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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

(м. Київ, Київська та Чернігівська області) 

 

Правнича клініка  

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 
Рік заснування юридичної клініки 1999 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 04070, м.Київ, вул.Набережно-

Хрещатицька, 27, к 4. 

2. +38 044 425 5361 

3. lawclinic-ukma@ukr.net   

4. 

http://www.facebook.com/groups/11217665612

10114/?epa=SEARCH_BOX/  
5. Матвєєва Юлія Іванівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів  4 

2. Студентів 30 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
5 

б) юридичне консультування 89 

в) підготовка правових несудових 

документів 
17 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
42 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
4 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / Street Law) 
11 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
5 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

лише окремі галузі права, а саме: 

цивільне, адміністративне, земельне, 

сімейне, спадкове, податкове, житлове, право 

соціального захисту та забезпечення, права 

людини 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
курс за вибором студентів «Юридичний 

практикум» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

зараховується як практика 

 

 

 

 

mailto:lawclinic-ukma@ukr.net
http://www.facebook.com/groups/1121766561210114/?epa=SEARCH_BOX/
http://www.facebook.com/groups/1121766561210114/?epa=SEARCH_BOX/
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Юридична клініка «Право і практика» 

Білоцерківського національного аграрного університету 

 
Рік заснування юридичної клініки 2001 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. Київська область, м. Біла Церква, б-р 

Олександрійський 96 

2. +38 04563-40440 моб. 050 3575403 

3. urklinika.bc@gmail.com  

4. https://www.facebook.com/pravoipraktuka  

5. куратор Настіна Ольга Іванівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 20 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
31 

б) юридичне консультування 108 

в) підготовка правових несудових 

документів 
22 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
15 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
5 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
12 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
22 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
9 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

господарське та кримінальне 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

а) обов’язковий курс «Основи діяльності 

юридичних клінік»;  

в) додаткові заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:urklinika.bc@gmail.com
https://www.facebook.com/pravoipraktuka
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Навчальна юридична консультація  

Академії адвокатури України 

 
Рік заснування юридичної клініки  2002 

Організаційно-правова форма юридичної клініки  структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27 

2. (044) 288-05-29 

3. marina.ts.ukr@gmail.com    
4. http://aau.edu.ua/ua/traininglawoffice/     

5. директор Центру розвитку професійних 

компетентностей Цимбал Марина 

Олександрівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та 

студентів 

1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів  20 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 

15 

б) юридичне консультування 50 

в) підготовка правових несудових 

документів 

10 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
25 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / Street Law) 
0 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
2 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
лише окремі галузі права, а саме: 

кримінальне право, господарське право 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
обов’язковий курс основи юридичної клінічної 

практики 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marina.ts.ukr@gmail.com
http://aau.edu.ua/ua/traininglawoffice/


7 
 

Юридична клініка «Adiutorium»  

Чернігівського національного технологічного університету 
 

Рік заснування юридичної клініки 2002 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.м. Чернігів, вул. Козацька 1 

2. 72-40-77 

3.  chernih.auditorium.legalclinic@gmail.com  

4. 

https://www.facebook.com/groups/21042404599

8792/  

5. Литвиненко Валентина Миколаївна, доцент 

кафедри трудового права , адміністративного 

права та процесу, керівник 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 9 

2. Студентів 52 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
18 

б) юридичне консультування 5 

в) підготовка правових несудових 

документів 
- 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
33 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
3 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
1 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chernih.auditorium.legalclinic@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/210424045998792/
https://www.facebook.com/groups/210424045998792/
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Навчально-практична лабораторія «Юридична клініка» 

Університету державної фіскальної служби України 
 

Рік заснування юридичної клініки 2002 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, корпус Е, 

ауд. 107 

2. +380 50 906 78 30 

3. lc.usfsu@gmail.com  

4. http://www.nusta.edu.ua/лабораторія-

юридична-клініка/#1549975985849-bd1bd27a-

f33c  https://www.facebook.com/lc.usfsu#   

https://instagram.com/npl_ykclinika_usfsu?igshid=

1u070lyeel8z8  

5. Шолкова Тетяна Борисівна, заступник 

завідувача НПЛ «Юридична клініка» УДФСУ 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
5 

б) юридичне консультування 40 

в) підготовка правових несудових 

документів 
- 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
20 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
3 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
5 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Наукові конференції - 

Тренінги для клініцистів 

Відвідування судових засідань 

студентами клініцистами 

участь у інтелектуальних змаганнях 

13 

3 

 

3 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

б) курс за вибором студентів «Основи 

юридичної клінічної освіти»;  

в) заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

mailto:lc.usfsu@gmail.com
http://www.nusta.edu.ua/лабораторія-юридична-клініка/#1549975985849-bd1bd27a-f33c
http://www.nusta.edu.ua/лабораторія-юридична-клініка/#1549975985849-bd1bd27a-f33c
http://www.nusta.edu.ua/лабораторія-юридична-клініка/#1549975985849-bd1bd27a-f33c
https://www.facebook.com/lc.usfsu
https://instagram.com/npl_ykclinika_usfsu?igshid=1u070lyeel8z8
https://instagram.com/npl_ykclinika_usfsu?igshid=1u070lyeel8z8
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Юридична клініка «Захист та справедливість» 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 
 

Рік заснування юридичної клініки 2002 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Київ, вул. Васильківська 17, офіс 203а 

2. (044)259-97-25; (067)100-55-97 

3. law_clinic_77@ukr.net  

4. https://nubip.edu.ua/node/29088 

https://www.facebook.com/lawclinicNUBiPUkraine

/  

5. Кідалов Сергій Олександрович, керівник ЮК 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 7 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
3 

б) юридичне консультування 32 

в) підготовка правових несудових 

документів 
7 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
5 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
5 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:law_clinic_77@ukr.net
https://nubip.edu.ua/node/29088
https://www.facebook.com/lawclinicNUBiPUkraine/
https://www.facebook.com/lawclinicNUBiPUkraine/
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Юридична консультація «Юридична клініка» 

Національного авіаційного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки 2004 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. проспект Комарова, 1, корпус 1, 4й поверх, 

юридичний факультет, м. Київ  

2. 0969340896  

3. consultationnau@ukr.net    

4. http://law.nau.edu.ua/uk/molod-i-zakon/19  

5. Хоцяновська Наталя Францівна, Директор 

ЮК ЮК ЮФ НАУ 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 1 

2. Студентів 30 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
28 

б) юридичне консультування 73 

в) підготовка правових несудових 

документів 

21 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 

8 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 

24 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 

7 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінального права 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти не викладається 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:consultationnau@ukr.net
http://law.nau.edu.ua/uk/molod-i-zakon/19
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Юридична клініка «EXPERT» 

навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ 

 
Рік заснування юридичної клініки 2006 

Організаційно-правова форма юридичної клініки 

входить до складу науково-дослідної 

лабораторії з проблем криміналістичного 

забезпечення та судової експертології 

навчально-наукового інституту № 2 НАВС 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 02000, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 

буд. 3 

2. 0931532216 

3. efimenko_i_n@ukr.net  

4. naiau.kiev.ua/nnipfekp/      

5. Єфіменко Ігор Миколайович, старший 

науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії з проблем криміналістичного 

забезпечення та судової експертології 

навчально-наукового інституту № 2 НАВС, 

к.ю.н., капітан поліції 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 22 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
13 

б) юридичне консультування 4 

в) підготовка правових несудових 

документів 
4 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
27 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
14 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

лише окремі галузі права, а саме: 

Кримінальне процесуальне право, Житлове 

право, Цивільне право, Трудове право 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

mailto:efimenko_i_n@ukr.net
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«Центр правничої допомоги НПУ імені М.П.Драгоманова» 

Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича 

Драгоманова 
 

Рік заснування юридичної клініки 2007 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. місто Київ, вул.Тургенєвська, 8/14. 

2. +38 097401-33-21 

3. advokatdubchak@gmail.com  

4. немає 

5. Дубчак Леся Сергіївна, керівник 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 1 

2. Студентів 10 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
10 

б) юридичне консультування 33 

в) підготовка правових несудових 

документів 
4 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
8 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
2 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
11 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

право соціального забезпечення, 

кримінального та  крим.-процес. права 

Ведення обліку консультацій 
паперовий архів 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти не викладається 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:advokatdubchak@gmail.com
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Юридична клініка «Захист»  

Національної академії внутрішніх справ 

 
Рік заснування юридичної клініки 2011 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ЗВО без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Київ, Солом’янська пл. 1 – приймальня 

громадян, Київська область, Києво-

Святошинський, с. Віта-Поштова.  

2. - 

3. navs.zahyst.legalclinic@gmail.com  

4. https://nni1.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika/   

https://www.facebook.com/kliniczahist/  

5. Малик Ярослав Васильович 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 8 

2. Студентів 19 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
17 

б) юридичне консультування 5 

в) підготовка правових несудових 

документів 
- 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
5 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
82 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:navs.zahyst.legalclinic@gmail.com
https://nni1.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika/
https://www.facebook.com/kliniczahist/
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Юридична клініка «Громадська приймальня» 

Київського кооперативного інституту бізнесу і права 
 

Рік заснування юридичної клініки 2013 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.місто Київ, вул. Ломоносова, 18, кімната 105 

2. (044) 258-20-29 

3. rector@kkibp.edu.ua  

4.  відсутня 

5. Найда Інна Володимирівна, доцент кафедри 

права 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 11 

2. Студентів 24 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
21 

б) юридичне консультування 21 

в) підготовка правових несудових 

документів 
- 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
6 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінального права та кримінального 

