
  

 
 

Програма З’їзду-конференції Асоціації юридичних клінік України 

4-5 жовтня 2019 року, м. Біла Церква 

День 1. (м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1) (конференц-зала) 

Блок 1. З'їзд Асоціації  

09.30-10.30 Реєстрація. Вітальна кава 

10.30-11.00 Вітальна панель: Андрій Галай (Голова Асоціації), Анатолій Даниленко (ректор БНАУ),  Валентина Борщовецька (деканка факультету права 

та лінгвістики БНАУ)  

Тетяна Бурак (USAID «Трансформація фінансового сектору»). Оголошення Конкурсу грантів в рамках Проекту USAID «Трансформація 

фінансового сектору» 

11.00-11.30 Андрій Галай. Від розуміння до розвитку: оновлення завдань правління, регіональне лідерство  

11.30-12.15 Q&A сесія: відповіді на питання щодо роботи Правління Асоціації у 2019 році  

12:15-12:45 Кава-пауза 

12.45-13:30 

 

Юлія Ломжець. Обговорення/затвердження оновленої редакції Статуту АЮКУ та Стандартів діяльності юридичних клінік України. 

Обговорення/прийняття Положення про дорадчі органи АЮКУ: Правління + та Поважної ради (конференц-зала) 

13.30-14.00 Марія Цип’ящук. Презентація айдентики Асоціації юридичних клінік України   

14.00-15.00 Обід  

Блок 2. Новий напрям “Захист прав споживачів фінансових послуг”  

15.00-16.00 Тетяна Бурак (USAID «Трансформація фінансового сектору»). Перспективи створення інституту альтернативного вирішення спорів в Україні 

16.00-17.00 Панельна дискусія: Практичні аспекти консультування з питань, пов’язаних із фінансовими послугами. Юлія Матвєєва (модератор)  

17.00-17.30 Кава  із Кіноклубами Docudays UA. Олександра Набієва (хол біля конференц-зали) 

17.30-18.30 Тетяна Грищенко (USAID «Трансформація фінансового сектору»). Як захистити себе від фінансового шахрайства? 

18.30-19.00 Підведення підсумків першого дня. Концепція нових моніторингів. Андрій Галай, Юлія Ломжець  

19.00 Неформальне спілкування 

 

 

 



  

 
 

День 2. (м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1) 

Блок 3. Ініціативи для юридичних клінік у партнерстві  

09.30-09.50 Віктор Ковальський. Презентація “Активлекс – інтегрована система нормативних актів та юридичної аналітики” (конференц-зала, 

позапрограмний захід)  

10.00-11.00 Джонні Хол, Філіп Черніцкі, Ульріх Штеге, Павел Клімек, Микола Удод, Андрій Галай (модератор)  

Панельна дискусія. Які виклики сьогодні існують у мереж юридичних клінік? (конференц-зала, синхронний переклад) 

11.00-11.30 Джонні Хол (Університет Норсамбрії, Великобританія). 

Педагогічний дизайн навчального плану в ЮК 

 (конференц-зала, синхронний переклад) 

Марія Цип’ящук, Павел Клімек (Польська мережа ЮК). Змагання з 

консультування - новий формат на основі міжнародного партнерства (ауд. 

38) 

11.30-12.00 Філіп Черніцкі (Польська мережа ЮК, GAJE), Ульріх Штеге 

(ENCLE). Сталість та стандартизація щодо юридичних клінік 

(конференц-зала, синхронний переклад) 

Сергій Буров (Освітній Дім прав людини в Чернігові). Пропозиції для 

юридичних клінік щодо співпраці з Домами прав людини 

(ауд. 38) 

12.00-12.30 Кава з партнерами 

12.30-13.15 Микола Сіома (Українська фундація правової допомоги). 

