населення через проведення заходів інтерактивної 
правової просвіти; розробку інноваційних програм 
практичного права у співпраці з органами 
державної влади, національними та міжнародними 
правозахисними організаціями та закладами вищої 
освіти.

   Катерина Дацко, Юлія Ломжець

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

 ЗРОБЛЕНО:  Асоціація сприяла отриманню та виступила 
фінансовим адміністратором гранта від Проекту 
USAID “Трансформація фінансового сектору”, 
що підтримав ініціативи юридичних клінік НУ 
“Києво-Могилянська академія” та ЧНУ імені Юрія 
Федьковича.

   Юлія Ломжець, Андрій Галай
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Узгоджено плани співпраці з донорами поза 
безпосереднім фінансуванням АЮКУ.  

 ЗРОБЛЕНО:  Налагоджена постійна комунікація з партнерами в 
межах програм USAID “Нове правосуддя”, “Трансфор-
мація фінансового сектору” та Координатора проєктів 
ОБСЄ в Україні. Розроблені; узгоджені плани співпраці.

   Юлія Ломжець

  РЕЗУЛЬТАТ:  Подано проекти на отримання фінансування 
для розвитку різних сторін діяльності АЮКУ та 
юридичних клінік.

 ЗРОБЛЕНО:  Подані проекти на отримання фінансування:

 l проєкт надання правової допомоги ветеранам та 
членам їх сімей в умовах COVID-19 на грант Ради 
міжнародних наукових досліджень та обмінів

   Христина Ковцун

 l Україно-грузинський проєкт розвитку правової 
просвіти в сфері прав людини на грант Європейської 
комісії 

   Катерина Дацко, Марія Цип’ящук, Юлія Ломжець

 l формування антикорупційної інфраструктури для 
розвитку вищої освіти в Україні 

   Катерина Дацко, Андрій Галай

 l Консультації юридичних клінік для споживачів 
фінансових послуг. Грант проєкту USAID 
«Трансформація фінансового сектора» 

   Андрій Галай, Юлія Ломжець, Марія Цип’ящук

 РЕЗУЛЬТАТ:  Просування Положення про юридичну клініку ЗВО.

 ЗРОБЛЕНО:  Текст документа узгоджено із МОН та Мінюстом. 
У червні 2019 року на зустрічі в МОН обговорений 
механізм його затвердження та впровадження. 
Проте через зміни керівництва міністерства даний 
процес призупинено.

   Юлія Ломжець
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Асоціація організовує заходи, Асоціація значно 
посилила вплив серед організацій, які займаються 
процесами модернізації юридичної освіти, та 
надавачів безоплатної правової допомоги.

 ЗРОБЛЕНО:  Наразі, АЮКУ:
 l Увійшла до робочої групи з розробки рейтингу 

правничих шкіл України, організованої Асоціацією 
правників України за підтримки програми USAID 
“Нове правосуддя”.

 l Увійшла до робочої групи з розробки рекомендацій 
щодо здійснення моніторингу стану забезпечення 
конституційних прав та свобод людини, зокрема, 
права на правову допомогу.

 l Налагодила системну співпраця з молодіжним 
комітетом Національної асоціації адвокатів України 
UNBA NextGen в сфері організації спільних заходів, 
експертної підтримки, студентського стажування та 
практики.

 l Члени правління АЮКУ виступили менторами 
команд та суддями на хакатоні з реформи  
юридичної освіти.

   Юлія Ломжець, Марія Цип’ящук, Катерина Дацко, 
Тетяна Шолкова

 РЕЗУЛЬТАТ:  Міжнародні експерти системно долучаються до 
заходів та проєктів Асоціації.

 ЗРОБЛЕНО:  Асоціація постійно та системно співпрацює з 
групою міжнародних експертів в сфері юридичної 
клінічної освіти 

  Іноземні експерти з юридичної клінічної освіти, 
Street Law долучалися в якості спікерів та спікерок 
до: 

 l Фестивалю зі Street Law “Fin Skills” (4 міжнародні 
експерти із США, Польщі, Грузії)

РОЗБУДОВА СТАЛОГО ПАРТНЕРСТВА З ЕКСПЕРТНИМИ 
ТА ПРАВОЗАХИСНИМИ СПІЛЬНОТАМИ

https://finskills.com.ua/#files
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 l Осіннього Форуму АЮКУ 2020 (7 іноземних 
експертів із США, Польщі, Грузії, Великобританії)

   Марія Цип’ящук

 РЕЗУЛЬТАТ:  АЮКУ стабільно співпрацює з мережею юридичних 
клінік Польщі та впроваджує нові інноваційні моделі 
співпраці.

