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1. Загальна інформація про юридичний клінічний рух 

 

За різними оцінками в Україні діють від 40 до 300 юридичних клінік. Дані ці в більшості 

оціночні, що часто є чимось на зразок персонального бачення. Адже фактор існування 

юридичних клінік ще не став предметом жодного об’єктивного дослідження. Інформація 

міністерств освіти і юстиції з цього приводу1 виглядає надмірно оптимістичною, бо яких-небудь 

коректних аналітичних способів, крім прямого запиту у вишу ці інституції не мають. 

Дослідження індивідуальних аналітиків або виконуються не представниками руху, які 

викликають довіру2, або не ставились як ціль у дисертаціях представників руху юридичних клінік 

М.Лоджука та Н.Дубчак.  

Тому впевнено стверджуємо, що єдиними об’єктивними даними про діяльність 

юридичних клінік є дослідження саме мережі юридичних клінік, що сьогодні уособлюються 

Асоціацією юридичних клінік України. У 2006 році Асоціація юридичних клінік України 

зазначала про існування 35 юридичних клінік3. Починаючи з 2013 року після відродження 

Асоціації було розроблено інструмент, який дозволяє більш об’єктивно оцінювати юридичні 

клініки: Реєстр юридичних клінік України, що готується до кожного щорічного з’їзду Асоціації. 

Цей документ публікується щорічно. У 2014 році він налічував 57 юридичних клінік, у 2016 – 47. 

На З'їзд юридичних клінік у 2017 році подали свої анкети 60 юридичних клінік, тому по-суті це і 

є сьогоднішня кількість юридичних клінік в Україні.  

Юридичні клініки в Україні нарощують свою відомість і визнання з декількох причин.  

По-перше, розуміння спільнотою вищої юридичної освіти (викладачами, студентами, 

адміністраторами) потреби забезпечувати якісну практичну підготовку юристів, що здатні 

зробити юридичні клініки при їх належній організації. Юридичні клініки більш відомі 

освітянській спільноті, ніж невідомі. За двадцять один рік діяльності юридичного клінічного руху 

в Україні все менше чуємо зневажливих назв "юридична поліклініка", все менше формулювань, 

де юридична клініка використовується "у лапках" чи з позначкою "при" (типу поза 

організаційними зусиллями вишу). Це не лише поступове зростання авторитету інституцій, але і 

наслідки персонального зростання лідерів юридичного клінічного руху, які все частіше з 

легкістю спроможні довести хибність згаданих закидів з боку консервативно-налаштованих 

представників пострадянщини. 

По-друге, юридичні клініки визнані на нормативному рівні. Закон України "Про вищу 

освіту" визначає юридичні клініки як можливий структурний підрозділ вищу, наказ МОН №592-

2006, попри свою декларативність, зобов’язує кожний юридичний виш мати у складі юридичну 

клініку. Це нівелює історії минулих років, коли адміністратори вишів зазначали, що не проти 

утворення такого підрозділу, але посилались на відсутність нормативних передумов. Відзначимо, 

що попри такі передумови чимало вишів спокійно ігнорують законодавство, утворюючи 

юридичні клініки поза штатом, по суті експлуатуючи ентузіазм залучених викладачів, не 

надаючи за це жодної підтримки за важливу діяльність, яку роблять юридичні клініки.  

По-третє, розвиває юридичні клініки активна власна організаційна та промодіяльність 

юридичного клінічного руху. Команда Асоціації юридичних клінік України, яка з 2013 року по 

                                                 

1 В 2010 році МОН оприлюднило доповідь про стан організації роботи зі зверненнями громадян, де 

зазначило про існування 110 юридичних клінік, у аналогічній доповіді за 2013 рік їх називалось вже 300, що яскраво 

свідчить про неякісну методологію 

2 Наприклад, Л.Амджанін, нарахував у 2008 році 30 юридичних клінік (Л.М. Амджанін (2008) Юридичні 

клініки в Україні, сучасний стан, діяльність та перспективи розвитку). Проте свою методологію і її коректність цей 

дослідник, якого, відверто кажучи, ані до цього, ані після в Україні ніколи не знали, не представляв професійній 

спільноті    

3 Дулеба М. (2006) Мережа юридичних клінік України: ретроспективи та перспективи  
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суті має єдиний склад правління, нарощує свої показники проведених заходів, намагається бути 

