
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ 

Офіційна база даних юридичних клінік, дійсних та потенційних 

учасників Асоціації юридичних клінік України 

 

 

Інформація одержана від керівників юридичних клінік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© АЮКУ, 2017 



 

 

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
(м. Київ та Київська область) 

 
Юридична клініка Академії адвокатури України 

 

Рік заснування юридичної клініки  1997 

Організаційно-правова форма юридичної клініки  

ЮК підпорядковується Центру розвитку професійних 

компетентностей, який є структурним підрозділом 

Академії адвокатури України 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

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

2. (044) 288-05-29 

3. aau.dyachenko@gmail.com 

4. - 

5. Директор Центру розвитку професійних 

компетентностей Дяченко Наталія Борисівна 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів  5 

2. Студентів 20    

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
5 

б) юридичне консультування 83 

в) підготовка правових несудових документів - 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
13 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
30 

б) інтерактивні заняття (практичне право / street 

law) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
2 

Галузі надання правової допомоги  

 

широке коло галузей, за виключенням кримінального та  

господарського права 

Ведення обліку консультацій  журнал; друковані відповіді 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти немає 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика 



 

 

Юридична клініка "Probono" 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1
 

 

Рік заснування юридичної клініки  1997 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Київ, вул. Володимирська, 60 ауд. 155а 

2. 093 062 89 15  

3. probono.lawclinic@gmail comshuryn.olena@gmail.com 

4. www.facebook.com/Юридична-клініка-Pro-bono-КНУ-

імені-Тараса-Шевченка-1668692946741462/ 

5. Шурин Олена Андріївна 

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

студентів 

1. Викладачів 3 

2. Студентів 30 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
9 

б) юридичне консультування 104 

в) підготовка правових несудових документів 56 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
18 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

3. Інше: 

Організація заходів для працевлаштування 

студентів (ярмарки вакансій, зустрічі, майстер-

класи) 

10 

Cудові дебати 2 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням кримінального, 

міжнародного, господарського 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  
 не розглядається як спосіб проходження практики 

 

 

                                           
1
 Кандидат у члени АЮКУ 

mailto:probono.lawclinic@gmail.com


 

 

Експериментальна навчальна лабораторія "Правнича клініка"  

Національного університету "Києво-Могилянська 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1.04070 м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька 27, к.4. 

2. +38 0444255361 

3. Lawclinic-ukma@ukr.net  

4. https://www.facebook.com/groups/1121766561210114/ 

http://lawclinicukma.wordpress.com 

5. Матвєєва Юлія Іванівна 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 4 

2. Студентів 29 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 84 

в) підготовка правових несудових документів 12 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
20 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
1 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо)  
5 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw)  
76 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо)  
1 

3. Інше:  

Розгляд справ, що мають суспільний інтерес 10 

Ведення обліку консультацій   журнал 

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
https://www.facebook.com/groups/1121766561210114/
http://lawclinicukma.wordpress.com/


 

 

Юридична клініка "DeJure" 

ННІ № 3 Національної академії внутрішніх справ 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

 

1. 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4 ауд. 406 

2. (044) 561-18-71 

3. dejure@ukr.net 

4. https://www.facebook.com/clinicnni3navs/ 

5. Куценко Дмитро Володимирович 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів  8 

2. Студентів 45 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
3 

б) юридичне консультування 38 

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) 
42 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги   всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти  обов’язковий курс  

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
 зараховується як практика 

  



 

 

 
Юридична клініка "Право та практика" 

Білоцерківського національного аграрного 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. м. Біла Церква Соборна площа 8/1 

2. В юридичній клініці відсутній 0446340440 (деканат) 

3. decanurfac@ukr.net 

4. - 

5. Малишко Інна Володимирівна, куратор юридичної 

клініки  

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів  2 

2. Студентів  20 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
14 

б) юридичне консультування 74 

в) підготовка правових несудових документів 21 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
11 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
68 

б) інтерактивні заняття (практичне право / street 

law) 
48 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
24 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням кримінального 

права та процесу 

Ведення обліку консультацій  журнал 

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

клінік" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  

зараховується як практика  (у разі її проходження під 

час визначеного  періоду) 

 

  



 

 

Навчально-практична лабораторія "Юридична клініка" 

Університету державної фіскальної служби України 

 

Рік заснування юридичної клініки  2003  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1) 08300, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська 

31 корпус (Е) Навчально-науковий інститут права (далі 

ННІП) 

2) 04597 60 300 (приймальня ННІП (деканат ) 

3) Електронна пошта: tb.sholkova@gmail.com; 

lc.usfsu@gmail.com  

- 

5. Глущенко Катерина Вікторівна– завідувач ЮК, 

Шолкова Т.Б. – заст. завідувача ЮК 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 27 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 37 

в) підготовка правових несудових документів 3 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
5 

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) 
10 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  

 

широке коло галузей за виключенням кримінального 

права 

Ведення обліку консультацій  журнал; паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

 

обов’язковий курс "Основи юридичної клінічної 

освіти"; заняття поза навчальним планом "Практичне 

право" (для студентів ЮК) 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
не розглядається як спосіб проходження практики 

 

  

mailto:tb.sholkova@gmail.com


 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Київ, проспект Комарова, 1, корпус 1, хол першого 

поверху 

2. 044067985 

3. consultationnau@ukr.net 

4. - 

5. Козачок Ірина Ярославівна 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 20 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
32 

б) юридичне консультування 96 

в) підготовка правових несудових документів 17 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
5 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
12 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
2 

Галузі надання правової допомоги 
 широке коло галузей, за виключенням кримінального 

