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Звіт про діяльність Асоціації юридичних клінік України за 2017-

2018 роки 

 

І. Основні напрямки діяльності АЮКУ у 2017-2018 рр. 

У 2017-2018 роках Правлінням+ АЮКУ було визначено кілька 

напрямів діяльності, за якими і здійснювалися основні заходи Асоціації: 

1. Оновлено Стратегічний план. 

Не дивлячись на те, що попередній Стратегічних план АЮКУ діяв до 

кінця 2018 року, було прийнято рішення про необхідність його оновлення та 

впровадження нової стратегії діяльності. Стратегічний план АЮКУ на 2018-

2020 рр. обговорено і прийнято на стратегічній сесії, яка проходила у форматі 

Правління+ 17-18 березня 2018 р. в с. Зазим’я, Київська обл. 

2. Запущено механізм моніторингів дотримання Стандартів діяльності 

юридичних клінік України.  

На робочій зустрічі у березні 2018 року в Київському університеті імені 

Бориса Грінченка (м. Київ) на базі юридичної клініки “Астрея” відбувся 

тренінг-демонстрація “Навчальний моніторинг діяльності юридичних клінік 

України”. На тренінгу було опрацьовано систему моніторингу дотримання 

Стандартів діяльності юридичних клінік для потенційних моніторів. 

Інструмент, розроблений в травні 2017 року у Дніпрі під час 

традиційної юрклінічної конференції, пройшов апробацію під час оцінки 

діяльності юридичної клініки Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки у червні 2017 року. 

За 2018 рік було проведено 11 моніторингів, на один більше від 

запланованої кількості. Проведення зазначених моніторингів показали 

унікальність та доволі високу дієвість, а загальні результати підтвердили 

високу ефективність мережування. В 2019 році планується продовжити 

здійснювати колегіальні моніторинги юридичних клінік України.  

Концепція моніторингу – бути об‘єктивним, але при цьому 

підтримуючим. Кожна юридична клініка, що його пройшла отримала 

покращення завдяки підняттю цього питання на місцях та рекомендації до 

розвитку на більш тривалий період.  

За результатами проведених моніторингів розроблено аналітичний 

огляд.  

3. Розроблено та впроваджено Комунікаційну стратегію АЮКУ. 

Комунікаційна стратегія, яка була розроблена навесні 2018 р., стала 

першою спробою АЮКУ юридичних клінік України закріпити ключові цілі, 

https://legalclinics.in.ua/zatverdzheno-onovlenyj-strategichnyj-plan-rozvytku-asotsiatsiyi-yurydychnyh-klinik/
https://legalclinics.in.ua/v-kyyivskomu-universyteti-im-borysa-grinchenka-vidbuvsya-trening-demonstratsiya-navchalnyj-monitoryng-diyalnosti-yurydychnyh-klinik-ukrayiny/
https://legalclinics.in.ua/standarty-diyalnosti-yurydychnyh-klinik-ukrayiny/
https://legalclinics.in.ua/instrument-otsinyuvannya-standartiv-yakosti-diyalnosti-yurydychnyh-klinik-ukrayiny/
https://legalclinics.in.ua/rezultaty-monitoryngu-yurydychnoyi-kliniky-ad-astra-shidnoyevropejskogo-natsionalnogo-universytetu-im-lesi-ukrayinky/
https://legalclinics.in.ua/rezultaty-monitoryngu-yurydychnoyi-kliniky-ad-astra-shidnoyevropejskogo-natsionalnogo-universytetu-im-lesi-ukrayinky/
https://legalclinics.in.ua/rezultaty-monitoryngu-yurydychnoyi-kliniky-ad-astra-shidnoyevropejskogo-natsionalnogo-universytetu-im-lesi-ukrayinky/
https://legalclinics.in.ua/analitychnyj-oglyad-12-monitoryngiv-yurydychnyh-klinik-2017-2018/
https://legalclinics.in.ua/analitychnyj-oglyad-12-monitoryngiv-yurydychnyh-klinik-2017-2018/
https://legalclinics.in.ua/komunikatsijna-strategiya-ayuku-na-2018-2020-rr/
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завдання та конкретні індикатори для їх досягнення, спрямовані на 

впровадження ефективної та стійкої комунікації АЮКУ всередині мережі та 

із зовнішніми партнерами, а також створення сприятливого комунікаційного 

простору для юридичних клінік між собою. 