на зв’язку з кожною юридичною клінікою, розширює коло партнерів (громадських та 

державних), є відкритою та активною у реформах освітянської та правничої сфер. З 2016 року 

по-суті утворено коаліцію підтримки юридичного клінічного руху за участю найактивніших 

представників громадського руху та організацій міжнародної допомоги. Лише у 2017 році 

представники Правління+ Асоціації постійно співпрацювали з міністерствами освіти та юстиції, 

мають спільні системні плани з представництвами USAID, ОБСЄ, Української фундації правової 

допомоги та Міжнародним фондом "Відродження", Української Гельсінської спілки з прав 

людини. Шукаються і пропонуються проекти з іншими інституціями. У 2014 році було ухвалено 

Стандарти діяльності юридичних клінік України, у 2016 році вперше було розроблено 

стратегічний план Асоціації на період до 2018 року, у 2017 році було розроблено моніторинговий 

інструмент, що дозволяє оцінити якість діяльності юридичних клінік. Поступово зростає і 

міжнародна відомість мережі юридичних клінік України, що відбувається фактично за власної 

ініціативи правління Асоціації.  

Тому, юридичні клініки в Україні сьогодні є динамічно зростаючим рухом, що об’єднує 

мережу однотипних організаційних утворень (юридичних клінік), що діють у вищих навчальних 

закладах, що готують юристів, мають виражені ознаки самоврядності та мережування.  

Сьогоднішнє бачення юридичної клініки закріплене у її визначенні. Юридична клініка – 

це структурний підрозділ вищого навчального закладу України, що здійснює підготовку фахівців 

у галузі знань "Право", утворений як база для практичного навчання та проведення навчальної 

практики студентів старших курсів шляхом надання правової допомоги та здійснення 

правопросвітньої діяльності. 
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2. Статистичні показники діяльності юридичного клінічного руху за 2016 рік 

 

Цей статистичний аналіз засновується на узагальненому Реєстрі юридичних клінік 

України, поданому перед цим З’їздом. Дані юридичних клінік подавались їхніми керівниками, 

зведення реєстру здійснював колектив юридичної клініки Біоресурсів. Статистичні дані про 

діяльність подали 60 юридичних клінік. 

У юридичних клініках України працюють  338 викладачів та юристів-практиків,  1891 

студентів. Співвідношення викладач / студенти складає 1 / 5.59. 

У 2016 році (останньому повному календарному році діяльності) було надано 20500 форм 

правової допомоги. Цікаво порівняти наші правозахисні результати з аналогічними. У 

попередньому 2015 році юридичні клініки України надали 12700 юридичних консультацій. 

Протягом останнього року 26 юридичних клінік Польщі надали близько 6500 юридичних 

консультацій. 

У кожному четвертому випадку до наданої консультації додається правовий несудових 

документ, у кожному другому – процесуально-правовий документ. Також юридичні клініки 

практикують представництво інтересів клієнтів. Деталізуймо ці цифри:  

 надання інформації чи контактів щодо правової допомоги: 10723; 

 юридичне консультування: 9777; 

 підготовка правових несудових документів: 2557; 

 підготовка процесуально-правових документів: 4505; 

 представництво інтересів в судах та інших органах: 262. 

Середня кількість консультацій (інформації та консультацій) на одну юридичну клініку 

склала 341.66. 

Кількість ЮК, що практикують представництво: 23 клініки – 38.33%. 

Дані щодо спеціалізації юридичних клінік України у правозахисті: 

 28 юридичних клінік практикують консультування у всі галузях без винятку; 

 23 – охоплюють широке коло галузей, за виключенням лише деяких;  

 9 юридичних клінік надають правову допомогу лише з окремих галузей права. 

Ведення обліку консультацій: журнал – 51 юридична клініка; паперовий архів – 26; 

електронний архів – 18,  інші форми – 3 юридичні клініки. 

У 2016 році юридичними клініками України було проведено 2412 правопросвітніх заходів: 

 1339 публічних виступів (лекцій, презентацій, зустрічей тощо); 

 675 інтерактивних занять практичного права / street law;  

 398 позицій медіа правової просвіти (інф. у ЗМІ, фільми тощо).  

Отже, 93.33% юридичні клініки сьогодні практикують просту правопросвіту, 73.33% – 

інтерактивну. 