Можливості для співпраці з провайдерами правової допомоги 

для ЮК в рамках платформи Простору Pro Bono (конференц-

зала) 

Наталія Бімбірайте (Мережа правового розвитку). Оновлений портал 

Правовий простір, як спільна комунікаційна платформа провайдерів 

правової допомоги (ауд. 38) 

13.15-13.45 Катерина Дацко. Стираємо кордони: 

програми іноземного стажування для 

студентів ЮК (конференц-зала) 

Ольга Настіна. Досвід регіональної співпраці 

Білоцерківської юридичної клініки на 

Київщині (ауд. 38) 

Ксенія Семьоркіна, Андрій Галай (Українська 

Гельсінська спілка з прав людини). 

Моніторинги з прав людини УГСПЛ і 

можливості для юридичних клінік (ауд. 17) 

13.45-14.30 Ольга Настіна, Тетяна Шолкова, Лідія Нестеренко, Юлія Хмарук, Юлія Ломжець (модератор) 

Пропозиції про приєднання до підтриманих Асоціацією регіональних ініціатив (конференц-зала) 

14.30-15.30 Обід  

Блок 4. Розвиток юридичних клінік (творчі майстерні та інтерактиви) 

15.30-16.00 Андрій Галай “Чому юридичні клініки занепадають”: і як їх 

підняти (конференц-зала) 

Юлія Матвєєва. Правова просвіта як напрям діяльності юридичних клінік: 

pro at contra (ауд. 38) 

16.00-16.30 Сергій Деркач. Як об'єднуватись для реалізації спільних проектів 

і як шукати на них фінансування? (конференц-зала) 

Анна Миронюк. "Зустрічають по картинці..." (додатки та прийоми 

привабливої візуалізації ваших публікацій) (ауд. 38) 

16.30-17.00 Андрій Галай. Тренерські лайфхаки: п’ять головних правил 

викладача-тренера (конференц-зала) 

Марія Цип’ящук. “Пером чи дотиком” - як ефективно та просто 

використовувати сучасні медіа-технології (ауд. 38) 

17.00-17.30 Підведення підсумків З’їзду (конференц-зала) 

17.30-18.00 Кава. Від’їзд учасників  



  

 
 

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ 

 

Андрій 

Галай 

Голова Асоціації юридичних клінік України  

Магістр права, доктор юридичних наук, професор. 

Має більш як п’ятнадцятилітній стаж викладацької діяльності, десять років досвіду керування правничими кафедрами національних вишів 

України. 

Юридичною клінічною освітою займається з 1999 року, за цей час організував шість юридичних клінік у вишах переважно системи 

правоохоронних органів та сприяв інституційному розвитку юридичних клінік у всіх вишах системи МВС України. Тренер юридичного 

клінічного руху. Співавтор Інструменту з моніторингу стандартної якості діяльності юридичних клінік України (2017), Стандартів 

діяльності юридичних клінік України (2014) та Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України (2006). 

Спеціалізації у діяльності юридичних клінік: менеджмент юридичних клінік, навчальні компоненти юридичної клінічної освіти, 

спеціалізовані юридичні клініки, юридичні клініки типу streetlaw. 

Має понад 270 публікацій, з них понад 100 – з тематики діяльності юридичних клінік. 

 

Юдія 

Ломжець 

Виконавча директорка Асоціації юридичних клінік України 

Кандидат політичних наук, доцент. Має п’ятнадцятирічний стаж викладацької та наукової діяльності. 

Член Правління Асоціації юридичних клінік України. В юридичному клінічному русі з 2013 року. Завідувач юридичної клініки 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доцент кафедри морського та господарського права. 

Бере участь в діяльності робочої групи Миколаївської міської ради з питань підготовки пропозицій щодо створення спеціалізованої 

установи з надання безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві. Є одним із розробників Системи оцінювання якості діяльності 

юридичних клінік та Стратегічного плану діяльності АЮКУ на 2018-2020 рр. 

Спеціалізація у діяльності юридичних клінік: правове регулювання діяльності юридичних клінік, організація роботи юридичної клініки, 

система оцінювання якості діяльності юридичних клінік. 