процесу 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rector@kkibp.edu.ua
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Юридична клініка «Астрея» 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
Рік заснування юридичної клініки 2014 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. вул. Маршала Тимошенко, 13Б, м. Київ, 

2. (044) 485-21-74, (063)031-23-02 

3. astrea@kubg.edu.ua  

4. 

http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/yurydychn

a-klinikaastreya/pro-pidrozdil.html  

5. Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри 

публічного та приватного права, керівник 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 6 

2. Студентів 12 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
130 

б) юридичне консультування 170 

в) підготовка правових несудових 

документів 
65 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
34 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
40 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
32 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
24 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
16 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Наукові конференції 6 

Круглі столи 4 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:astrea@kubg.edu.ua
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/yurydychna-klinikaastreya/pro-pidrozdil.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/yurydychna-klinikaastreya/pro-pidrozdil.html
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Юридична клініка «Феміда» 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 

 
Рік заснування юридичної клініки 2017 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м.Київ, вул. Кільцева дорога 3 А 

2. +380676573080 

3. 4444844@ukr.net  

4. - 

 

5. Завідувач кафедри цивільного та трудового 

права, канд.юр.н. Кравченко Олена Сергіївна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 6 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
56 

б) юридичне консультування 50 

в) підготовка правових несудових 

документів 
- 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
20 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
18 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
15 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без вийнятку 

Ведення обліку консультацій Журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

mailto:4444844@ukr.net
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

(Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 

Тернопільська, Хмельницька області) 

  

Лабораторія практичного права «Юридична клініка» 

юридичного факультету Львівського національного університету  

імені Івана Франка 
 

Рік заснування юридичної клініки 1998 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Львів вул. Січових Стрільців, 14 ауд.211 

2. (032) 239-41-77 

3. pl.lab.law@lny.eedu.ua  

4. Сторінка у Facebook  

5. Гриценко Наталія Михайлівна, завідувач 

лабораторії практичного права 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 10 

2. Студентів 42 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 

10 

б) юридичне консультування 106 

в) підготовка правових несудових 

документів 

26 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 

48 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
12 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
12 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
8 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

mailto:pl.lab.law@lny.eedu.ua
https://www.facebook.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3
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Юридична клініка 

ДВНЗ Ужгородський національний університет 
 

Рік заснування юридичної клініки 1998 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Ужгород, вул. Капітульна 26/23 

2. 0506723955 

3. ivan.peresh@gmail.com  

4. https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinika-

dvnz-uzhgorodskyj-natsionalnyj-universytet/  

5. Переш Іван Євгенійович 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 20 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
41 

б) юридичне консультування 153 

в) підготовка правових несудових 

документів 
49 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
53 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
4 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
23 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
9 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
17 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне, кримінально-процесуальне 

право 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

в) заняття поза навчальним планом;  

г) інше: Обов’язковий курс в межах дисципліни 

«Юридична деонтологія» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivan.peresh@gmail.com
https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinika-dvnz-uzhgorodskyj-natsionalnyj-universytet/
https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinika-dvnz-uzhgorodskyj-natsionalnyj-universytet/
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Юридична клініка 

Навчально-наукового юридичного інституту  

Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

 

Рік заснування юридичної клініки 1998 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 44а, ауд. 

115 

2. (0342)596133 

3. Frank.stefanyk.legalclinic@gmail.com  

4. Сторінка у Facebook 

5. Костів Іван Ярославович, завідувач 

Юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 13 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 26 

в) підготовка правових несудових 

документів 
5 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
2 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

mailto:Frank.stefanyk.legalclinic@gmail.com
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/?modal=admin_todo_tour
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Юридична  клініка  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова 
 

Рік заснування юридичної клініки 1999 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Хмельницький, вул.Володимирська, 77 

2. (0382) 71-75-76 

3. uk@univer.km.ua  

4. http://www.univer.km.ua/struck.php?sid=8  

https://www.facebook.com/groups/13762654226

70268/  

5. Гарієвська Мирослава Богданівна завідувач 

юридичною клінікою 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 73 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
39 

б) юридичне консультування 202 

в) підготовка правових несудових 

документів 
9 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
14 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
14 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
2 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право та процес, право 

соціального забезпечення та пенсійне 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
курс за вибором студентів «Основи юридичної 

клінічної практики» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 
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Юридична клініка «Ad Astra» 

Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
 

Рік заснування юридичної клініки 1999 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.43025, м.Луцьк, вул. Винниченка,30 каб.13 

2. +38050-666-45-79, +380332-24-04-11 ( 

деканат) 

3. vitalina.lutsk@gmail.com  

4. http://law.eenu.edu.ua/index.php/news/ad-

astra/    

5. Єлов Віталій Андрійович – керівник 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 19 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
15 

б) юридичне консультування 25 

в) підготовка правових несудових 

документів 
20 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
12 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
3 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
12 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 

36 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 

5 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

а) обов’язковий курс: «Основи юридичної 

клінічної практики»; 