права 

Ведення обліку консультацій   журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти  

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика 

 

  



 

 

Юридична клініка "Expert" 

Навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 81130 м. Київ, вул. Генерала Карбишева,3 ауд. 110 

2. 0636258116, 0931532216 

3. szastavecka@gmail.com 

4. https://nni2.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika/ 

5. Єфіменко Ігор Миколайлович  

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 17 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 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) 
32 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

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 

 

  



 

 

Юридична клініка "Юстиніан" 

Національної академії внутрішніх справ 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Київ, пл. Солом'янська, 1 

2. 0636042155 

3. biletskakk@gmail.com 

4. Naiau.kiev.ua 

5. Білецька Катерина Костянтинівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 28 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
101 

б) юридичне консультування 56 

в) підготовка правових несудових документів 89 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
14 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
55 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
7 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
2 

Галузі надання правової допомоги  
Лише окремі галузі: кримінальне, цивільне, 

адміністративне 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 



 

 

 Юридична клініка "Центр правничої допомоги" 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

Рік заснування юридичної клініки  2007  
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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. вул. Тургеневська 8/14, 1 поверх м. Київ 

2. +380974013321 

3. advokatdubchak@gmail.com 

4. - 

5. Дубчак Леся Сергіївна 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 4 

2. Студентів 12 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
34 

б) юридичне консультування 29 

в) підготовка правових несудових документів 17 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
22 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
7 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
8 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
4 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням земельного, 

медичного, корпоративного права 

Ведення обліку консультацій  журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти відсутній 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
не розглядається як спосіб проходження практики 

 



 

 

Студентський юридично-консультаційний центр "Центральна юридична клініка" 

Міжрегіональної академії управління персоналом 

 

Рік заснування юридичної клініки  2007  
Організаційно-правова форма юридичної клініки  

(один з варіантів) 
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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1.03039, м. Київ, вул. Фрометівська,2, корпус 7, каб. 205 

2. (044) 524-48-86; 067-546-13-14; 098-534-51-66 

3. a.escita@gmail.com 

4. - 

5. Скиданов Костянтин Володимирович, керівник 

юридичної клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 8 

2. Студентів 17 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
12 

б) юридичне консультування 35 

в) підготовка правових несудових документів 23 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
20 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
10 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
6 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
5 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій   журнал  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

курс за вибором студентів "Основи діяльності 

юридичних клінік та консультування", заняття поза 

навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів 
 зараховується як практика 

 

  



 

 

Юридична клініка "Захист та справедливість" 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

Рік заснування юридичної клініки  2008  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 03040, м. Київ, вул. Васильківська 17, офіс 203 а 

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

3. law_clinic_77@ukr.net 

4. htts://nubip.edu.ua/node/1061/8 

https://www.facebook.com/lawclinicNUBiPUkraine/ 

5. Кідалов Сергій Олександрович 

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

студентів 

1. Викладачів  15 

2. Студентів  26 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 63 

в) підготовка правових несудових документів 23 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
17 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
7 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
3 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

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:law_clinic_77@ukr.net
https://nubip.edu.ua/node/1061/8
https://www.facebook.com/lawclinicNUBiPUkraine/


 

 

Юридична клініка "Захист" 

навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  2010 

Організаційно-правова форма юридичної клініки  структурний 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Київ, Народного Ополчення, 9 

2. 0677803758 

3. tsiyprik@ukr.net 

4. naiau.kiev.ua/nnipfpskm 

5. Цюприк Наталія Олександрівна, керівник 

юридичної клініки 

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

студентів 

1. Викладачів  7 

2. Студентів  37 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
31 

б) юридичне консультування 24 

в) підготовка правових несудових документів 7 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
2 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
80 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
37 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
40 

Галузі надання правової допомоги  лише окремі галузі: цивільне та кримінальне 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 

 

  



 

 

Юридична клініка "Defendo" 

Національного технічного університету України  

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

 

Рік заснування юридичної клініки  2011  
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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. вул. Борщагівська, 124, навч. корп. № 19, кім. 329,  

м. Київ, 03056 

2. (044) 236-09-25 

3. defendo_kpi@ukr.net 

4. defendo.kpi.ua 

5. Бежевець Алла Михайлівна, в.о. директора 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т. ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 14 

 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 42 

в) підготовка правових несудових документів 6 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
5 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням кримінального, 

податкового, фінансового права 

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 

 



 

 

Юридична клініка "Центр правового захисту" 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  2012  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. 02156, м.Київ, вул. Кіото 19 

2. 066-481-74-62 

3. - 

4.https://www.knteu.kiev.ua/blog/read?n=JUridichna%20kl

inika%20Centr%20pravovogo%20zakhistu&uk 

5. Корольков Олексій Валерійович 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 20 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
28 

б) юридичне консультування 63 

в) підготовка правових несудових документів 5 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
15 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
20 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

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

Школа практикуючого юриста 15 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням кримінального 

права 

Ведення обліку консультацій  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

2. (044) 258-20-29 

3. rector@kkibp.edu.ua 

4.  - 

5. Найда Інна Володимирівна 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 30 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
71 

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) 
5 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням 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 



 

 

Юридична клініка "Астрея" 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1.м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, каб.102-а 

2. 0444852174 

3. astrea@kubg.edu.ua 

4. http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/yurydychna-

klinika-astreya/47-struktura/pidrozdili.html 

5. Чернега Андрій Петрович 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 12 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
371 

б) юридичне консультування 236 

в) підготовка правових несудових документів 58 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
31 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
12 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
54 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
9 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо 
- 

Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал, паперовий архів 

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

діяльності" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика    

 

  



 

 

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

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

Тернопільська, Хмельницька області ) 

 
Лабораторія практичного права "Юридична клініка" 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

2.(032) 239-41-77 

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

4.https://www.facebook.com/profile.php?id=1000111813737

01 

5. Гриценко Наталія Михайлівна, завідувач лабораторії 

практичного права 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 10 

2. Студентів 32 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо правової 

допомоги 
5 

б) юридичне консультування 87 

в) підготовка правових несудових документів 32 

г) підготовка  процесуально-правових документів 58 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
3 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
9 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
10 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
8 

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  

 

  



 

 

Юридична клініка  

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 ВНЗ,у 

соцмережах 

5)відповідальна особа  

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

2. 59-61-33 

3. lawclinic@pu.if.ua 

4. http://www.pu.if.ua/depart/Lawclinic/ua/4439/ 

5. Красій Марія Омелянівна, завідувач юридичної 

клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1.Викладачів кураторів 

 
1 

2.Студентів 28 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

1.Надання правової допомоги 

а)надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
18 

б) юридичне консультування 22 

в)підготовка правових несудових документів 9 

г) підготовка процесуально-правових 

документів 
11 

д)представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта  

а)публічні виступи (лекції,презентації, зустрічі 

тощо) 
5 

б)інтерактивні заняття (практичне 

право/streetlaw) 
1 

в)медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  
 широке коло галузей, за виключенням 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:lawclinic@pu.if.ua
http://www.pu.if.ua/depart/Lawclinic/ua/4439/


 

 

Юридична клініка 

Ужгородського національного університету  

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Ужгород, вул. Капітульна 26/23 (приміщення 

юридичного факультету ДВНЗ "УжНУ") 

2. 0506723955;  0506744856 

3. ivan.peresh@gmail.commarija_mendzhul@ukr.net 

4. - 

5. Переш Іван Євгенійович – директор Юридичної 

клініки УжНУ – 0506723955 

Менджул Марія Василівна – заступник директора 

Юридичної клініки УжНУ - 0506744856 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 9 

2. Студентів 28 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
64 

б) юридичне консультування 273 

в) підготовка правових несудових документів 53 

г) підготовка  процесуально-правових документів 94 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
12 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
19 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
4 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
23 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням кримінального та 

кримінально-процесуального права 

Ведення обліку консультацій  журнал,  паперовий архів та електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
обов’язковий курс в межах дисципліни "Юридична 

деонтологія"; заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика   

 

  

mailto:ivan.peresh@gmail.com
mailto:ivan.peresh@gmail.com


 

 

Юридична клініка Probono 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  1998  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Львів,  вул. І. Франка, 68 

2. (032) 260-04-03 

3. kotuha1@ukr.net 

4. http://www.lute.lviv.ua 

5. Фіцик Софія Олександрівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 11 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо правової 

допомоги 
30 

б) юридичне консультування 42 

в) підготовка правових несудових документів 15 

г) підготовка  процесуально-правових документів 18 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
10 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
8 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням кримінального та 

кримінально-процесуального права 

Ведення обліку консультацій  паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 
обов’язковий курс "Юридичний практикум" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика   

 

  



 

 

Юридична  клініка 

Хмельницького університету управління та права 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 29001, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 77 

2. (0382) 71-75-76 

3. електрона пошта: uk@univer.km.ua 

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

https://www.facebook.com/groups/1376265422670268/ 

5. Гарієвська Мирослава Богданівна, завідувач 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 58 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
4 

б) юридичне консультування 176 

в) підготовка правових несудових документів 4 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
21 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
8 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 

4 

 

Галузі надання правової допомоги 
широке коло галузей, за виключенням кримінального 

права та права соціального забезпечення 

Ведення обліку консультацій журнал, паперовий архів, електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 
курс за вибором студентів "Юридична клініка" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів 
не розглядається як спосіб проходження практики 



 

 

Юридична клініка "AdAstra" 

Східноєвропейського національного університету ім. 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 ВНЗ, 

у соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

2. 050-666-45-79 +380332-24-04-11 (деканат) 

3 adastra.clinic@gmail.com, vyel.lawyer@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 15 

Показники роботи юридичної клініки у 

2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо правової 

допомоги 
3 

б) юридичне консультування 84 

в) підготовка правових несудових документів 5 

г) підготовка  процесуально-правових документів 12 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
1 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
 8 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
30 

в) дистанційнамедіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
 12 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал, паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Юридична практика" або "Основи 

юридичної клінічної практики"  залежно від року набору; 

заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній 

клініці з практикою студентів  
зараховується як практика 

 

 

  

mailto:adastra.clinic@gmail.com
mailto:vyel.lawyer@gmail.com
http://law.eenu.edu.ua/index.php/news/ad-astra


 

 

Юридична клініка "Probono" 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

35800 

2. +38 03654 2 20 76, +38 097 703 48 55 

3. oa.probono@gmail.com 

4.http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_organizatio

ns/probono 

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

5. Цип’ящук Марія Богданівна, директор юридичної 

клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 32 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
8 

б) юридичне консультування 11 

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) 
2 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
18 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
3 

Галузі надання правової допомоги  

лише окремі галузі права, а саме: 

цивільне, земельне, сімейне, спадкове, податкове, 

житлове, конституційне, право соціального захисту 

та забезпечення, права людини, адміністративне 

право 

Ведення обліку консультацій  журнал; паперовий архів;  електронний архів 
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти курс за вибором студентів "Юридична практика" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика    