Стратегія побудована за принципом result-based (орієнтована на 

результат) і містить вимірні індикатори, які дають змогу оцінити виконання 

того чи іншого завдання та – відповідно – досягнення поставлених цілей. 

В рамках реалізації Стратегічного плану та Комунікаційної стратегії 

АЮКУ у 2018 році: 

1. Покращено інформування про діяльність АЮКУ, юридичних клінік і 

їх комунікація.  

А) Удосконалення сайту АЮКУ :  

 Оновлено інтерфейс та функціонал сайту, розширено контент 

сайту в цілому та Головної сторінки (окремий розділ про моніторинги 

ЮК, створена нова сучасна мапа ЮК, виведені банери партнерів, 

впорядковано бібліотеку, документи, контактну інформацію). 

Збережена функція підписки на новини сайт.  

 Технічною інновацією стало створення особистих кабінетів 

юридичних клінік на сайті АЮКУ, що дає змогу кожній клініці 

самостійно публікувати власні новини (заходи, історії успіху тощо) та 

консультації. Спочатку ці матеріали видимі лише для зареєстрованих 

користувачів сайту та після їх модерації адміністратором – стають 

доступними для загалу. У приватному кабінеті кожна юридична клініка 

може бачити активність по розміщенню матеріалів усіма іншими ЮК. 

Для зручності користування сайтом розроблено покрокову інструкцію, 

яку розповсюджено серед юридичних клінік.  

Б) Посилення видимості юридичних клінік та АЮКУ, мережування 

ЮК. 

 Оновлено сторінку АЮКУ у мережі Facebook, яка має близько 300 

підписників. На сторінці висвітлюються ключові події АЮКУ та 

юрклінік. Також, для представлення самих юридичних клінік, 

популяризації юрклінічного руху - запроваджено рубрику цитат 

#Влучно_про_ЮК, опубліковано аналітичний дайджест новин 

юридичних клінік за січень-грудень 2018 року.   

 Сформовано “портфель” контактів менеджерів із комунікації 

партнерських організацій АЮКУ для взаємного обміну та висвітлення 

інформації про діяльність.  

https://legalclinics.in.ua/
https://legalclinics.in.ua/novyny-klinik/
https://legalclinics.in.ua/konsultatsiyi-yuk/
https://www.facebook.com/AssociationLegalClinicsUkraine/
https://legalclinics.in.ua/dajdzhest-novyn-pro-diyalnist-yurydychnyh-klinik-01-11-2018/
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 Наступним запланованим кроком впровадження комунікаційної 

стратегії є оновлення та розробка айдентики (брендбуку) АЮКУ. 

В) Додаткові інструменти для внутрішньо комунікації юридичних 

клінік. 

Окрім сторінки у Facebook, для швидкого обміну інформацією та 

обговорення організаційних питань, створено закриту групу АЮКУ 

(нараховує 70 учасників), а також групу Google (розсилку), до якої 

підключено понад 100 електронних адрес.  

4. Розвиток системних мережевих заходів. 

Спільнота юридичних клінік вже відома своїми системними та 

якісними мережевими заходами і бере участь у іноземних заходах 

юридичного клінічного руху (Всеукраїнська Олімпіада юридичних клінік з 

консультування,  Дебатний турнір з прав людини, суддівство у першій 

Національних змаганнях з консультування в Польщі).  

Влітку 2018 року, відбулась Літня школа для кураторів юридичних 

клінік України на тему: “Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги 

стандартизації та актуальні виклики”. Ця Школа проходила з 5 по 8 липня в 

м. Вижниця, Чернівецької області. Востаннє, такого роду, повноцінна школа 

відбувалася 2014 року. 

5. Розвиток співробітництва з партнерами АЮКУ. 

У 2017-2018 роках системно впроваджувалися заходи в рамках 

взаємодії АЮКУ з партнерськими організаціями: Міжнародним фондом 

“Відродження”, Українською фундацією правової допомоги, Координатором 

проектів ОБСЄ, USAD. 

15 червня 2018 року Асоціація юридичних клінік України та 

Координаційний центр з надання правової допомоги, громадська спілка 

“Мережа правового розвитку”, Українська Гельсінська спілка з прав людини, 

Українська фундація правової допомоги підписали меморандум про 

взаємодію у наданні правової допомоги громадянам України, іноземцям, 

особам без громадянства, біженцям та тим, хто потребує додаткового чи 

часткового захисту. Документ створює підґрунтя для об’єднання потенціалу 

та ресурсів з боку усіх зацікавлених сторін для доступу до найякіснішої 

правової допомоги. 