в) заняття поза навчальним планом , 

щосереди в ЮК 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка 

Приватного вищого навчального закладу «Університет Короля Данила» 

 

Рік заснування юридичної клініки 1999 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.76018, м.Івано-Франківськ, вул.Євгена 

Коновальця, 35  

2. тел. (0342)77-18-45  

3. frank.halytsk.legalclinic@gmail.com   

lawclinic-iful@ukr.net    

4. http://iful.edu.ua/yurydychna-klinika/   

у Facebook: 

http://www.facebook.com/Юридична-клініка-

Університету-Короля-Данила-

492593507549183/    

5. Лотоцький Михайло Васильович, професор 

кафедри кримінального права і процесу, 

керівник ЮК   

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 22 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
112 

б) юридичне консультування 88 

в) підготовка правових несудових 

документів 
15 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
38 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
4 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 

1 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 

- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка «Pro bono» 

Національного університету «Острозька академія» 
 

Рік заснування юридичної клініки 2000 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська 

обл., 

35800 

2. +38 03654 2 20 76, +38 097 140 93 51 

3. oa.probono@gmail.com  

4. 

http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_orga

nizations/probono  

https://www.facebook.com/legalclinic.probono.nu

oa/   

5. Хмарук Юлія Миколаївна, керівник 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 35 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
4 

б) юридичне консультування 57 

в) підготовка правових несудових 

документів 
6 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
4 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 

25 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 

15 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне та кримінально-процесуальне 

право 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
обов’язковий курс: «Основи юридичної 

практики» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридично-консультаційний центр (Юридична клініка) 

Львівського державного університету внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки 2004 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Львів, вул. Городоцька, 26. 

2. (032) 258-64-07, (032) 295-47-76, (067) 950-64-

79. 

3. lawclinic@lvduvs.edu.ua  

4. www.lvduvs.edu.ua  (розділ «структура»). 

5. Андрусишин Роман Миколайович 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
17 

б) юридичне консультування 28 

в) підготовка правових несудових 

документів 
- 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
7 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
5 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка «LIBERTA» 

Тернопільського національного економічного університету 
 

Рік заснування юридичної клініки 2006 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Тернопіль, вул Микулинецька 46а 

(юридичний факультет ТНЕУ) 

2. +380995688498 

3. liberta.lc11@gmail.com  

4. https://www.facebook.com/libertauftneu/   

5. Гречанюк Сергій Костянтинович, завідувач 

кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 12 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
45 

б) юридичне консультування 18 

в) підготовка правових несудових 

документів 
6 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
8 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
11 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
8 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
3 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку  

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 
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Юридична клініка 

юридичного факультету Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 
 

Рік заснування юридичної клініки 2007 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ зі штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 58000, вул. Університетська, 19, м. Чернівці 

2. (0372)58-47-52; (099) 308-40-00; (097)112-30-

00 

3. legal.clinic@chnu.edu.ua  

4. https://www.facebook.com/legalclinic.che  

5. Романюк Ірина Ігорівна, керівник ЮК 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 44 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
112 

б) юридичне консультування 148 

в) підготовка правових несудових 

документів 
64 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
84 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
8 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 

5 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 

- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінального права 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

а) обов’язковий курс: «Практичне право»; 

б) курс за вибором студентів: «Юридичний 

практикум» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка 

при Волинському інституті імені В’ячеслава Липинського МАУП 
 

Рік заснування юридичної клініки 2010 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, 8 

2. (0332) 770598 

3. urclinic@ukr.net  

4. www.volyn.maup.com.ua/pro-

institut/yuridichna-klinika.html/  
5. Кадебська Елеонора Володимирівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 6 

2. Студентів 25 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
2 

б) юридичне консультування 48 

в) підготовка правових несудових 

документів 
12 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
4 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
24 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
12 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
8 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

 

широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінального права та процесу 

Ведення обліку консультацій 
паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка «Феміда» 

Прикарпатського факультету Національного університету внутрішніх справ 
 

Рік заснування юридичної клініки 2014 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Івано-Франківськ, вул. Національної 

Гвардії, 3 

2. +380680669321 

3. Juridicklinika@ukr.net  

4. https://f3.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika-

%C2%ABfemida%C2%BB/  , 

https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/?

modal=admin_todo_tour/  
5. старший викладач кафедри кримінально-

правових дисциплін та ОРД Прикарпатського 

факультету (м. Івано-Франківськ) НАВС 

Данченко Катерина Михайлівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 9 

2. Студентів 45 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
33 

б) юридичне консультування 33 

в) підготовка правових несудових 

документів 
6 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
2 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
24 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
30 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
4 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

Митне право, Екологічне право, Аграрне 

право 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 
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Юридична клініка 

Навчально-наукового інституту права 

Національного університету водного господарства та природокористування 
 

Рік заснування юридичної клініки 2014 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.м. Рівне, вул. О. Новака, 75, навчальний 