 

Юлія 

Матвєєва 

Відповідальна за розвиток освітнього компоненту Асоціації  

Членкиня правління Асоціації юридичних клінік України. У юридичному клінічному русі з 2002 року як викладач куратор, пізніше – як 

керівник юридичної клініки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

Розробила у співавторстві навчальний курс “Юридичний практикум” для підготовки студентів до роботи у юридичній клініці. Ініціювала 

включення цього курсу до навчальної програми підготовки бакалаврів права як вибіркову навчальну дисципліну. 

Є одним із розробників Стандартів діяльності юридичних клінік України, експертом та тренером програм з верховенства права та захисту 

прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародного фонду “Відродження”, Асоціації юридичних клінік України. 

 

Микола 

Удод 

Менеджер з регіонального розвитку юридичних клінік 

член правління Асоціації юридичних клінік України, кандидат юридичних наук, доцент, тренер з юридичної клінічної освіти. У 

юридичному клінічному русі з 1996 року як керівник Центру практичного навчання юридичного факультету ДонНУ, який мав у своєму 

складі 25 спеціалізованих юридичних клінік, у тому числі імітаційних і “Практичного права”. 

Підготував навчальні посібники “Практичне право” та Менеджмент юридичної практики, а також був співавтором інших навчальних 

посібників з організації діяльності юридичних клінік в Україні. 

Є одним із засновників Асоціації юридичних клінік України та Фундації юридичних клінік України. з 2010 р – голова Донецького осередку 

Асоціації українських правників. Член Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції в Донецькій області. 

Директор ГО Фонд “Правова просвіта”. Один з розробників Стандартів діяльності юридичних клінік України. Керівних численних проектів 

з розвитку юридичного клінічного руху, підтримуваних Пітсбурзьким та Джорджтаунським університетами, PILI, COLPI, USAID, ABA 

ROLLI, ОБСЄ, МФ “Відродження”, PSEP  та іншими міжнародними організаціями. 



  

 
 

 

Марія 

Цип’щук 

Менеджерка з розвитку комунікації АЮКУ 

Магістерка права, викладачка, членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України з 2015 р. 

У клінічному юридичному русі з 2004 року, спочатку – як консультантка юридичної клініки “Pro Bono” Національного університету 

“Острозька академія”, а з 2009 року – її керівник; переможниця Національної Олімпіади юридичних клінік України з консультування 

клієнтів (2009 р.); брала участь у Міжнародних змаганнях з консультування клієнтів ім. Брауна-Мостена (2009 рік – учасниця; 2011, 2015, 

2018 р. – тренерка, національний представник); організаторка Національної Олімпіади у 2015, 2016, 2017 та 2019 роках. Окрім діяльності в 

юридичному клінічному русі, займається правозахисною практичною діяльністю. 

 

Наталія 

Цюприк 

Відповідальна за розвиток правопросвітніх програм 

Членкиня правління Асоціації юридичних клінік України з грудня 2018 року. У юридичному клінічному русі з 2010 року – здійснює 

керівництво юридичної клініки «Захист» навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, забезпечує 

проведення правопросвітньої роботи серед населення та надання безоплатної правової допомоги. 

10 років займалася викладацькою діяльністю, викладачка адміністративного права та процесу. 

8 років перебуває на посаді старшого наукового співробітника, здійснює організацію та проведення наукових, навчально-методичних та 

виховних заходів здобувачів вищої освіти академії, є керівником наукових проектів та методичних розробок. 

 

Тетяна 

Шолкова 

Відповідальна за побудову сталої співпраці з професійними правничими об’єднаннями і юридичним бізнесом 

Членкиня правління Асоціації юридичних клінік України з грудня 2018 року. У юридичному клінічному русі з 2003 року, організувала 

роботу 3-х юридичних клінік в Університетах м. Києва 

15 років займається викладацькою діяльністю на кафедрі фінансового права Навчально-наукового інституту права Університету Державної 

фіскальної служби України. Взяла участь в організації більше 80 науково-практичних заходів; 

Була головною організаторкою Національної Олімпіади з консультування клієнтів 2018, що проводилась в Університеті ДФС України в м. 