 

  

mailto:oa.probono@gmail.com
http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_organizations/probono
http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_organizations/probono
https://www.facebook.com/legalclinic.probono.nuoa/


 

 

Юридична клініка  

Університету Короля Данила (м. Івано-Франківськ) 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа 

1.76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35  

2. тел. (0342)77-18-45 

3. e-mail: frank.halytsk.legalclinic@gmail.com;  

lawclinic-iful@ukr.net 

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

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

Університету-Короля-Данила-492593507549183/ 

5. Лотоцький Михайло Васильович , керівник 

юридичної клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 18 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
32 

б) юридичне консультування 123 

в) підготовка правових несудових документів 30 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
25 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
5 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
3 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

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.halytsk.legalclinic@gmail.com
mailto:lawclinic-iful@ukr.net
http://iful.edu.ua/yurydychna-klinika/
https://www.facebook.com/Юридична-клініка-Університету-Короля-Данила-492593507549183/
https://www.facebook.com/Юридична-клініка-Університету-Короля-Данила-492593507549183/


 

 

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 ВНЗ, 

у соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. Львів, вул. Городоцька, 26, 79007 

2. (032) 295-47-76, 0679506479,  (032) 258-63-25,   (032) 

233-11-19 

3. romanpowerlviv@gmail.com, lawclinic@lvduvs.edu.ua 

4. http://www2.lvduvs.edu.ua/struktura/yurydychna-klinika  

5. Андрусишин Роман Миколайович, Євхутич Ірина 

Миколаївна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. 

практиків) та студентів 

1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 9 

Показники роботи юридичної клініки у 

2016 році 

 

1. Надання правової допомоги 

а) надання інформації чи контактів щодо правової 

допомоги 
9 

б) юридичне консультування 32 

в) підготовка правових несудових документів 7 

г) підготовка  процесуально-правових документів 11 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
2 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
8 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
1 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
1 

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 

 

  



 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46А 

2. +380974070778 

3. liberta.lc11@gmail.com 

4. http://www.tneu.edu.ua/yurydychnaklnka/ 

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

 

5. Юркевич Ірина Ігорівна, директор 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 10 

2. Студентів 30 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

 

1. Надання правової допомоги 

а) надання інформації чи контактів 

щодо правової допомоги 
8 

б) юридичне консультування 63 

в) підготовка правових несудових 

документів 
22 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
35 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
4 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, 

презентації, зустрічі тощо) 
36 

б) інтерактивні заняття (практичне 

право / streetlaw) 
22 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
8 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій   журнал, електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 
 обов’язковий курс "Юридична практика" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів 
 зараховується як практика 

 

http://www.tneu.edu.ua/yurydychnaklnka/
https://www.facebook.com/libertauftneu/


 

 

Юридична клініка 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Рік заснування юридичної клініки  2007  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

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

обл., 58000 

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 юридичної 

клініки  

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів  10 

2. Студентів  10 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
12 

б) юридичне консультування 12 

в) підготовка правових несудових документів 9 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
19 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
5 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
5 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

street law) 
1 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
0 

Галузі надання правової допомоги  

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

наявності) 

широке коло галузей за виключенням кримінального 

права 

Ведення обліку консультацій  журнал, паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

(один з варіантів) 
заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
не розглядається як спосіб проходження практики 

 
  



 

 

Юридична клініка 

Національного університету водного господарства та природокористування
2
 

 
Рік заснування юридичної клініки  2012 

Організаційно-правова форма юридичної клініки  структурний підрозділ НУВГП 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1.каб. 824, вул. О.Новака, 75, м. Рівне 

(Навчальний корпус №8 НУВГП) 

2. 0967725450 

3. nni-prava@nuwm.edu.ua 

4. - 

5. Пасічнюк Василь Борисович, заступник директора 

інституту права Національного університету водного 

господарства та природокористування 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 8 

2. Студентів 64 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
94 

б) юридичне консультування 45 

в) підготовка правових несудових 

документів 
34 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
11 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
4 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
1 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо 
- 

Галузі надання правової допомоги 

Лише окремі галузі права: господарське право, 

господарсько-процесуальне право кримінальне 

право, кримінально-процесуальне право, цивільне 

право, цивільно-процесуальне  право, трудове 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  
зараховується як практика   

 
 

  

                                           
2
 Кандидат у члени АЮКУ 



 

 

Юридична клініка "Феміда" 

Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ 

  

Рік заснування юридичної клініки  2015  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Національної 

Гвардії, 3  

2. 0342 - 52-32-00 (деканат) 

3. pf@naiau.kiev.ua  

4. https://www.naiau.kiev.ua/yuridichni-kliniki 

5. Габуда Андрій Степанович, керівник юридичної 

клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 29 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
5 

б) юридичне консультування 26 

в) підготовка правових несудових 

документів 
12 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
8 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
17 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
8 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
21 

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 

 



 

 

Юридична клініка Українського католицького університету
3
 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1.вул. Козельницького, 2а, м. Львів 

2. 0937791136 

3. hrystjakovtsun@gmail.com 

4. - 

5. Ковцун Христина Маркіянівна, керівник 

Юридичної клініки 

 

 

  

                                           
3
 в процесі створення 

mailto:hrystjakovtsun@gmail.com


 

 

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 

(Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська,  

Черкаська, Чернігівська області) 

 
Юридична клініка 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) 

 

Рік заснування юридичної клініки  1996  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, каб. 101 

2. 063 523 34 75 

3. probono.donetsk@gmail.com 

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

5. Удод Андрій Миколайович, керівник юридичної 

клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 40 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
70 