корпус №8 НУВГП 

2. 0972631322 

3.  v.b.bachuk@nuwm.edu.ua  

4. https://www.facebook.com/v.b.bachuk  

 

5. Бачук Валентина Богданівна, керівник 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
67 

б) юридичне консультування 42 

в) підготовка правових несудових 

документів 
12 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
24 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
2 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій журнал;  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 
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Юридична клініка 

Житомирського національного агроекологічного університету1 

 
Рік заснування юридичної клініки 2018 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. вул. Старий Бульвар, 7, м. Житомир, каб.606 

2. (067) 394 24 54 

3. bondarchuknv79@gmail.com  

4. 

https://www.facebook.com/groups/probonobezo

platnapravovadopomoga/  

5. Бондарчук Наталія Валеріївна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 20 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
3 

б) юридичне консультування 41 

в) підготовка правових несудових 

документів 
7 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
4 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
8 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 

1 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 

- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінального та кримінально-

процесуального права 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти  заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 кандидат в члени Асоціації 
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Юридична клініка  

Школи права Українського католицького університету 
 

Рік заснування юридичної клініки 2018 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. вул. Свенціцького, 17 м. Львів 

2. 0684537281 

3. legalclinic@ucu.edu.ua  

4. http://law.ucu.edu.ua/yurydychna-klinika/  

5. Ковцун Христина Маркіянівна, менеджерка 

Юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 22 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
300 

б) юридичне консультування 241 

в) підготовка правових несудових 

документів 
62 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
70 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
5 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
4 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
4 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів; 

інше: розпочали наповнення електронної бази 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти обов’язковий курс 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 

(Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська області) 
 

Юридична клініка 

Донецького національного університету імені Василя Стуса 
 

Рік заснування юридичної клініки 1996, відновлена у 2015 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 21000 м. Вінниця, вул. Грушевського, 2 кім. 

101 

2. 0667066774 

3. probono.donetsk@gmail.com  

4. https://www.facebook.com/LCDonNU  

 

 

5. Удод Микола Васильович; Удод Андрій 

Миколайович 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 6 

2. Студентів 60 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 48 

в) підготовка правових несудових 

документів 
15 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
22 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

Кримінальне право 

Ведення обліку консультацій електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка «Істина»  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 

Рік заснування юридичної клініки 2001 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.26 (1 

поверх) 

2. 0800501444 

3. istina.urklinika@gmail.com  

4. dduvs.in.ua/yuridichna-klinika-istina/     

5. Директор юридичної клініки 

«Істина»Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ - Орлова Олена 

Олександрівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 30 

2. Студентів 92 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
29 

б) юридичне консультування 178 

в) підготовка правових несудових 

документів 
9 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
15 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
24 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
8 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Тренінги, конференції круглі столи, 

Всеукраїнський форум 

«Право&Свідомість» та розробка 

проектів правової просвіти населення. 

5 

 

 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

а) обов’язковий курс «Основи юридичної та 

клінічної практики»; 

в) заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
 

Рік заснування юридичної клініки 2007 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. вул. Шевченка, 81, корпус № 1, каб. 123,  

м. Черкаси, Черкаська обл. 

2. +380969404529 

3. legalclinic.cdu@gmail.com, kulbashna@ukr.net  

4. http://econom-law.cdu.edu.ua/?page_id=1107  

Instagram: legalclinic  

5. Кульбашна Олена Анатоліївна, керівник 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 6 

2. Студентів 39 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 18 

в) підготовка правових несудових 

документів 
1 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
4 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
4 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

адміністративного, кримінального, 

господарського права 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
курс за вибором студентів «Основи юридичної 

клінічної практики» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка 

Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара 
 

Рік заснування юридичної клініки 2007 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Дніпро, вул. Наукова, 13, ауд. 302 

2. (056)3736789; (056)3749722 

3. Dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com   

dnipropetr_nu_lc@ukr.net   

4. http://www.dnu.dp.ua/view/yuridichna_klinika   

5. Забродіна Олена Валентинівна, директор 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
4 

б) юридичне консультування 24 

в) підготовка правових несудових 

документів 
8 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
12 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
2 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
5 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

 

всі галузі без винятку  

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
обов’язковий курс «Основи юридичної 

клінічної практики» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка «Правова допомога» 

ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет» 
 

Рік заснування юридичної клініки 2008 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Дніпро, вул. Єрмолова 35, каб. 105 

2. 067-568-44-30 

3. uk_dgu@ua.fm  

4. -  

5. Алфьорова Тетяна Миколаївна, завідувач 

кафедри цивільно-правових дисциплін 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 11 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
11 

б) юридичне консультування 19 

в) підготовка правових несудових 

документів 
6 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
1 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
2 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце) 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку  

Ведення обліку консультацій електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка Університету митної справи та фінансів 

