ЗВІТ МЕРЕЖІ
за 2021 рік
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

Статистичні показники
мережі юридичних клінік
у 2021 році

Статистичні та організаційні дані надали
50 юридичних клінік.
Статус структурного підрозділу зі штатом
мають 29 юридичних клінік.

СКЛАД ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК:

283 викладача

1143 студента

Співвідношення: 1 викладач на 4 студента
(співвідношення зберігається, незалежно від зміни кількості клінік)

ПРАВОВА ДОПОМОГА:

Надання правової
інформації
1795

Юридичне
консультування
2870

Підготовка правових
несудових документів
742

Представництво
інтересів у судах та
інших органах
40

Підготовка
процесуально-правових
документів
533

Практикують представництво 8 юридичних клінік, що складає 16% усіх юридичних клінік.
Середня кількість консультацій (інформації та консультацій) на одну юридичну клініку
склала 93

ПРАВОВА ПРОСВІТА:
У 2021 році юридичні клініки України провели 1157
правопросвітніх заходів (1596 у попередньому році) :
Публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо) – 477 (630 у попередньому році);
Інтерактивні заняття (практичне право /
streetlaw) – 406 (374 у попередньому році);
Медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
тощо) – 274 (591 у попередньому році).

ВИКЛАДАННЯ СПЕЦКУРСУ
ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ:
Обов’язковий – 16 (12 у попередньому році)
Вибірковий – 11 (13 у попередньому році)
Заняття поза навчальним планом – 16 (14 у
Співвідношення: 1 викладач на 4 студента
попередньому
році) від зміни кількості клінік)
(співвідношення зберігається,
незалежно
У 4 юридичних клініках навчання студентів
юридичних клінік не ведеться взагалі (4 у
попередньому році)

Legal
clinics

ПРАКТИКА У ЮРИДИЧНИХ КЛІНІКАХ:
Зараховується як практика – 15 (41 у
попередньому році)
Не зараховується як практика – 3 (10 у
попередньому році)

ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СТАТИСТИКИ:

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 юридичних клінік у
штатний статус, оплати праці залученого персоналу, впровадження курсу
юридичної клінічної освіти

Результати роботи
Правління АЮКУ
у 2021 році

ТОП - 10
РЕЗУЛЬТАТ 1.
Асоціація значно посилила співпрацю
з міжнародними партнерами
Міжнародні експерти системно долучаються до заходів та проєктів
Асоціації.
Продовжується співпраця з Польською Фундацією юридичних клінік в
рамках Центральноєвропейських змагань з консультування клієнтів
(CECCC).
Спільно з мережею юридичних клінік Польщі створена Міжнародна
комунікаційна ІТ платформа для студентів, кураторів та клієнтів
юридичних клінік.
Асоціація системно долучається до заходів ENCLE.
ВИКОНАВЦІ: Марія Цип’ящук, Юлія Ломжець, Христина Ковцун

РЕЗУЛЬТАТ 2.
Проведена третя англомовна
Національна Олімпіада з консультування
клієнтів
Олімпіада з консультування 2021 знову відбулася виключно
англійською мовою на частково самоокупній основі. В змаганнях взяли
участь команди 11 юридичних клінік зі всієї України.
Переможницею Олімпіади стала команда Юридичної клініки Школи
права Українського католицького університету. Переможці
представили України у Міжнародних Змаганнях з консультування ім.
Брауна-Мостена і увійшли до 10 найкращих команд.
ВИКОНАВЦІ: Марія Цип’ящук

Результати роботи
Правління АЮКУ
у 2021 році
РЕЗУЛЬТАТ 3.
Проведена "діагностика" виконання
стратегічного плану та комунікаційної
стратегії АЮКУ на 2018-2020 роки
Впродовж першого півріччя 2021 року Асоціація провела серію онлайн і
офлайн заходів, спрямованих на аналіз та оцінку виконання стратегічного
плану та комунікаційної стратегії АЮКУ на 2018-2020 роки, а також
розробку стратегічних документів на наступний період.
В основу "діагностики" були покладені відповіді стейкхолдерів щодо
реалізації Стратегії:
керівників юридичних клінік,
студентів – клініцистів,
керівників ЗВО,
національних та міжнародних експертів,
партнерських організацій.
ВИКОНАВЦІ: Марія Цип’ящук, Юлія Ломжець, Христина Ковцун