Дані щодо спецкурсу юридичної клінічної освіти: 

 17 юридичних клінік (28%) ведуть обов’язковий курс (2 – в межах інших дисциплін 

типу деонтології та адвокатури); 

 9 – курс за вибором студентів; 

 32 юридична клініка практикує заняття поза навчальним планом (у 5 з них такі заняття 

додають як доповнення до курсу); 

 у 6 юридичних клініках навчання студентів юридичних клінік не ведеться взагалі. 

43 виші (71.7%) роботу в юридичній клініці зараховують як практику, у 17 – це не 

розглядається як спосіб проходження практики. 
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3. Аналіз виконання правлінням Стратегічного плану на 2016-2017 роки 

 

У травні 2016 року було прийнято Стратегічний план діяльності Асоціації юридичних 

клінік на період з 2 половини 2016 до 2018 року. Документ був першою спробою стратегічного 

планування діяльності Асоціації. План містить детально виписані очікувані результати різних 

напрямів роботи АЮКУ, що дозволяє провести аналіз його виконання. 

Оптимальним способом оцінки діяльності правління є характеристика того, як воно 

працювало на виконання зазначених у плані позицій. 

Діяльність правління Асоціації була сфокусована на двох напрямах: 

- юридична клінічна освіта; 

- мережування юридичного клінічного руху. 

 

Юридична клінічна освіта 

Головними очікуваними результатами у напрямі сприяння розвитку якісної юридичної 

клінічної освіти в Україні були визначені різні аспекти урегулювання діяльності юридичних 

клінік як елементів навчального процесу у ВНЗ.  

У кожному із позицій цього напряму здійснювалися заходи, проте до реалізації очікуваних  

результатів дійти не вдалося: 

1. Проект положення про юридичні клініки ВНЗ було розроблено Асоціацією. Для його 

доопрацювання МОН України було утворено робочу групу за участю великого кола 

представників юридичного клінічного руху і організацій партнерів. У документі були 

відображені основні принципові положення про: структурний підрозділ; наявність юридичної 

клінічної освіти в ліцензійних умовах ВНЗ; спецкурс "Основи юридичної клінічної практики"; 

особлива практика в юридичних клініках. Деякі важливі для мережі позиції були на жаль 

підтримані у менш чітких редакціях (навантаження викладачів запропоновано вирішувати на 

рівні вишів, були відкладені питання закріплення дієвої юридичні клініки як елементу 

ліцензійних умов, досить м‘яко відзначена роль Асоціації як інституції стандартизації 

юридичних клінік). Проект пройшов два громадські обговорення за участю усіх юридичних 

вишів проте зупинився на "дружній" позиції Мінюсту. Тепер робота буде продовжуватись. 

2. Відображення юридичної клінічної освіти у Стандартах підготовки 

бакалаврів/магістрів права та концепції реформи вищої юридичної освіти. У цих 

документах є згадка про юридичні клініки, але не більше. З 2016 року конкретне постатейні 

доповнення до цих документів від Асоціації було тричі подано адміністраторам цих документів. 

Спочатку ОБСЄ та його робочій групі, у серпні 2017 – у МОН. Документ так і не був прийнятий, 

тому зусилля треба проводити. З останніх новин, Мінюстом було запропоновано представнику 

Асоціації увійти до складу робочої групи з реформи вищої юридичної освіти, чим ми 

сподіваємося скористатись для донесення нашої позиції. 

3. Місце юридичних клінік законопроекті «Про вищу юридичну (правничу) освіту». 

Як відомо, дві версії цього законопроекту обговорюються, проте розробка була завершена 

буквально напередодні З'їзду. Ми були б раді висловити свої пропозиції на етапі розробки, проте 

два наші партнери, дотичні до цього документу, не вважали за правильне нам у цьому допомогти.  

Бачення Асоціації до їх тексту формується, ми сподіваємося працювати з обома альтернативними 

законопроектами.  

4. Напрям розробки вимоги до юридичної клінічної освіти як умови ліцензування ВНЗ 

зупинився на етапі робочої групи МОН. Ми працюватимемо на відновлення цього полілогу. 

5. Розробка навчального посібника "Основи юридичної клінічної практики". 

Підготовка зупинилась приблизно на 75-80%. 
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Можна з впевненістю стверджувати, що сучасний юридичний клінічний рух в Україні 

забезпечує системну підготовку юристів, готових до практичної професійної діяльності на 

ідеалах лібералізму, верховенства права, доступу до правосуддя та високого рівня правової 

культури.  

