
50 юридичних клінік у кращих  
університетах країни

300 викладачів-кураторів та інших юристів, 
які навчають студентів юрклінік і верифікують 
якість підготовлених продуктів

2000 найкращих студентів-правників 
постійно залучених до діяльності юридичних 
клінік України

14000 правових консультацій та надання 
правової інформації щороку

3000 проектів правничих документів та 
представництв інтересів клієнтів щороку

1500 правопросвітніх заходів для різних груп 
населення щороку для представників різних 
груп населення

АСОЦІАЦІЯ СЬОГОДНІ – ЦЕ:

Ми покращуємо якість юридичної 
освіти через виконання соціальної 
функції – надання безоплатної правової 
допомоги та підвищення рівня правової 
культури українського суспільства



Перші юридичні клініки на українських 
землях з’явилися 

на початку 20-го сторіччя

Юридичний клінічний рух відродився 
 у 1990-х роках 

Асоціація юридичних клінік діє 
з 2003 року

З 2014 року 
Асоціація впроваджує стандарти якості 

НАШІ ПРІОРИТЕТИ:

ІСТОРІЯ ЮРИДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО РУХУ  
ВІД ВИНИКНЕННЯ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ:

l Розвиток 
якісної 
практичної 
правничої 
освіти

l Регіональне 
лідерство 
юридичних 
клінік у реалізації 
ініціатив, 
спрямованих на 
правозахист та 
правопросвіту

l Міжнародне 
партнерство 
та 
представленість 
українського 
юридичного 
клінічного руху 
в світі



НАШІ БРЕНДОВІ ЗАХОДИ:

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ із посилення 
професійної спроможності: навчання 
керівників юридичних клінік менеджменту 
і лідерству,  викладачів-кураторів роботі з 
студентами, координаторів і адміністраторів 
організації документообігу, студентів 
– практичним професійним вмінням 
конкурентноспроможного юриста

НАЦІОНАЛЬНА ОЛІМПІАДА 
ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК З 
КОНСУЛЬТУВАННЯ (моделювання прийому 
клієнта юристами в офісі, його інтерв’ю та 
початкове консультування, що здійснюється 
командами з двох студентів-правників). 
Вперше Олімпіада проведена у 2006 році. 
Відтоді відбулося 10 національних раундів, 
а переможці представляли України на 
Міжнародних Змаганнях з консультування 
ім. Брауна-Мостена у Індії, Великобританії, 
Уельсі, Ірландії, Канаді, США, Нідерландах

ДЕБАТНИЙ ТУРНІР З ПРАВ ЛЮДИНИ 
(чітко регламентована командна юридична 
дискусія протилежних позицій з актуальних 
і контроверсійних питань праворозуміння і 
правореалізації. Зазвичай на наших турнірах 
практикується підбір 4-7 дискусійних тем, 
об'єднаних єдиною проблематикою). З 2011 
року проведено 7 таких дебатних турнірів



Типове Положення МОН про юридичну  
клініку України

Стандарти діяльності  
юридичних клінік України

Інструмент моніторингу  
відповідності Стандартам та планування  

розвитку юридичних клінік

Щорічна програма моніторингів  
та заходів підтримки розвитку  

юридичних клінік

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК

Публікація даного буклету стала можливою завдяки фінансовій 
підтримці Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації 
проекту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі 
координації Асоціації юридичних клінік України” 

Наші контакти:

legalclinics.in.ua

@as.lc.ukraine

as.lc.ukraine@gmail.com

+38 066 744 23 36

facebook.com/AssociationLegalClinicsUkraine