б) юридичне консультування 30 

в) підготовка правових несудових 

документів 
30 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
10 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
- 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 

1 

 

Галузі надання правової допомоги  широке коло галузей, крім кримінального права 

Ведення обліку консультацій  електронний журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика 

 

  



 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. Проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро 

2. 0-800-501-444 

3. uk_istina@ukr.net 

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

https://www.facebook.com/groups/137347686890701/ 

5. Грицай Ірина Олегівна, директор юридичної 

клініки  

Кількість залучених викладачів  
1. Викладачів-кураторів 30 

2. Студентів 62 

Показники роботи юридичної клініки у 

контрольному  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
40 

б) юридичне консультування 72 

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) 
26 

б) інтерактивні заняття (практичне право 

/ streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
3 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал, паперовий архів, архіватор дзвінків 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти курс за вибором студентів   

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика    

 

http://dduvs.in.ua/yuridichna-klinika-istina/
https://www.facebook.com/groups/137347686890701/


 

 

Юридична клініка "Adiutorium" 

Чернігівського національного технологічного університету
4
 

 
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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Чернігів, вул. Козацька 1 

2. 72-40-77 

3. chernih.auditorium.legalclinic@gmail.com , 

adiutorium@ukr.net 

4. 

https://www.facebook.com/groups/210424045998792 

5. Литвиненко Валентина Миколаївна, доцент 

кафедри трудового права , адміністративного права 

та процесу 

Кількість залучених викладачів  
1. Викладачів-кураторів 9 

2. Студентів 35 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
18 

б) юридичне консультування 12 

в) підготовка правових несудових 

документів 
2 

г) підготовка процесуально-правових 

документів 
2 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
7 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
10 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  паперовий архів, електронний архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
курс за вибором студентів "Юридична клінічна 

практика" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
не розглядається як спосіб проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4
 Кандидат у члени АЮКУ 



 

 

 
Навчально-науково-виховний центр "Правнича клініка" 

 Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
5
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2005  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

1. вул. Нечуя Левицького,16, Східноєвропейський 

університет економіки і менеджменту,  ауд. 12 

Черкаси, 18036 

2. (0472) 50-45-46 і (096)-22-36-199, (0472) 64-84-74 

3. suem.legal.clinic@ukr.net 

4. https://www.facebook.com/suem.legal 

5. Смаглій В.А., менеджер юридичної клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 17 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
14 

б) юридичне консультування 46 

в) підготовка правових несудових документів 8 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
4 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
0 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
1 

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  

 

 

  

                                           
5
 Кандидат у члени АЮКУ 



 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа 

ННІ Економіки та Права при ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького,  

18031, м.Черкаси, бульв. Шевченка, 81, ауд. 123 

yurklinika@ukr.net 

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

Кононенко Юрій Степанович, директор 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів та студентів 
Викладачів -кураторів 7 

Студентів  42 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

1. Надання правової допомоги: 

а)надання правової інформації чи  

контактів щодо правової допомоги; 
- 

б)юридичне консультування; - 

в)підготовка правових несудових 

документів; 
- 

г)підготовка процесуально-правових 

документів. 
- 

2. Правова освіта:  

а)публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
2 

б)інтерактивні заняття (практичне 

право/streetlaw)  
14 

Галузі надання правової допомоги 
широке коло галузей, за виключенням 

кримінального права 

Ведення обліку консультацій журнал і 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:yurklinika@ukr.net
http://econom-law.cdu.edu.ua/?page_id=1107


 

 

Юридична клініка 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Рік заснування юридичної клініки  2007 рік 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа 

1.49050, м.Дніпро, вул. Наукова,13, корпус 9, кімната 

302 

2. (056) 373-67-89 

3. dnipropetr_nu_lc@ukr.net 

4. http://www.dnu.dp.ua/ru/uridichesky_faculty  

5.Забродіна Олена Валентинівна, директор юридичної 

клініки  

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 10 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо правової 

допомоги 
2 

б) юридичне консультування 14 

в) підготовка правових несудових документів 5 

г) підготовка  процесуально-правових документів 9 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
 4 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
 2 

в) дистанційнамедіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
 5 

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 

 

  



 

 

Юридична клініка  

Дніпровського гуманітарного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки  2008  

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Дніпропетровськ, вул. Орловська 1 Б, каб. 108 

2. 050-158-29-66 

3. uk_dgu@rambler.ru 

4. - 

5. Блінова Ганна Олександрівна, викладач-куратор 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
5 

б) юридичне консультування 22 

в) підготовка правових несудових документів 15 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
- 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
2 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал, паперовий архів, друковані відповіді 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика 

 

  

mailto:uk_dgu@rambler.ru


 

 

Юридична клініка  

Університету митної справи та фінансів 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 

2/4 

2.  (056) 756-05-52 

3.  dawlatow@ukr.net 

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

5.  Давлатов Шавкат Бобоєвич, керівник юридичної 

клініки 

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

студентів 

1. Викладачів 1 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
52 

б) юридичне консультування 397 

в) підготовка правових несудових документів 180 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
163 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
10 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
15 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
5 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал, електронний архів 

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

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика 

 

 

  



 

 

Юридична клініка 

Центрально-українського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

Рік заснування юридичної клініки  2011  

Організаційно-правова форма юридичної клініки  структурний 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1,Центрально-

український державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка, каб. 108 

2.  (0522) 22-18-34) (деканат) 