Університет митної справи та фінансів 
 

Рік заснування юридичної клініки 2010 

Організаційно-правова форма юридичної клініки б) інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 

2/4 

2. (056) 756-05-52 

3. dawlatow@ukr.net  

4. http://umsf.dp.ua/studenty/studentske-zhittya  

https://www.instagram.com/legalclinic_umsf/  

https://www.facebook.com/umsf.legal.clinic/  

https://t.me/legalclinic_umsf  

5. Волкова М.А., студент-консультант 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
10 

б) юридичне консультування 170 

в) підготовка правових несудових 

документів 
11 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
28 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
7 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
5 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
3 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
15 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

а) Консультування у приміщенні 

Регіонального центру з надання 

безоплатної правової допомоги в 

рамках співпраці 

3 

Галузі надання правової допомоги  

(зазначте один з варіантів (а, б, в), а також (г) за наявності) 

а) всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій 

а) журнал;  

б) паперовий архів; 

в) електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
б) курс за вибором студентів «Основи 

юридичної клінічної практики» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
а) зараховується як практика 
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Юридична клініка  

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 
 

Рік заснування юридичної клініки 2011 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.  м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка (п’ятиповерховий корпус, кабінет 

108) 

2. - 

3.  kdpuklinika@gmail.com  

4. https://www.cuspu.edu.ua/ua/storinky-

pidrozdiliv-universytetu/yurydychna-klinika-

kdpu/holovna-storinka-ur-klinika/  
5. Владимирова Валентина Іванівна, доцент 

кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 10 

2. Студентів 25 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
350 

б) юридичне консультування 125 

в) підготовка правових несудових 

документів 
50 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
35 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
80 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
10 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінального права 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
обов’язковий курс «Організація діяльності 

Юридичної клініки» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка 

Кропивницького інституту державного та муніципального управління 
 

Рік заснування юридичної клініки 2014 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 25026, вул. М. Левицького,73, м. 

Кропивницький 

2. (0522)27-46-40.  

3. kidmu_kpu2015@ukr.net    

4. http://kidmu.com.ua/yurydychna-klinika/   

5. Гордуз Олена Анатоліївна,керівник ЮК 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 30 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
50 

б) юридичне консультування 48 

в) підготовка правових несудових 

документів 
30 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
25 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
15 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
15 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
20 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінального права 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 
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Навчальний юридичний центр «Правова СТУДІЯ» 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

Рік заснування юридичної клініки 2015 

Організаційно-правова форма юридичної клініки підрозділ  ВНЗ зі штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Полтава, вул. Зінківська 6/1а, ТРЦ «Київ» 

2. - 

3.pravo.studiapuet@ukr.net  law.puet@gmail.com   

4. http://www.pravo.puet.edu.ua/   

 

 

 

5. Піднебесна Ю.Ю., керівник 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 23 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
12 

б) юридичне консультування 31 

в) підготовка правових несудових 

документів 
5 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
6 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
1 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
1 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти курс не викладається 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pravo.studiapuet@ukr.net
mailto:law.puet@gmail.com
http://www.pravo.puet.edu.ua/
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Юридична клініка  

Криворізького економічного інституту  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» 
 

Рік заснування юридичної клініки 2016 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 2 , каб. 7 

на період реконструкції корпусу у 2018-2019 

н.р.: м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16 - 

тимчасова приймальня 

2. 098 101 58 59 

3. urklinika_kei@kneu.dp.ua  

4. Сторінка на сайті Інституту 

5. Декан юридичного факультету, керівник 

юридичної клініки Дацко Катерина Павлівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 11 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
15 

б) юридичне консультування 17 

в) підготовка правових несудових 

документів 
2 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
7 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
1 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Співорганізатор та учасник Фестивалю 

прав людини (м. Кривий Ріг, 

15.12.2018р.) 

1 

Співорганізатор та учасник Правового 

квесту для дітей "Я маю право! (м. 

Кривий Ріг, 10.12.2018р.) 

1 

Співорганізатор та учасник  Круглого 

столу «Діяльність юридичних клінік м. 

Кривого Рогу».  

1 

Галузі надання правової допомоги  

 

широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
обов’язковий курс "Основи юридичної 

клінічної практики» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

mailto:urklinika_kei@kneu.dp.ua
http://fepp.kneu.dp.ua/yuridichna-klinika/
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 

(Миколаївська, Одеська, Херсонська області, АР Крим) 

 

Юридична клініка «Probono» 

Національного університету «Одеська юридична академія» 
 

Рік заснування юридичної клініки 1998 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 65009 м. Одеса, вул. Черняховського, 2 

2. (048) 777-27-61 

3. lawclinic@onua.edu.ua  

4. 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=734&Itemid=391&lang=ru/    
5. Шишацька Юлія Олегівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 426 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
4573 

б) юридичне консультування 4335 

в) підготовка правових несудових 

документів 
238 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
944 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
75 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
53 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
62 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
278 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Надання первинної правової 