Подальшими кроками у цьому напрямі вважаємо розширення форм і методів юридичної 

клінічної освіти, важливою складовою яких є спеціалізовані конкурси і професійні юридичні 

змагання, школи для викладачів та студентів, безпосередня робота і навчання в юридичних 

клініках.  

 

Мережування юридичного клінічного руху 

У цьому напрямі результати більш помітні. 

1. Покращено інформування про діяльність юридичних клінік і їх комунікація. 

Було запущено оновлений сайт Асоціації, який є досить наповненим та інформативним. 

Сайт запускався двічі, у 2016 та 2017 роках. Друга спроба здійснювалася за фінансової підтримки 

УФПД та МФВ. Вона виявилася більш вдалою і сайт як інструмент використовується досить 

якісно. Зокрема, він має високі рейтинги і є першим результатом за пошуком юридичних клінік 

у аналітичних сервісах. Запрошуємо всіх підписуватися на розсилки і користуватися 

можливостями сайту: він містить практично усі наші видання, відео, має розвинені інструменти 

новин і блогів.  

Використовуються можливості мережі Facebook. Група Асоціації налічує понад 400 

членів і досить регулярно наповнюється актуальною інформацією. Сьогодні це головна 

новинарня і блог мережі. Проте ми бачимо розширення можливостей у Fb: утворення ефективної 

сторінки Асоціації у мережі для партнерської спільноти та перехід групи у формат закритої для 

внутрішнього спілкування. Сьогодні це намічено, проте процес зупинився через складнощі з 

підбором адміністратора. 

2. Юридичні клініки впливають на важливі напрями суспільного розвитку. 

Органи державної влади (МОН, Мінюст, БПД), донори (МФВ, ОБСЄ, USAID), провідні 

НГО (УФПД, УГСПЛ), керівництво більшості ВНЗ сприймають Асоціацію як представника 

юридичного клінічного руху України і партнера. Ми плануємо розвивати ці позиції, зокрема 

запрошувати представників МОН і МЮ до моніторингових команд, проведення публічних 

заходів за участю як учасників, так і керівників навчальних закладів юридичної освіти, 

реагування і надання пропозицій до нормативних актів, що передбачають реформу юридичної 

освіти і ліцензування юридичних вишів. 

В якості самокритики відзначимо, що в Україні діє група юридичних клінік, які майже не 

підтримують контактів з Асоціацією. Позиція Асоціації завжди була гнучкою до різних підходів 

у взаємодії, нами ніколи не ставилася мета обов’язкового членства юридичних клінік. 

Результатом цього є суттєве зростання представництва на З'їзді 2017. Проте цей фактор 

заслуговує уваги при наступному стратегічному плануванні.  

Сьогодні ті клініки, що реально функціонують, є реальними суб’єктами надання 

правової допомоги. Даний факт підтверджується активною співпрацею більшості юрклінік з 

центрами та бюро надання безоплатної допомоги, органами юстиції, соціального захисту, 

громадськими приймальнями, громадськими організаціями тощо. Якщо говорити про вузький 

обсяг БПД, що надається системою інституцій  Координаційного центру БПД, то значні 

зрушення ми очікуємо від підписаного 8.11.2017 меморандуму з Міністерством юстиції України. 

На виконання цього меморандуму активніші і структуровані заходи співпраці впроваджені з 

регіональними центрами БПД, зокрема, у Харкові та Чернівцях. 
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Юридичні клініки значно посилили роботу у напрямі правової просвіти. Ми по суті є 

однією із головних світових мереж юридичних клінік, що розглядають Street law  як невід‘ємний 

елемент діяльності юридичних клінік. Якісні і потужні результати у цьому напрямі 

демонструють ряд юридичних клінік, зокрема Національної академії внутрішніх справ і 

Тернопільського національного економічного університету (співпраця з Нацполіцією та 

органами юстиції), Національних університетів імені Ярослава Мудрого та Києво-Могилянської 

академії. Завдяки досвіду такої діяльності і існуючим напрацюванням сьогодні потенціал 

юридичних клінік щодо впровадження програм Street law є одним із найвищих серед 

освітянських та правозахисних спільнот. Особисто можу це стверджувати як особа, що знайома 

із напрацюваннями мережі приймалень УГСПЛ та системи безоплатної правової допомоги: у 

правопросвіті ми поки сильніші. Проте, на жаль не завжди цей статус відстоюємо як можна 

побачити на прикладі запропонованої нами і проігнорованої партнерами Міжнародних змагань 

зі Street law.   