3. kdpuklinika@gmail.com 

4. http://www.kspu.kr.ua/ua/storinky-pidrozdiliv-

universytetu/yurydychna-klinika-kdpu/yurydychna-

klinika-informuie 

5. Владимирова Валентина Іванівна, керівник 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 16 

2. Студентів 25 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
450 

б) юридичне консультування 150 

в) підготовка правових несудових документів 40 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
50 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
50 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
85 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
45 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням 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  

 

 

  

mailto:kdpuklinika@gmail.com


 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 25026, м. Кропивницький, вул. Миколи 

Левитського, 73 (каб. 106) 

2. (0522) 34-99-01, 34-99-02 (066) 650-07-87, (096) 

461-08-95 

3. kidmu_kpu2015@ukr.net 

4. http://kidmu.com.ua/yurydychnaklinika 

5. Кричун Юрій Анатолійович, керівник юридичної 

клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 6 

2. Студентів 9 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
24 

б) юридичне консультування 7 

в) підготовка правових несудових документів 12 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
14 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
5 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
25 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
12 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
9 

Галузі надання правової допомоги  
 широке коло галузей, за виключенням 

господарського, фінансового, екологічного 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   

 

 



 

 

Навчальний юридичний центр "Правова СТУДіЯ" 

Полтавського університету економіки і торгівлі 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 36009, м. Полтава, вул. Зінківська 6/1а, ТРЦ 

"Київ", 

4 пов. 

2. в ЮК відсутній, (0532) 2-15-06 (кафедра 

правознавства), 0958320881 (керівник ЮК) 

3. pravo.studiapuet@ukr.net 

4. 

https://www.facebook.com/groups/1726112490988230/ 

5.  Котов Євгеній Олександрович, керівник 

юридичної клініки 

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

студентів 

1. Викладачів 2 

2. Студентів 12 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
5 

б) юридичне консультування 25 

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) 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
9 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 

- 

 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти відсутній  

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів 
зараховується як практика 

 

 

 

  



 

 

Юридична клініка  

Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету 

імені Вадима 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

2. +380964708514, (0564) 90 16 03 

3. urklinika_kei@kneu.dp.ua 

4. http://fepp.kneu.dp.ua/yuridichna-klinika/ 

5.Данелія Ліка Зурабівна, фахівець юридичної 

клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 13 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
10 

б) юридичне консультування 30 

в) підготовка правових несудових документів 5 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
3 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
4 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
2 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал 

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 

 



 

 

Юридична клініка "Соломон"  

Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
6
 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 50106, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,  

7 мкрн. Зарічний, 24 

2. +38 (0564) 95 04 50 

3. clinica.solomon@ukr.net 

4. www.dduvs.in.ua 

5. Сіроштан Юрій Володимирович, директор 

юридичної клініки "Соломон" 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 4 

2. Студентів 8 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
72 

б) юридичне консультування 38 

в) підготовка правових несудових документів 12 

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) 
232 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
81 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
2 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  автоматизована система обліку звернень 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 
курс за вибором студентів "Діяльність юридичної 

клініки КФ ДДУВС"   

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика 

 
  

                                           
6
 Кандидат у члени АЮКУ 



 

 

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 

(Запорізька, 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Одесса, вул. Черняховського, буд. 2 

2. (048) 777-27-61 

3. lawclinic@onua.edu.ua 

4. http://clinic.onua.edu.ua/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10001145698

0192 

https://www.instagram.com/law_clinic/ 

5. Павлова Ю.С., директор юридичної клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 4 

2. Студентів 457 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
6200 

б) юридичне консультування 5436 

в) підготовка правових несудових документів 1009 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
2984 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
75 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
48 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
36 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
46 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням 

кримінального права 

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 

 

 

  

http://clinic.onua.edu.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011456980192
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011456980192
https://www.instagram.com/law_clinic/


 

 

Юридична клініка 

Херсонського державного університету 

 

Рік заснування юридичної клініки 2005 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом 

Контактні данні юридичної клініки: 

1.Адреса ( у т.ч. адреса приймальні) 

2.Телефон 

3.Електронна пошта 

4.сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5.відповідальна особа 

1. м. Херсон, вул. Університетська, 4, ауд 603-604 

2. +380502094325 

3. novikovnm@i.ua 

4. http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/P

ublicLawConsulting.aspx 

5. Новіков Микола Михайлович, керівник юридичної 

клініки 

Кількість залучених викладачів  (в т.ч. практиків) 

та студентів 

a) Викладачів-кураторів: 12 

b) Студентів: 60 

Показники роботи юридичної клініки у 

контрольному 

1.Надання правової допомоги: 

а)Надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 

 

2175 

 

б)Юридичне консультування  365 

в)Підготовка правових несудових документів 202 

г)Підготовка процесуально-правових 

документів 
311 

д)представництво інтересів в судах та інших  

органах 
44 

2.Правова освіта 

а)Публічні виступи ( лекції, презентації, 

зустрічі, тощо) 

104 

б)Інтерактивні заняття (практичне право) 32 

в)Медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо)  
76 

Галузі надання  правової допомоги 

Окремі галузі права: конституційне, цивільне, 

цивільно-процесуальне, адміністративне, 

адміністративно-процесуальне, житлове, трудове, 

сімейне, господарське, господарсько-процесуальне 

право. 