допомоги нотаріусами 
391 

Робоча группа з захисту прав моряків 109 

Галузі надання правової допомоги  

широке коло галузей, за виключенням таких: 

питань пов’язаних з підприємницькою чи 

іншою діяльністю з метою отримання 

прибутку, здійснення захисту від 

кримінального обвинувачення та у справах 

про адміністративні правопорушення, а також 

у разі наявності різного роду обмежень на 

надання такої допомоги у  чинному 

законодавстві України 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

mailto:lawclinic@onua.edu.ua
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=391&lang=ru/
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=391&lang=ru/
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Юридична клініка «Ex aequo et bono» 

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

 

Рік заснування юридичної клініки 2000 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 54000 м. Миколаїв, вул. Героїв України, 9, 

к.612 

2. 0512 711733 

3. clinic.nuos@gmail.com  

4. 

https://www.facebook.com/clinic.nuos/?ref=book

marks   

5. Шкарнега Олена Святославівна, завідувачка 

Юридичної клініки НУК 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 4 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
11 

б) юридичне консультування 28 

в) підготовка правових несудових 

документів 
8 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
5 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
11 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Брейн-ринг та флешмоб  2 

конкурси 2 

правові квести 2 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право права 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
а) обов’язковий курс «Юридичний практикум»;  

в) заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clinic.nuos@gmail.com
https://www.facebook.com/clinic.nuos/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/clinic.nuos/?ref=bookmarks
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Юридична клініка імені отамана Антона Головатого 

Одеського інституту Приватного акціонерного товариства  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
 

Рік заснування юридичної клініки 2009 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 65003, вул. Чорноморського козацтва, 19, м. 

Одеса  

2. +380672702469; +380980281849 

3. jukoimaupodesa@gmail.com  

4. 

http://odessa.maup.com.ua/studentu/juridichna-

klinika/   

5. Марченко Володимир Леонтійович, старший 

викладач кафедри правових дисциплін, доктор 

філософії в галузі права, голова ЮК 

Гаврилюк Арсеній Анатолійович, референт ЮК 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 21 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
35 

б) юридичне консультування 56 

в) підготовка правових несудових 

документів 
15 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
12 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
5 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінального права 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jukoimaupodesa@gmail.com
http://odessa.maup.com.ua/studentu/juridichna-klinika/
http://odessa.maup.com.ua/studentu/juridichna-klinika/
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Юридична клініка«Veritas» 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

 
Рік заснування юридичної клініки 2018 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. 

2. +380671440998 

3. - 

4  https://chmnu.edu.ua/yuridichna-klinika-v-e-r-i-

t-a-s/  

https://www.facebook.com/Freelegalhelpforyou1/  

5. Керівник юридичної клініки – к.ю.н., доцент 

Лісна Іванна Стефанівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 1 

2. Студентів 5 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
3 

б) юридичне консультування 9 

в) підготовка правових несудових 

документів 
- 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
1 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
1 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
лише окремі галузі права, а саме: Цивільне 

право, Податкове право, Сімейне право 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chmnu.edu.ua/yuridichna-klinika-v-e-r-i-t-a-s/
https://chmnu.edu.ua/yuridichna-klinika-v-e-r-i-t-a-s/
https://www.facebook.com/Freelegalhelpforyou1/
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

(Донецька, Запорізька, Луганська, Сумська, Харківська області) 

 

Юридична клініка  

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу 
 

Рік заснування юридичної клініки 1992 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. вул. Свободи, 117, ауд. 115, м. Бердянськ, 

Запорізька область, 71100 

2. (095) 4246174 

3. pedan.vikiv@gmail.com  

4. 

https://www.facebook.com/groups/21026935999

58684  

5. старший викладач Педан Віктор Іванович 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 6 

2. Студентів 16 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
17 

б) юридичне консультування 17 

в) підготовка правових несудових 

документів 
17 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
4 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
15 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
7 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Галузі надання правової допомоги  

б) широке коло галузей, за виключенням таких: 

господарського, господарсько-процесуального 

права 

г) спеціалізовані сфери правовідносин (вужчі 

за галузі права) - медичне право 

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Правова лабораторія клінічних методів навчання «PRO BONO» при юридичному 

факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

 
Рік заснування юридичної клініки 2005 

Організаційно-правова форма юридичної клініки 
структурний підрозділ юридичного факультету  

ЗВО  зі  штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.пр. Центральний, 59а, ауд. 318 м. 

Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400 

2. (+38) 095-052-49-68 

3. pro.bono@pravo-snu.lg.ua  

4.  http://pravo-snu.com.ua/clinic/   

https://www.facebook.com/eunu.law.probono/?p

nref=story/   
5. Капліна Галина Анатоліївна, керівник 

юридичної клініки, к.ю.н., доцент кафедри 

правознавства 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 8 

2. Студентів 25 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
70 

б) юридичне консультування 65 

в) підготовка правових несудових 

документів 
47 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
10- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
6 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
15 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
6 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
2 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальних справ 

Ведення обліку консультацій 
журнал; 

електронний архів; 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
курс за вибором студентів «Основи юридичної 

клінічної практики» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка «Правова допомога» 

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Рік заснування юридичної клініки 2005 

Організаційно-правова форма юридичної клініки Громадська організація у співпраці з ВНЗ 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 40007, м.Суми, вул.Миру, буд. 24 

2. (0542)33-03-18 

3. symukharkiv.navs.legalclinic@gmail.com  

4. http://www.sfnuvs.sumy.ua/stud-

zhytta/jurklinika.html  

5. Василенко Марина Євгенівна - керівник 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 8 

2. Студентів 10 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
4 

б) юридичне консультування 39 

в) підготовка правових несудових 

документів 
1 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
3 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
3 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку  

Ведення обліку консультацій 
журнал; 

паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Практико-освітній центр «Юридична допомога» 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Рік заснування юридичної клініки 2006 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 145 

2. 057-707-50-81 

3. jurclinic@karazin.ua     
4. http://jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika.php 

5. Директор ЮК, Храмцов Олександр 

Миколайович 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 20 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
86 

б) юридичне консультування 78 

в) підготовка правових несудових 

документів 
31 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
56 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
11 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
12 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право  

Ведення обліку консультацій 
журнал;  

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки 2006 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ЗВО без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м.Харків, проспект Льва Ландау, 27, 61080 

2. 057-7398-800 

3. Klinika.hnuvs@gmail.com  

4.  -  

5. Вакулович Елла Валентинівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 1 

2. Студентів 5 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
18 

б) юридичне консультування 90 

в) підготовка правових несудових 

документів 
3 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
6 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
4 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
3 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право та кримінальний процес  

Ведення обліку консультацій 
паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка «Довіра» 

Сумського національного аграрного університету 
 

Рік заснування юридичної клініки 2009 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. м. Суми, вул.Герасима-Кондратьєва,160, 

ауд.01г 

2. (0542) 78-76-42 

3. uk_dovira@ukr.net    

4. http://ur.snau.sumy.ua/?page_id=527   

https://www.facebook.com/ur.snau.sumy.ua/   

5. Гресь Наталія Миколаївна, завідувач 

лабораторії практичного права 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 10 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
58 

б) юридичне консультування 147 

в) підготовка правових несудових 

документів 
16 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
74 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
17 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
7 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
9 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце): - 

Галузі надання правової допомоги  

(зазначте один з варіантів (а, б, в), а також (г) за наявності) 

широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право 

Ведення обліку консультацій електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
курс за вибором студентів «Основи юридичної 

та клінічної практики» 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
зараховується як практика 
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Юридична клініка «Феміда»  

Донецького державного університету управління 
 

Рік заснування юридичної клініки 2015 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

 

 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 87528, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 

Аеродромна , 7 

2. +380968879572 

3. urklinika@inbox.dsum.edu.ua     

donuprav.legalclinic@gmail.com   

4. https://dsum.edu.ua/факультет-права-та-

соціального-управ/юридична-клініка-феміда/    

https://www.facebook.com/groups/69364699743

8065/?ref=bookmarks   

 

5. Калініна Ірина Валеріївна – завідувач 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 10 

2. Студентів 45 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
31 

б) юридичне консультування 24 

в) підготовка правових несудових 

документів 
2 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
92 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
9 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
1 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):  

Організація та участь у проведенні 

круглих столів 

12 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальної галузі права 

Ведення обліку консультацій 

журнал;  

паперовий архів; 

електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

б) курс за вибором студентів «Основи 

юридичної клінічної практики»;  

в) заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 

не розглядається як спосіб проходження 

практики 
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Юридична клініка «Правовий захист»  

факультету № 2 Донецького юридичного інституту МВС України2 
 

Рік заснування юридичної клініки 2019 

Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

 

 

2) телефон 

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах 

 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1.  Донецька область, м. Маріуполь, проспект 

Луніна, 89, каб. 101 

 

2. 098 388 24 67 

3. przahyst@gmail.com  

4. http://www.dli.donetsk.ua/structure/lawhelp-f2 

 

5. Загородня Наталя В’ячеславівна, к.ю.н., 

доцент кафедри юридичних дисциплін 

факультету № 2 ДЮІ МВС України 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 
1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 18 

Показники роботи юридичної клініки у 2018 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування - 

в) підготовка правових несудових 

документів 
- 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта : 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / street law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце) 

Галузі надання правової допомоги  
б) широке коло галузей, за виключенням таких: 

кримінальне право 

Ведення обліку консультацій 
а) журнал;  

б)  паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти в) заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою 

студентів 
а) зараховується як практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2
 Кандидат в члени Асоціації 
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