Ірпінь. Окрім того, підготувала команду переможницю Національної Олімпіади з консультування клієнтів 2017 м. Острог та представляла з 

командою Україну на щорічних Міжнародних змаганнях з консультування клієнтів ім. Мостена – Брауна в Англії 2017 році. Підготувала 

команду, яка зайняла 2 місце на Всеукраїнських судових дебатах з трудового права 2018 рік; 

Також Тетяна Шолкова входила до робочих груп по розробці всіх основоположних нормативних документів, чим керується Асоціації 

юридичних клінік України (Стандарти діяльності ЮК 2014, Інструменту оцінювання юридичних клінік (АЮКУ, USAID, МФВ), 

Стратегічний план АЮКУ на 2016-2018 рік). 

СПІКЕРИ ВІД АСОЦІАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК  

 

Катерина 

Дацко 

Керівниця юридичної клініки, деканка юридичного факультету Криворізького економічного інституту ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана". 

Координаторка юридичного напрямку IIІ Міжнародного наукового конгресу SMART SOCIETY. 

 

Сергій 

Деркач 

Експерт з питань боротьби з корупцією та судового переслідування Антикорупційної ініціативи ЄС. Експерт АЮКУ 

Сергій - кваліфікований юрист, який працював правоохоронцем десять років, у тому числі в слідчих підрозділах, та чотири роки - в 

Миротворчій місії ООН в Ліберії, де відповідав за напрямок реформи органів правопорядку. З 2005 по 2015 р. Пан Деркач займав посаду 

заступника начальника Спеціального миротворчого центру МВС України, відповідального за підготовку та координацію працівників 

поліції які були у направлені до міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки. До недавнього часу Сергій Деркач займав посаду 

експерта з питань боротьби з корупцією Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, де давав стратегічні та оперативні 



  

 
 

консультації керівництву новостворених антикорупційних органів України. Пан Деркач отримав ступінь магістра права з Національного 

університету внутрішніх справ (Україна), диплом з аналізу міжнародних конфліктів Інституту миру ООН (США), сертифікат з питань 

миротворчої діяльності правоохоронних органів Міжнародного Центру удосконалення підрозділів поліції (Італія). 

 

Ольга 

Настіна 

Керівниця юридичної клініки, експертка проекту "Громада для дитини", правозахисниця, координаторка проекту деінституалізації в м. 

Біла Церква. Голова громадської організації "Правова Єдність". 

 

Анна 

Миронюк 

Асистентка менеджерки з комунікації Асоціації юридичних клінік України.  

Анна є студенткою юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, консультанткою юридичної 

клініки 

СПІКЕРКИ ВІД ПРОЕКТУ USAID “ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ” 

 

Tetyana 

Grischenko 

Голова юридичного відділу Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»  

Тетяна Грищенко працює начальником юридичного відділу Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» з 2017 року. Вона 

займається реформуванням законодавства та регулювання на ринках капіталу та товарних ринках, у небанківському фінансовому секторі та 

у сфері захисту споживачів фінансових послуг. 

До роботи в Проекті пані Грищенко обіймала посаду юриста у міжнародній юридичній фірмі та була юридичним радником народного 

депутата України. Вона також очолювала відділ правової підтримки юридичних осіб одного з найбільших банків з іноземним капіталом в 

Україні.  

Пані Грищенко має досвід роботи у сфері фінансової грамотності та часто виступає перед викладачами закладів вищої освіти та студентами 

з різноманітних питань розвитку фінансового сектору. Тетяна Грищенко має ступінь магістра з міжнародного банківського та фінансового 

права від Університетського коледжу Лондона (2010 р.) та ступінь магістра з міжнародного приватного права від Інституту міжнародних 

відносин в Україні (2003 р.). 

 

Тетяна 

Бурак 

Радниця з питань захисту прав споживачів фінансових послуг, Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»   

Тетяна Бурак працює радником з питань захисту прав споживачів фінансових послуг у Проекту USAID «Трансформація фінансового 

сектору» з березня 2017 року. Вона веде всі проекти та ініціативи із захисту прав та підвищення фінансової обізнаності споживачів 

фінансових послуг. 

