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Ми розвиваємо нашу спільноту, 
щоб кожна юридична клініка стала

 цінною для правничої школи.

Організація, яка представляє інтереси спільноти юридичних клінік України задля їх
утвердження та розвитку

ХТО МИ?

Юридична клініка, яка відповідає Стандартам АЮКУ
Стала спільнота юридичних клінік України
Якісна юридична клінічна освіта 
Інновації в освітньому процесі
Правопросвіта Street Law
Інтегрованість у національні й міжнародні професійні спільноти

МІСІЯ ВІЗІЯ
Асоціація є впливовою, професійною,

визнаною організацією, яка бере активну
участь у процесах реформування

правничої освіти.

ЦІННОСТІ:

ДЛЯ КОГО ПРАЦЮЄМО?
Правничі школи
Усі зацікавлені в утвердженні та розвитку
юридичного клінічного руху

З КИМ СПІВПРАЦЮЄМО?
Органи державної влади та місцевого самоврядування
Мережі неурядових організацій у сфері правозахисту та правопросвіти
Органи системи безоплатної правової допомоги, адвокатські об’єднання, суб’єкти, які
здійснюють незалежну професійну діяльність
Партнерські організації (національні та іноземні)
Зарубіжні юридичні клініки 
Міжнародні об’єднання клінічного руху та правничої освіти

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 
Асоціації юридичних клінік

2022 - 2025 роки

ЦІЛЬ 1. 
МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ 

АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ
ЗРОЗУМІЛІ ТА ВИЗНАНІ

СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ЦІЛЬ 2. 
ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ОСВІТА 

Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ СКЛАДОВОЮ
ПРАВНИЧОЇ ОСВІТИ

ЦІЛЬ 3. 
РОЗВИТОК

 ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК

ЦІЛЬ 4. 
АДАПТАЦІЯ 

ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ 
ДО ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО СТАНУ



СТРАТЕГІЧНИЙ
 ПЛАН

МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ ЗРОЗУМІЛІ ТА ВИЗНАНІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

1.1 Оптимізація процесів прийняття рішень та діяльності Правління
Робота Правління автоматизована з рівномірно розподіленими функціями виконання 
Зустрічі Правління проводяться з визначеною періодичністю

1.2 Системне інформування членів Асоціації про її діяльність та можливості

1.3 Інформування партнерів про діяльність Асоціації та її можливості

Двічі на рік проводяться онлайн - зустрічі "Запитай Правління" 
Організована періодична розсилка Newsletter про діяльність АЮКУ та опитування щодо її діяльності 
На сайті створена форма зворотнього зв’язку з Правлінням

1.5 Розширення міжнародної співпраці 

АЮКУ сприяє двосторонньому періодичному інформуванню про ініціативи та можливості юридичних клінік
та партнерів

1.4 Інтегрованість партнерських організацій у діяльність Асоціації
До всіх брендових заходів АЮКУ долучені мінімум два представника партнерських організацій
Асоціація бере участь у мінімум двох ініціативах партнерів на рік

Іноземні партнери залучені до заходів АЮКУ мінімум двічі на рік
Асоціація бере участь у заходах іноземних партнерів мінімум двічі на рік
Міжнародна співпраця розширена мінімум до 1 партнерства у рік
Асоціація є учасницею мінімум однієї регіональної міжнародної ініціативи на рік

1.6 Адвокація інтересів юридичних клінік серед ЗВО, органів влади та правничої спільноти 
Складений та впроваджений адвокаційний план АЮКУ

ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ОСВІТА Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ СКЛАДОВОЮ ПРАВНИЧОЇ ОСВІТИ

2.1 Посилення ролі юридичних клінік, як баз практики
АЮКУ розробила путівники/методичні рекомендації про проходження практики в юридичній клініці 
Не менше 50% членів АЮКУ затвердили локальне Положення про проходження практики в юридичній клініці

2.2 Запровадження академічної мобільності юридичних клінік
До Стандартів АЮКУ та Інструменту моніторингу юридичних клінік внесені положення з підтримки академічної
мобільності 
Запроваджено не менше 2 регіональних пілотних ініціатив з академічного обміну та обміну практиками
2.3 Підвищення кваліфікації персоналу юридичних клінік
Щороку проводяться школи АЮКУ для персоналу юридичних клінік
Щорічні Форуми АЮКУ містять навчальні компоненти

2.4 Розвиток наукових досліджень у сфері правничої/ юридичної клінічної освіти 
АЮКУ щороку підтримує мінімум 2 науково-практичні заходи, що проводяться юридичними клініками
АЮКУ провела щонайменше одну Міжнародну науково - практичну конференцію з питань розвитку юридичної
клінічної науки

 РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК

3.1 Популяризація юридичної клініки серед студентів правничих шкіл
АЮКУ щороку проводить навчальні заходи для студентів юридичних клінік 
Проведені дві Школи студентів-клініцистів

3.2 Рейтингування юридичних клінік
АЮКУ створила рейтинг найактивніших юридичних клінік
Розроблена і впроваджена система заохочення активних юридичних клінік

 АДАПТАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО СТАНУ

4.1 Підтримка кураторів та студентів юрклінік щодо адаптації та задоволення критичних потреб
4.2 Навчання профільним галузям права та необхідним м'яким навикам
4.3 Технологічна підтримка та пошук ресурсної підтримки