РЕЗУЛЬТАТ 4.
Асоціація продовжила практику
організації заходів з розвитку практичних
навиків та наукових здібностей студентів
юридичних клінік
Організоване друге Міжнародне студентське стажування “Проєкт “UP”.
Перший етап стажування передбачав конкурс юридичного есе на тему
"Корупція та її вплив на права людини". У конкурсі взяло участь 24
команди юридичних клінік України та 1 - Польщі. Есе опубліковані у
студентському збірнику наукових праць міжнародного конгресу. Другий
етап 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 Львівського національного університету імені Івана
Франка.
ВИКОНАВЦІ: Катерина Дацко

Результати роботи
Правління АЮКУ
у 2021 році
РЕЗУЛЬТАТ 5.
Продовжена практика організації
Форумів, спрямованих на посилення
інституційної спроможності юрклінік
В березні відбувся Щорічний Форум АЮКУ. Тематикою стали "Розробки
юридичних клінік у сфері захисту споживачів фінансових послуг". Під час
Форуму відбулися презентація навчального посібника "Основи правничої
клінічної практики", представлення 7 нових посібників з консультування
та методичного посібника для проведення занять Street Law, огляд
настільних та комп’ютерних ігор з фінансової грамотності, представлення
прототипу ІТ платформи для спільної роботи юридичних клінік України та
Польщі, а також цікаві воркшопи та конкурси.
У вересні відбувся Перший науковий Форум АЮКУ. Під час Форуму були
представлені роботи українських та іноземних авторів щодо розвитку
юридичної клінічної науки. Автори статей представили свої
напрацювання у розрізі 4 секцій:
розвиток юридичної клінічної науки;
етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки;
розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік,
спеціалізація в роботі юридичних клінік;
правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік;
міжнародний досвід діяльності юридичних клінік.
Ці статті увійшли до збірки наукових праць категорії Б наукового журналу
“Правова позиція”.
ВИКОНАВЦІ: Марія Цип’ящук, Юлія Ломжець, Христина Ковцун

РЕЗУЛЬТАТ 6.
Продовжено практику проведення
моніторингів юридичних клінік
Організовано два моніторинги за фінансової підтримки ОБСЄ.
Моніторинги відбулися у юридичній клініці Сумського державного
університету та юридичній клініці “Істина” Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ.
ВИКОНАВЦІ: Юлія Ломжець, Марія Цип’ящук, Тетяна Шолкова

Результати роботи
Правління АЮКУ
у 2021 році
РЕЗУЛЬТАТ 7.
Розширення експертних сфер Асоціації
юридичних клінік України
Асоціація реалізувала грант від Проєкту USAID "Підтримка організаційлідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" щодо виявлення та
подолання корупційних ризиків у закладах вищої освіти. До реалізації
проєкту залучено на мотивованих засадах 5 юридичних клінік. В
результаті, підготовлені аналітичні видання:
Каталог корупційних ризиків у вищій освіті;
Аналітичний огляд "ТОП 25 корупційних ризиків у сфері вищої освіти",
Аналітичний звіт "Оцінка стану розвитку Інституту антикорупційного
уповноваженого у сфері вищої освіти: проблеми і рекомендації"
Створені комунікаційні продукти:
серія правопросвітніх плакатів з антикорупції;
просвітницькій відеоролик з антикорупційної тематики;
блоги та аналітичні статті з антикорупційної тематики.
Розроблені навчальні матеріали: Методичне видання для проведення
тренінгу з антикорупції для студентства у форматі ТоТ.
ВИКОНАВЦІ: Андрій Галай, Катерина Дацко, Юлія Ломжець, Марія Цип’ящук