На виконання цього меморандуму активніші і структуровані заходи 

співпраці впроваджені з регіональними центрами БПД, зокрема, у Харкові, 

Кривому Розі та Чернівцях. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/AssociationLegalClinicsUkraine/
https://legalclinics.in.ua/fakty-tsyfry-ta-vrazhennya-pro-shkolu-yurydychnyh-klinik-ukrayiny-2018/
https://legalclinics.in.ua/
http://legalaid.gov.ua/ua/
https://ldn.org.ua/
https://ldn.org.ua/
https://helsinki.org.ua/
http://ulaf.org.ua/
https://legalclinics.in.ua/nadavachi-pravovoyi-dopomogy-v-ukrayini-dijshly-obgovoryuvaly-spilni-diyi-shhodo-maksymalnogo-zabezpechennya-zahystu-prav-lyudyny/
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ІІ. Статистичні показники діяльності юридичного клінічного руху 

за 2017 рік  

З 2013 року АЮКУ запроваджено інструмент, який дозволяє 

об’єктивно оцінювати юридичні клініки: Реєстр юридичних клінік України, 

що готується до кожного щорічного з’їзду АЮКУ. Цей документ 

публікується щорічно
1
. У 2014 році він налічував 57 юридичних клінік, у 

2016 – 47, у 2017 – 60. На З'їзд юридичних клінік у 2018 році подали свої 

анкети 54 юридичні клініки, по-суті це і є сьогоднішня кількість юридичних 

клінік, які орієнтовані на дотримання відповідних стандартів  в Україні. 

Статистичний аналіз АЮКУ засновується на узагальненому Реєстрі 

юридичних клінік України, поданому перед З’їздом. Дані юридичних клінік 

подавались їхніми керівниками, зведення реєстру здійснювали представники 

Правління+ АЮКУ. Статистичні дані про діяльність подали 54 юридичні 

клініки. 

За звітний період до діяльності юридичних клініках України 

залучались 293 викладачі та юристи-практики, 1762 студенти. 

Співвідношення викладач / студенти складає 1/6.  

У 2017 році (останньому повному календарному році діяльності) було 

надано 11812 форм правової допомоги. У попередніх роках, а саме 2015 – 

юридичні клініки України надали 12700 юридичних консультацій, в 2016 – 

20500. 

У кожному третьому випадку до наданої консультації додається 

правовий несудових документ, у кожному другому – процесуально-правовий 

документ. Також юридичні клініки практикують представництво інтересів 

клієнтів. Деталізовані цифри виглядають наступним чином:  

 надання інформації чи контактів щодо правової допомоги: 3937;  

 юридичне консультування: 4462;  

 підготовка правових несудових документів: 1405;  

 підготовка процесуально-правових документів: 1846;  

 представництво інтересів в судах та інших органах: 162.  

Середня кількість консультацій (інформації та консультацій) на одну 

юридичну клініку склала 155.5.  

Кількість ЮК, що практикують представництво: 19 клінік – 35.18%.  

Дані щодо спеціалізації юридичних клінік України у правозахисті:  

 21 юридичних клінік практикують консультування у всі галузях без 

винятку;  

                                                             
1 Із реєстрами юридичних клінік можна ознайомитися в Розділі “Документи” сайту АЮКУ.  

https://legalclinics.in.ua/pro-nas/reyestr-yurydychnyh-klinik/
https://legalclinics.in.ua/dokumenti/
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 28 – охоплюють широке коло галузей, за виключенням лише деяких;  

 5 юридичних клінік надають правову допомогу лише з окремих 

галузей права.  

Ведення обліку консультацій: тільки журнали – 19 юридичних клінік, 

журнали з будь-яким архівом - 28; тільки паперовий або тільки електронний 

архів – 5; інші форми – 2 юридичні клініки.  

У 2017 році юридичними клініками України було проведено 1544 

правопросвітніх заходів:  

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

 499 інтерактивних занять практичного права / Street Law;  

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

Дані щодо спецкурсу юридичної клінічної освіти:  

 12 юридичних клінік (22,22%) ведуть обов’язковий курс;  

 12 – курс за вибором студентів (22,22%);  

 26 юридична клініка практикує заняття поза навчальним планом 

(48,14%);  

 у 4 юридичних клініках навчання студентів юридичних клінік не 

ведеться взагалі(7.4%).  

40 ЗВО (74%) роботу в юридичній клініці зараховують як практику, у 

14 – це не розглядається як спосіб проходження практики.  

 