В будь-якому разі, ми будемо і далі розвиватися. Відмітимо у цьому зв‘язку, що в силу 

розбудови Асоціації та розгортання нашої мережі у правління зменшується можливості 

підтримки постійного контакту з численними юридичними клініками у кожному регіоні України. 

Цей чинник також потребує врахування у подальшому, можливо через запровадження раніше 

пропонованого інституту регіональних представників. 

3. Налагоджений моніторинг дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік 

України. 

На робочій групі у травні 2017 під час традиційної юрклінічної конференції у Дніпрі було 

розроблено систему моніторингу дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік. 

Інструмент пройшов апробацію під час оцінки діяльності юридичної клініки 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у червні 2017 року і має 

стати одним із основних пріоритетів мережування у 2018 році. Ми плануємо здійснити 

колегіальний моніторинг  понад 10 юридичних клінік. Його концепція – бути об‘єктивним, але 

при цьому підтримуючим. Впевнені – кожна юридична клініка, що його пройде не лише отримає 

оцінку власній діяльності, але і отримає невідкладні покращення завдяки підняттю цього питання 

на місцях (як це було під час апробації у Луцьку) та рекомендації до розвитку на більш тривалий 

період. 

4. Спільнота юридичних клінік вже відома своїми системними і якісними мережевими 

заходами та бере участь у іноземних заходах юридичного клінічного руху. Олімпіада з 

інтервіювання відбувається четвертий рік поспіль, Дебатний турнір з прав людини – сьомий. 

Остання повноцінна школа для юридичних клінік відбувалася 2014 року, проте у 2017 році  

відбувалися два мережевих навчальних заходи (тренінги організаційного розвитку та комунікації 

під час Олімпіади у березні 2017 та воркшоп у Дніпрі у травні 2017). Своєрідною школою є цей 

З‘їзд, а у наступному році ми плануємо провести як мінімум тренінг з моніторингу та школу 

юридичних клінік.  

Відмітимо, що ми стараємось планувати навчальні та розвиваючі заходи на кожній події 

юридичного клінічного руху як, наприклад, дебатні турніри, конференції. У 2017 році 

неодноразово пропонувалось представникам юридичних клінік брати участь у заходах партнерів: 

зокрема у Освітньому домі з прав людини УГСПЛ, але бажаючих було обмаль, допускаємо, через 

"сліпоту і глухоту" юридичних клінік, що не використовують сайт і Fb сторінку в якості каналу 

отримання новин. 

На міжнародному рівні ми переважно співпрацюємо з партнерською польською 

мережею: чотири рази за останні два роки брали участь у головних заходах юридичних клінік 

нашого західного сусіди. Якщо серед керівників юридичних клінік є лідери, здатні комунікувати 
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польською та англійською – звертайтеся, ми допоможемо. У 2016 році юридична клініка 

Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника проводила великий міжнародний захід 

юридичних клінік України, Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії, у 2017 році юридична клініка 

Острозької академії приймала навчально-ознайомчий візит однієї з юридичних клінік Білорусі. 

Знову таки – ці можливості лежать на поверхні, активні керівники завжди отримають підтримку 

правління Асоціації на подібні заходи. Водночас, далі наших ближчих сусідів українська 

спільнота чомусь не йде, що не сприяє нашому міжнародному реноме.    

Фінальним завданням цього напряму було досягнення стану, коли юридичні клініки 

функціонують незалежно від адміністративних змін у вишах, а АЮКУ системно працює з 

ними. 

Рівень кадрового, організаційного і ресурсного потенціалу юридичних клінік все ще 

значно відрізняється і залежить від активності керівництва самої юридичної клініки та підтримки 

керівників структурних підрозділів (інститутів, факультетів) та ВНЗ.  

Для розвитку цього стратегічного завдання передбачаємо посилення роботи з керівниками 

вишів, зокрема впровадження системи моніторингів з подальшими публічними заходами, 

публічне поширення кращих прикладів, систему регіональних представників Асоціації та 

консультування керівників юридичних клінік на їх запит. Публічне обговорення має дати 

поштовх до покращення матеріального забезпечення. Зрештою, практика показує, що статус 

структурного підрозділу значною мірою залежить від активності і публічності роботи кожної 

конкретної юридичної клініки. 