З 2015 року по 2017 року пані Бурак працювала в Департаменті стратегії та реформування Національного банку України. Вона 

координувала діяльність з виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, Цільову команду реформ 

фінансового сектору, роботу з надання технічної підтримки з боку міжнародних донорських організацій та трансформаційні проекти у 

співпраці з ЄБРД. 

Пані Бурак має 9 років досвіду роботи у сфері банківського та фінансового сектору і 5 років досвіду у сфері захисту прав споживачів 

фінансових послуг. Вона очолювала роботу з впровадження змін та управління проектами в таких авторитетних організаціях як Укрсіббанк 

(BNP Paribas Group), ПРАВЕКС-БАНК (Intesa Sanpaolo Group) та Anheuser-Busch InBev.  



  

 
 

Пані Бурак є основним автором законопроекту про установу фінансового омбудсмена та ідеологом та організатором першої в Україні 

Міжнародної конференції із захисту прав споживачів у 2017 році. Вона проводила різноманітні дослідження на фінансовому ринку 

(споживче кредитування, страхування тощо), численні медіа-кампанії, давала інтерв’ю на теле- та радіопередачах, виступала з 

презентаціями та має численні публікації на тему реформи фінансового сектору та просвіти населення України з фінансових питань. Пані 

Бурак має ступінь магістра з економіки та права від Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (2010 р.). 

СПІКЕРИ ВІД ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ 

 

Філіп 

Черніцкі 

Президент Польської мережі юридичних клінік, Президент GAJE (Global Alliance for Justice Education) 

Починаючи з 1998 року працює над просуванням та становленням юридичних клінік у Польщі та Східній Європі, а також над просуванням 

професійної правничої безоплатної діяльності. З 2002 року він очолює Польську Фундацію юридичних клінік і є членом Правління Global 

Alliance for Justice Education (від січня 2009 є президентом Альянсу) і є керівником Наглядової ради Польського національного союзу 

неурядових організацій. 

Філіп Черніцкі був співзасновником юридичної клініки Варшавського університету – другої найстарішої юридичної клініки, працював на 

посаді президента Форуму проєвропейських молодіжних організацій, а також був Президентом Республіканського Форуму, членом 

Міжнародної ради Асоціації студентів європейського права та є співзасновником коаліції польської громадської організації при 

Міжнародному кримінальному суді. Автор статей та публікацій про юридичні клініки та доступ до правосуддя. 

 

Павел 

Клімек 

Магістр права, викладач, практикуючий юрист, юридичний консультант у сфері фінансового та цивільного права.  
Сертифікований медіатор, наразі проходить адвокатське стажування, заступник директора юридичної клініки університету Краківської 

Академії імені Анджея Фрича Моджевського. Власник юридичного бізнесу. 

Член моніторингової групи Юридичної клініки Національного університету Києво-Могилянської академії з моніторингу діяльності (25-27 

жовтня 2019 р.) 

 

Джонні Хол Адвокат, юридичний радник, науковець екс-редактор Міжнародного журналу юридичної клінічної освіти (IJCLE) 

Має більше ніж двадцятирічний досвід у сфері юридичної клінічної освіти, працюючи практикуючим адвокатом протягом усього періоду, 

керуючи та викладаючи у студентському юридичному бюро, де понад 200 студентів надають безкоштовні юридичні консультації та 

здійснюють представництво. 

Також пан Холл консультує місцеву юридичну фірму, з якою разом зі своїми студентами часто співпрацює у юридичних справах. Він несе 

загальну відповідальність за юридичне бюро, а також за навчання та викладання на всьому факультеті. Бере участь в організації щорічної 

конференції ENCLE&IJCLE. 

Представляв документацію та семінари на міжнародному рівні, аби допомогти у створенні та/або розвитку клінічної юридичної освіти в 

кількох країнах, включаючи Хорватію, Індію, Уганду та Сінгапур. 