Спеціалізовані сфери правовідносин: фінансово-

бюджетна, банківська, земельна, екологічна, пенсійна, 

військова, митна тощо 

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:novikovnm@i.ua


 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 54000 м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграду, 9, к.611 

2. 0512 711733 

3. clinic.nuos@gmail.com 

4. - 

5.  Ломжець Ю.В., завідувач юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 5 

2. Студентів 15 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

 

 

 

 

 

 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
4 

б) юридичне консультування 45 

в) підготовка правових несудових документів 28 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
20 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
15 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
8 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
4 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал, паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов’язковий курс "Юридична деонтологія та 

юридична клінічна практика"; заняття поза 

навчальним планом "Практичне право"   

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика     

 

 

  



 

 

Юридична клініка "Veritas" 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

2. +380678416608, 76-55-61 

3. ole4kavv@ukr.net 

4. - 

5. Лісна Іванна Стефаніїна, керівник юридичної 

клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 4 

2. Студентів 11 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

 

 

 

 

 

 

  

1. Надання правової допомоги 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 7 

в) підготовка правових несудових 

документів 
2 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
4 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
1 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
- 

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 

 

  

mailto:ole4kavv@ukr.net


 

 

Юридична клініка  

Запорізького національного 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Запоріжжя  просп. Соборний, 74 (V корпус ЗНУ), 

к. 210 

2. 228-76-16; 228-76-17(факс) 

3.almak17@ukr.net 

4. https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law 

5. Коломоєць Тетяна Олександрівна 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 50 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
60 

б) юридичне консультування 60 

в) підготовка правових несудових документів 40 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
20 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
5 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
120 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
10 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
40 

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    

 

 

  



 

 

Юридична клініка 

Запорізького національного технічного університету  

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1.  вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063 

корп. 4 

2. 061 76 98 621 

3. dekanat_law@zntu.edu.ua;  fileyyuriy@gmail.com 

4. - 

5. Філей Юрій Володимирович, керівник клініки  

Бабак Максим Андрійович – заступник керівника 

клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів  2 

2. Студентів  8 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
23 

б) юридичне консультування 21 

в) підготовка правових несудових документів - 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
3 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  лише окремі галузі: цивільне та адміністративне право  

Ведення обліку консультацій   електронний реєстр  

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 
 не викладається    

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
 зараховується як практика   

 

 

 

mailto:dekanat_law@zntu.edu.ua


 

 

Юридична клініка імені отамана Антона Головатого 

Одеського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 

Рік заснування юридичної клініки  2009 

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 ВНЗ, у соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. Вул. Чорноморського козацтва, 19, м. Одеса, 

65003, Україна 

2. +380980281849 

3. advokatvladimer34@gmail.com 

4. http://odessa.maup.com.ua 

5. Марченко Володимир Леонтійович, керівник 

юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів  т.ч. 

практиків) та студентів 

1. Викладачів-кураторів  6 

2. Студентів  15 

Показники роботи юридичної 

клініки у 2016 році  

Надання правничої допомоги:  

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги  
37 

б) юридичне консультування  78 

в) підготовка правових несудових 

документів  

 

70 

г) підготовка процесуально-правових 

документів  

 

45 

д) представництво інтересів  в судах та 

інших органах  

 

4 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо)  

 

7 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw)  

 

4 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо)   

 

 

- 

 

 

Галузі надання правової допомоги 

 

 лише окремі галузі права: цивільне, сімейне, 

фінансове, адміністративне, трудове, господарське, 

кримінальне, земельне право 

Ведення обліку консультацій журнал 

Викладання спецкурсу юридичної клініки 

освіти  
заняття поза навчальним планом  

Як співвідноситься робота в юридичній 

клініці з практикою студентів 
 зараховується як практика 

 

  

mailto:advokatvladimer34@gmail.com
http://odessa.maup.com.ua/


 

 

Юридична клініка  

Бердянського університету менеджменту і бізнесу 

 

Рік заснування юридичної клініки  2012 

Організаційно-правова форма юридичної клініки  інший підрозділ ВНЗ без штату 

Контактні дані юридичної клінік 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1.вул. Свободи, 117А, Бердянськ, 71100 

2. тел. 0666148014; 0956381951  

 

3. muratkaterina @ mail.ru 

 

4. - 

 

5. Педан Віктор Іванович, викладач-куратор 

юридичної клініки 

 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 6 

2. Студентів 26 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

 

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
20 

б) юридичне консультування 62 

в) підготовка правових несудових документів 62 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
57 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку 

Ведення обліку консультацій  журнал, паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти 

 

- 

 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика 

 

 

 

 

 

  



 

 

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

(Донецька, Луганська, Сумська, Харківська області) 

 
Правова лабораторія клінічних методів навчання "Pro bono" 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

 

Рік заснування юридичної клініки  2005, відновлена у 2016  

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 ВНЗ, 

у соцмережах 

5) відповідальна особа  

1.пр. Центральний, 59а, ауд. 313 м. Сєвєродонецьк, 

Луганська область,93400 

2. 095-052-49-68 

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

4.https://www.facebook.com/eunu.law.probono/?pnref=story 

5. Капліна Галина Анатоліївна, керівник юридичної 

клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. 