 ЗРОБЛЕНО:  Центральноєвропейські змагання (CECCC)

 l На початку 2020 року Асоціація юридичних клінік 
України спільно із Польською Фундацією юридичних 
клінік провели півфінальні та фінальний раунди 
Олімпіади з консультування в м. Краків, Польща. 

 l Впродовж двох днів польські та українські студенти 
змагалися між собою за перемогу в національних 
етапах Змагань з консультування, аби вибороти 
право представляти свою країну на Міжнародних 
Змаганнях з консультування клієнтів ім. Брауна-
Мостена. Від України брали участь 4 команди, 
які показали найкращий результат у чверть-
фінальному раунді, що відбувся в грудні 2019 
року в м. Острог, Рівненська обл., Україна. 

 l Польські колеги активно долучалися до численних 
інших заходів АЮКУ впродовж 2020 року, як описано 
в інших пунктах цього Звіту. 

   Марія Цип’ящук

 РЕЗУЛЬТАТ:  АЮКУ та Польська фундація юридичних клінік 
працювали над розробкою спільної Міжнародної 
комунікаційної ІТ платформи в межах KyivLEPP

 ЗРОБЛЕНО:  АЮКУ та Польська фундація юрклінік виступили 
спільною командою під час KyivLEPP (Київська 
практична програма посилення правової 
спроможності,  інкубатор інноваційних ідей у сфері 
доступу до правосуддя в Україні та світі) з проєктом 
створення Міжнародної комунікаційної ІТ платформи 
для студентів, кураторів та клієнтів юридичних клінік. 
Проєкт отримав фінансову підтримку від KyivLEPP.

   Юлія Ломжець, Христина Ковцун

https://legalclinics.in.ua/osinnij-forum-ayuku-2020-obgovorennya-potentsialu-yurydychnyh-klinik/
https://legalclinics.in.ua/4-yurydychnyh-kliniky-predstavlyaly-ukrayinu-na-olimpiadi-z-konsultuvannya-kliyentiv-2020-u-polshhi/
https://legalclinics.in.ua/4-yurydychnyh-kliniky-predstavlyaly-ukrayinu-na-olimpiadi-z-konsultuvannya-kliyentiv-2020-u-polshhi/
https://legalclinics.in.ua/olimpiada-yurklinik-z-konsultuvannya-kliyentiv-2020-novi-peremogy-ta-vyklyky/
https://legalclinics.in.ua/olimpiada-yurklinik-z-konsultuvannya-kliyentiv-2020-novi-peremogy-ta-vyklyky/
https://legalclinics.in.ua/olimpiada-yurklinik-z-konsultuvannya-kliyentiv-2020-novi-peremogy-ta-vyklyky/
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  РЕЗУЛЬТАТ:  Триває пошук моделі співпраці Асоціації та 
мережі юридичних клінік з юридичним бізнесом 
і професійними юридичними спільнотами-
партнерами.

 ЗРОБЛЕНО:  Налагоджена співпраця  з молодіжний комітет 
Національної асоціації адвокатів України UNBA 
NextGen, перебуває на етапі пошуку оптимальної 
моделі побудови взаємодії та комунікації з 
потенційними партнерами (Національна асоціація 
адвокатури України, Асоціації "Податки України", 
Всеукраїнська профспілка адвокатів України, Союз 
юристів України, інші професійні спільноти).

   Тетяна Шолкова

  

  РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ МЕРЕЖІ
 РЕЗУЛЬТАТ:  Асоціація впроваджує заходи з розвитку 

практичних навичок та наукових здібностей 
студентів ЮК.

 ЗРОБЛЕНО:  Стартувало Міжнародне студентське стажування 
“Проєкт “UP”. Перший етап стажування передбачав 
конкурс юридичного есе на тему "Відповідальний 
бізнес і права людини". У конкурсі взяло участь 
8 юридичних клінік України, 3 клініки Польщі та 
1 клініка Латвії. Есе опубліковані у студентському 
збірнику наукових праць міжнародного конгресу. 
Другий етап, який відбувся у жовтні, передбачав 
презентацію власних практичних досліджень 
у сфері бізнесу і прав людини та змагання 
студентських команд у вирішенні правового кейсу. 
Переможцем студентських змагань стала команда 
юридичної клініки “Liberta” Західноукраїнського 
національного університету.

   Катерина Дацко, Андрій Галай
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Розширені формати студентських змагань з 
консультування на національному рівні. 

 ЗРОБЛЕНО:  Турнір з консультування з фінансових питань. Турнір 
з консультування став тренувальним заходом для 
юридичних клінік, залучених до грантової підтримки 
Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”. 
Участь у змаганнях взяли 8 команд. Як і Олімпіада 
з консультування, турнір моделює процес прийому 
клієнта. Переможцем Турніру стала команда 
Юридичної клініки Університету митної справи та 
фінансів.

   Тетяна Шолкова, Марія Цип'ящук 

 

 РЕЗУЛЬТАТ:  Вперше реалізована ідея проведення Літньої 
школи для адміністраторів юридичних клінік.

 ЗРОБЛЕНО:  Літня Школа – 2020 була присвячена розвитку 
юридичних клінік та удосконаленню їх 
організаційно-адміністративного потенціалу. Саме 
тому важливою складовою цієї Школи стала тема 
автоматизації процесів у юридичних клініках та 
ведення електронного діловодства, як вимоги часу.