Дослідницький інтерес пана Холла - юридична клінічна освіта, і зараз він закінчує докторську дисертацію, досліджуючи свою юридичну 

клініку та викладаючи там як у самостійній навчальній одиниці. Ним було опублікувано декілька статей про юридичну клінічну освіту та 

про загальний досвід експериментального навчання, одна з останніх: «Інтегрований навчальний план права: збалансування досвіду 

навчання для досягнення ряду результатів у ньому» (2018) 5:1 Журнал міжнародного порівняльного права 71 -109 та «Вбудована рефлексія 

в досвід керування в клініці, методи дослідження рефлексивного вчителя» 



  

 
 

 

Ульріх 

Штеге 

Член факультету, директор програми юридичної освіти Клініки Міжнародного університетського коледжу міста Турін.  
Крім того, був викладачем (2017-2018) в юридичній клініці Преторійського університету (Південна Африка). 

Вивчав право в Німеччині, Франції та Бельгії. Окрім своєї ролі в МУК, він є кваліфікованим практикуючим юристом в Італії та Німеччині 

(прийнятий до адвокатської колегії в Німеччині та Італії). Виступав спікером, експертом та тренером на численних конференціях, у 

міжнародних експертних групах та на тренінгах (в основному це стосувалося європейського права, законодавства про притулок та 

імміграцію, юридичної клінічної освіти тощо). 

Є членом-засновником та виконавчим секретарем ENCLE European Network for Clinical Legal Education (Європейської мережі клінічної 

правової освіти), членом Керівного комітету GAJE (Глобального альянсу з питань правосуддя) та членом ASGI (Associazione per gli Studi 

Giuridici sull'Immigrazione) та Правничої мережі з міграційних питань. 

СПІКЕРИ ВІД НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ 

 

Наталія 

Бімбірайте 

Правозахисниця, громадська діячка з 20-річним досвідом організації правозахисних та адвокаційних кампаній. Авторка та 

керівниця багатьох соціальних проектів. Є директоркою громадської організації ІРЦ Правовий простір.  

Екc-директорка благодійної організації “Фонд милосердя та здоров'я» (м. Херсон). Голова правління громадської організації Мережа 

правового розвитку, членкиня правління Української Гельсінської спілки з прав людини - УГСПЛ. Пані Наталія має досвід організації 

культурних заходів, які сприяють зміцненню міждержавних українсько-литовських відносин й очолює Громаду литовців Херсонщини. 

 

Сергій Буров Директор Освітнього дому прав людини в Чернігові, громадський монітор національного превентивного механізму України, експерт 

програмних ініціатив "Університет - простір прав людини" та "Розвиток громадянської мережі із просування та захисту прав людини" , 

тренер та координатор Всеукраїнської освітньої програми "Розуміємо права людини", автор низки книжок у сфері прав людини та освіти 

для тренерів, учасник команди "ZERO Torture" - ініціативи, яка була заснована для створення в Україні сталої системи протидії катуванням. 

 

Віктор 

Ковальський 

Президент першого українського юридичного видавництва “Юрінком-Інтер”; шеф-редактор загальнонаціональної правової 

газети Юридичний вісник України, доктор юридичних наук, професор. 

 

Ксенія 

Семьоркіна 

Координаторка громадського моніторингу імплементації Національної стратегії у сфері прав людини. Експертка Української 

Гельсінської спілки з прав людини - УГСПЛ, аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України. 

Займається аналітичною діяльністю з метою просування стандартів прав людини в Україні. Має досвід адвокаційних кампаній на 

національному та міжнародному рівні, в структурах ООН 



  

 
 

 

Микола 

Сіома 

Директор Української фундації правової допомоги.  
У 2009 році Микола закінчив магістратуру Національного університету Києво-Могилянська Академія та пізніше аспірантуру. У 2014 році 

захистив кандидатську дисертацію з філософії права. Викладав курс з античної філософії та філософії права для студентів НаУКМА. Має 

ряд публікацій у галузі філософії права. 

 