практиків) та студентів 

1. Викладачів-кураторів  5 

2. Студентів  20 

Показники роботи юридичної клініки у 

2016 році  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо правової 

допомоги 
30 

б) юридичне консультування 25 

в) підготовка правових несудових документів 10 

г) підготовка  процесуально-правових документів 8 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
10 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо). 
10 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
3 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  
лише окремі галузі: цивільне право, сімейне право, 

трудове право, право соціального забезпечення 

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:pro.bono@pravo-snu.lg.ua
https://www.facebook.com/eunu.law.probono/?pnref=story


 

 

СОГО "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 клінік: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа 

1. 40007, м. Суми, вул. Миру, буд. 24 

2. (0542)33-03-18 

3. marena.evg@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 20 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
5 

б) юридичне консультування 81 

в) підготовка правових несудових документів 4 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
14 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
7 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
5 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
3 

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 

підготовки" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика    

 

  



 

 

Юридична клініка 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 106, ауд. 104 

2.  (057) 704 92 08 

3. jurclinica@ukr.net 

4. Сайт ЮК: http://legalclinic.nlu.edu.ua/; 

ЮК в фб: 

https://www.facebook.com/legalclinic.nlu.edu.ua/ 

5.  Янишен Віктор Петрович, керівник юридичної 

клініки 

Токарь Яна Олександрівна, завідувач громадської 

приймальні 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 1 

2. Студентів 35 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

 

 

 

 

 

 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
45 

б) юридичне консультування 185 

в) підготовка правових несудових документів 138 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
98 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
12 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
27 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
15 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
2 

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 

 

  

http://legalclinic.nlu.edu.ua/
https://www.facebook.com/legalclinic.nlu.edu.ua/


 

 

Практико-освітній центр "Юридична допомога" 

Харківського національного університету 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

2. 057-707-50-81, 063-356-17-26 

3. jurclinic@karazin.ua 

4. http://jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika.php,  

http://lawclinic.kharkiv.ua/ 

5.   Єгоров Євген Сергійович, директор юридичної 

клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 8 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
9 

б) юридичне консультування 57 

в) підготовка правових несудових документів 14 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
32 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
9 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
8 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
2 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 

- 

 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням 

кримінального права 

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:jurclinic@karazin.ua
http://jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika.php
http://lawclinic.kharkiv.ua/


 

 

Юридична клініка 

Сумського державного університету  

 
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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

1. 40000, м. Суми, вул. Покровська, 9/1. Перший 

поверх Конгрес Центру СумДУ 

2.  

3. yurklinika@yur.sumdu.edu.ua 

4. http://clinic.law.sumdu.edu.ua 

5.  Педько Марина, студентський координатор 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 2 

2. Студентів 30 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
307 

б) юридичне консультування 159 

в) підготовка правових несудових документів 50 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
2 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
35 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
7 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням кримінального 

права, господарського 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 

  



 

 

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 ВНЗ, у соц. 

мережах 

5) відповідальна особа  

1. м. Суми, вул.Герасима-Кондратьєва,160, ауд.01г 

2. (0542) 78-76-42 

3. uk_dovira@ukr.net 

4. http://ur.sau.sumy.ua/laboratoriya-praktichnogo-prava 

5. Гресь Наталія Миколаївна, завідувач лабораторії 

практичного права 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 7 

2. Студентів 10 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
38 

б) юридичне консультування 117 

в) підготовка правових несудових документів 7 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
53 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
4 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
6 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням 

кримінального права 

Ведення обліку консультацій  електронний архів 

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

клінічної практики" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
 зараховується як практика 

 

 

  



 

 

Юридична клініка "ЮрАзов’є" 

Маріупольського державного університету
7
 

 

Рік заснування юридичної клініки  2011 

Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний 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 ВНЗ, у соц. 

мережах 

5) відповідальна особа  

1. 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а 

2. в ЮК – відсутній, +380629-58-75-56 (кафедра 

права та публічного адміністрування), 58-75-90 

(приймальня) 

3. law@mdu.in.ua 

4. http://mdu.in.ua/index/juk/0-97 

5. Загородня Наталя В’ячеславівна, керівник 

юридичної клініки 

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

студентів 

1. Викладачів-кураторів 3 

2. Студентів 12 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
1 

б) юридичне консультування 48 

в) підготовка правових несудових документів 2 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
3 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
5 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням 

кримінального та податкового права 

Ведення обліку консультацій  журнал, паперовий архів 

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

діяльності" 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
 зараховується як практика 

 

  

                                           
7
 Кандидат у члени АЮКУ 



 

 

Юридична клініка 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  2012 

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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

2.  (057) 7398-800 

3. ella.vakulovich@gmail.com 

4. - 

5. Вакулович Елла Валентинівна, керівник 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 

та студентів 

1. Викладачів-кураторів  1 

2. Студентів  12 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
4 

б) юридичне консультування 53 

в) підготовка правових несудових документів 26 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
11 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 

тощо) 
3 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
8 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  
широке коло галузей, за виключенням кримінального 

права та процесу 

Ведення обліку консультацій  журнал,  паперовий архів 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти 

обов‘язковий курс "Основи юридичної клінічної 

підготовки"  залежно від року набору   

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
зараховується як практика 

 

 

  



 

 

Юридична клініка "Феміда" 

Донецького державного університету управління (м.Маріуполь) 

 

Рік заснування юридичної клініки  Відновлена у 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 ВНЗ, у 

соцмережах 

5) відповідальна особа  

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

Аеродромна , 7 

2. 0968879572 

3. urklinika@dsum.edu.ua,  

frnavs.femida.legalclinic@gmail.com 

4. http://dsum.edu.ua, 

https://www.facebook.com/groups/693646997438065/?r

ef=bookmarks 

5. Калініна Ірина Валеріївна, завідувач юридичної 

клініки; 

Маловічко Ангеліна Олександрівна - лаборант 

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

студентів 

1. Викладачів 7 

2. Студентів 25 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
- 

б) юридичне консультування 70 

в) підготовка правових несудових документів - 

г) підготовка  процесуально-правових 

документів 
56 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах 
- 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
9 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw) 
- 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо) 
- 

Галузі надання правової допомоги  

 

окремі галузі права: цивільне, трудове, житлове, 

сімейне 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  
зараховується як практика 
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