   Христина Ковцун, Марія Цип’ящук

 

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

 ЗРОБЛЕНО:  Олімпіада з консультування 2020 відбулася виключ-
но англійською мовою. У чвертьфіналі змагалися 12 
команд з юридичних клінік України. 4 команди, які 
пройшли до півфіналу зустрілися між собою у півфі-
налі та фіналі вже у Польщі. Переможницею Олімпі-
ади стала команда Юридичної клініки Школи права 
Українського католицького університету

   Марія Цип’ящук
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 РЕЗУЛЬТАТ:  Ініційовано проведення Гакатону з автоматизації 
процесів у юридичних клініках від Юридичної 
лабораторії

 ЗРОБЛЕНО:  АЮКУ долучилась до організації та суддівства тех-
нологічних проєктів Гакатону. Проєкт-переможець 
спрямований на спрощення діяльності юридичних 
клінік через автоматизацію основних процесів. За 
домовленістю із компанією Bot & Partners керівни-
кам юридичних клінік буде запропоновано безко-
штовне впровадження напрацювань Гакатону.

   Христина Ковцун

 
 ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

МЕРЕЖІ
 РЕЗУЛЬТАТ:  Проведені дві інформаційні кампанії для 

збільшення клієнтів та студентів 

 ЗРОБЛЕНО:  Розроблено два відеоролика: для залучення 
студентів до роботи у юридичних клініках та для 
залучення нових клієнтів на отримання безоплатної 
правової допомоги у юрклініках. Також розроблені та 
розповсюджені інформаційні матеріали про послуги, 
які можна отримати в ЮК. 

   Марія Цип’ящук, Олена Сабо

 РЕЗУЛЬТАТ:  Посилено візуальну привабливість каналів 
комунікації АЮКУ

 ЗРОБЛЕНО:  Оновлено веб-сайт Асоціації юридичних клінік 
України (створено 2 додаткових розділи). Розроблено 
стиль та дизайн окремих типів публікацій 
(консультації юрклінік, блоги, документи) та головних 
подій Асоціації (Форум, конкурс “UP”, Олімпіада з 
консультування клієнтів, Фестиваль з практичного 
права, Літня школа для адміністраторів). Відновлено 
публікації у соціальній мережі Instagram

   Олена Сабо, Марія Цип’ящук 

 РЕЗУЛЬТАТ:  Висвітлено всі основні активності Асоціації

 ЗРОБЛЕНО:  На інформаційних ресурсах АЮКУ опубліковані 
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матеріали про основні події, які організувалися 
Асоціацією. Публікації про найбільші події розміщені 
на інформаційних ресурсах партнерів (Освітній дім 
прав людини, Ресурсний центр ГУРТ, ІР “Правовий 
простір”, “Мережа правового розвитку” та ін.).

   Олена Сабо, Марія Цип’ящук

 РЕЗУЛЬТАТ:  Посилена інформаційна онлайн-залученість 
діяльності Асоціації юридичних клінік України

 ЗРОБЛЕНО:  Більш як вдвічі зросла кількість відвідувачів сайту, 
пошукових запитів. Впродовж 2020 року веб-сайт від-
відало 50 530 нових користувачів (тоді як за 2019 рік 
кількість нових відвідувачів становила 19 257). Збіль-
шилась кількість підписників сторінки у Facebook 
(1065 людей стежать за сторінкою) та Instagram (160 
підписників).

   Олена Сабо, Марія Цип’ящук

 РЕЗУЛЬТАТ:  Створено лендинг першого в Україні Фестивалю з 
практичного права

 ЗРОБЛЕНО:  Створений лендинг Фестивалю “Street Law 
“Fin$kill” з можливістю подальшого використання 
веб-сайту 

   Марія Цип’ящук, Олена Сабо

 РЕЗУЛЬТАТ:  Посилення впізнаваності Асоціації через 
розповсюдження брендової промопродукції 

 ЗРОБЛЕНО:  На головні події Асоціації для учасників виготовлено 
брендову промопродукцію Асоціації. Її розповсюджено 
серед представників юрклінік та партнерів Асоцації. 

   Марія Цип’ящук, Олена Сабо

 РЕЗУЛЬТАТ:  Не налагоджено системної участі регіональних юри-
дичних клінік до інформування на ресурсах АЮКУ

 ЗРОБЛЕНО:  Новини регіональних юридичних клінік 
розміщуються на сайті Асоціації несистемно, 
культури використання ресурсів Асоціації не 
запроваджено. Свої консультації розміщують на 
сайті лише поодинокі юридичні клініки.

   Марія Цип’ящук, Олена Сабо

https://finskills.com.ua/
https://finskills.com.ua/


ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РОБОТИ  
ПРАВЛІННЯ АЮКУ

 у 2020 році значно посилилася інституційна спроможність 
Асоціації та її залученість по процесів розвитку правничої 
освіти

 існують піднапрями з конкретними відповідальними осо-
бами, робота щодо яких не продемонструвала прийнятних 
результатів

 

КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ: 
  Розвивати спільноту юридичних клінік як 

мережу аналітичних центрів.

  Сприяти перетворенню юридичних клінік 
ЗВО на осередки сталого інноваційного 
розвитку місцевих громад.
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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”