РЕЗУЛЬТАТ 8.
Розроблено модельну навчальну
програму (силабус) дисципліни
“Правнича клініка”
Основою для написання навчальної програми стали напрацювання та
рекомендації правничих клінік – членів Асоціації юридичних клінік
України, а також 24 звіти моніторингів правничих клінік, які проводила
Асоціація.
Модельний силабус допоможе викладачам більш якісно та змістовно
викладати курс "Правнича клініка ", а також стимулюватиме самі правничі
школи включати юридичну клініку до програми навчання як курс, а не
лише як базу для практики.
ВИКОНАВЦІ: Христина Ковцун

Результати роботи
Правління АЮКУ
у 2021 році
РЕЗУЛЬТАТ 9.
Проведений офлайн Фестиваль
Street Law
Другий Фестиваль з практичного права “Fin Skills” відбувся в офлайн
форматі. Участь у ньому взяли більше 100 учасників. 14 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:
16 інтерактивних уроків за методикою Street Law,
8 правопросвітніх інфографік,
5 правопросвітніх відеосюжетів,
4 інтерактивних гри.
З усіма матеріалами Фестивалю можна ознайомитись на його сайті
https://finskills.com.ua/
ВИКОНАВЦІ: Христина Ковцун, Катерина Дацко, Марія Цип’ящук, Юлія Ломжець

РЕЗУЛЬТАТ 10.
Посилено інформаційну спроможність
мережі юридичних клінік
На інформаційних ресурсах АЮКУ опубліковані 13 матеріали про основні
події, які організувалися Асоціацією. Публікації про найбільші події
розміщені на інформаційних ресурсах партнерів.
Посилена інформаційна онлайн-залученість діяльності Асоціації
юридичних клінік України (зросла кількість відвідувачів сайту, пошукових
запитів, підписників у соцмережах).
Посилення впізнаваності Асоціації через розповсюдження брендової
промопродукції.
Посилено візуальну привабливість каналів комунікації АЮКУ
Створений лендинг другого Фестивалю “Street Law “Fin$kill” з можливістю
подальшого використання веб-сайту
ВИКОНАВЦІ: Олена Сабо, Марія Цип'ящук

Результати роботи
Правління АЮКУ
у 2021 році
Інші результати:
Підготовка тез, відеопрезентація та доповідь "Street Law Practice in
Ukraine: Legal Clinical Activity Context" на Всесвітній онлайн-конференції
юридичних клінік (Global Alliance for Justice Education, the International
Journal of Clinical Legal Education and the Association for Canadian Clinical
Legal Education and hosted by the the Northumbria University (UK)).
У партнерстві з громадською спілкою "Українська Гельсінська спілка з
прав людини" проведений конкурс студентських есе "Перехідне
правосуддя: механізми переходу від війни до миру - дороговкази для
України".
Асоціація долучилася до розробки методології та представлення
результатів першого незалежного щорічного рейтингу правничих шкіл
України.
На Фестивалі думок 2021 організована дискусія про досвід юридичних
клінік з надання правової допомоги ветеранам.
Продовжилася робота програми Street Law в рамках Української школи
практичних знань.
Спільно з партнерами Української школи практичних знань виступили
засновниками Міжнародного клубу доступу до правосуддя – International
A2J Club – Club Justice.
В межах підсумкового заходу "Змінюємо фінансову культуру в Україні", що
проводиться Проектом USAID "Трансформація фінансового сектору",
юридичні клініки представили досвід впровадження власних проєктів.

ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ
АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ:
Не дивлячись на виклики та обмеження, пов’язані із пандемією
Covid19, юридичний клінічний рух продовжує розвиватися.
Інституційний розвиток мережі та Асоціації забезпечують 30%
юридичних клінік, переважна більшість залишаються пасивними.

